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موجود در  یهانامشها و مکان ها،یتشخص ی: تمامیسندهنو سخن

هستند. از شما  یسندهذهن نو یندارند و زاده یرمان وجود خارج

و  یدبرو یشقدم با رمان پ. از ابتدا هم شودیتقاضا م یگرام یخواننده

 !یزیداز رد کردن صفحات بپره

 

 :خالصه

 ی؛سنت یدعقا ییهگذشته بر پا یهاآدم یزندگ یتگرروا یگرد سرپناهی

ها، کارها و سال از حرف یستاست. ب جایب یهاغرور و تعصب

نج در آن حادثه چه شد. پ داندینم یچکساشتباهات گذشته است. ه

 یپ یکس نیام ینمانده است؛ اما در ا یها باقآن یایسنگ قبر از بقا

 اما از هرچه که رود؛یم یقتحق یبرد. به دنبال افشایاتفاقات م ینبه ا

 یان. او تنها است. مشودیم یزانها داشته است. گرسال یندر ا

که عاجرانه از او کمک  شودیرو مروبه یتا با کس جوابیب یسواالت

 ... .خواهدیم
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 :مقدمه

 "منوعتوقف مطلقاً م "به اسم  رسیمیم ینقطه از زندگ یکبه  اهیگ

 !یشنه راه پ یراه پس دار نه

 مانیمی

 یوسطِ وسطِ برزخ زندگ مانیمی

 یکن یچه کار دانینمی

 چه؟! یعنیچه؟! بد  یعنیخوب  دانینمی

 راست؟ یچه کس گوید؟یدروغ م یکس چه

 نه... ؟ یا باورکنم

 دانیینم یچکه ه رسییم ییجا به

 و چه خواهد شد! ییکجا یندان یعنیمطلق  توقف

 کلمه! یواقع یبه معنا "چه خواهد شد دانمینم " یک یعنی
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 نقطه قرار دارم. ینمن در هم االن

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

 بکشد...! یرونمرا ب هادانمنمی

 

 

*** 

رفت و صفحه را عوض کرد.  یمیو آرام به سمت گرامافون قد خسته

 شیز. پشت میچیددرون اتاق پ یاننواز استاد شجرگوش یصدا

شد؛ اما بعد از مکث چند  یرهخ یشروبرو یبرف ینشست و به منظره

و  یسنت یقیکرد حواسش را به موس یداد. سع یینکرکره را پا اییهثان

ن آرامش صدا را، به خودش منتقل کند. آ از یماندگار بدهد تا مقدار

استاد  یکه ماندگار باشد؛ مانند صدا یآرامش خواست،یدلش آرامش م

که ذهنش را  یهم که شده از افکار یالحظه یکه برا یانشجر

 اییقه. چشمانش را فرو بست. چند دقیایدب یرونمشغول کرده بود، ب

شد به  باعثاز پشت سرش آمد و  یفرد ینگذشته بود که صدا



 

 

 WWW.98IA3.IR 6 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 یکبعد از  آید،یم یدنشزود به د یا یرد دانستی. میایدخودش ب

 سال!

 !یانتو کار شجر یزد یشد یرمردباز پ بینمیم -

 در حالتش گفت: ییرتغ یجادا بدون

 کشونده؟ ینجاشده که تو رو به ا یچ -

 کار نشست و گفت: یزِم یو بر رو یدخند پسر

 کردم. یداتآخر پ و یستم در رفتسال از د یکافتاده،  یاداتفاق که ز -

آزاد  دانستی. مبردیبه سر م یدر سردرگم یشروزها ینبود، ا کالفه

 یک آمدن ینپشت ا یزیو حتماً چ آیدیبه محل کارش نم دلیلیب

 گفت: حوصلگییرا چرخاند و رو به آزاد با ب یهست. صندل یادفعه

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

 برسم.

 انداخت. یشپسرعمو یکالفه یبه چهره نگاهی

 نکردم! یبه خدا شوخ -
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 ی؟خان اومد یوناز طرف هما -

 برخاست و گفت: یزم یاز رو آزاد

 ه؟دار یپسرعموم، اشکال یدند یاون اومدم هم برا یهم برا -

 کرد و گفت: اخمی

 .یستن طمعیآزاد خان! سالمِ گرگ ب -

 را باال انداخت. ابرویش

همه از  ینبابا! ا یا ی؟رگ هم کردگدست شما درد نکنه ما رو  -

م هم سگ دو زد یتا مشهد اومدم تا حالت رو بپرسم کل یدمتهران کوب

 گرگ؟ یگیکردم بعد االن م یداتا آدرس دفترت رو پ

 تاسف تکان داد. یسرش را به معنا ونداد

 یکده؟ و دازظهر پروازش بوبع یکبود که ساعت  یاون موقع ک -

 !یومده؟راست هم به هتل رفته؟ و از اونجا هم تا االن درن

نگاه کرد، لبخند نصف و  یشپسرعمو اییو عصب یجد یچهره به

 نشست و گفت: یزشم یجلو یمبل چرم یبهش زد و رو اییمهن



 

 

 WWW.98IA3.IR 8 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

به زور هم  تهران، یایب یداومده با یشپ یزیچ یک! یمخب من تسل -

عمو و که شده اومدم با خودم ببرمت. هم خانم جون دلتنگته هم زن

 هم عمو و آقابزرگ باهات دارن که به من نگفتن. یکار مهم

آزاد  یهاموکلش کرد. نسبت به حرف یهااز پرونده یکیرا گرم  سرش

 موش کرد.مبل بلند شد و گرامافون رو خا یبود. با اخم از رو توجهیب

 یرمردپ مونه؛یاسش نماعصاب و یسنت یهاآهنگ ینعه، عه آدم با ا -

 از تو اهل حاله! یشترشصت ساله! به خدا آقابزرگ ب

ز رفت را هنو یرونکه از خانه ب ینشان نداد. روز آخر یواکنش بازهم

بود هنوز هم درون ذهنش جوالن  یدهکه شن ییهابود، حرف یادش

. آزاد به کردینها او را سردرگم مکه ت ربطییب یهاحرف دادن؛یم

 سمتش آمد و گفت:

 زنی؟یچرا حرف نم یه؟چ -

 بهش انداخت و گفت: ینکع یاز باال ینگاه نیم

و  یربرگشت بگ یطبل یک، شما هم لطف کن ندارم که بزنم یحرف -

 یقحقا یسر یککه  یتا موقع یفتهبرگرد چون من کالهم اون طرف ب
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 بردارم. یامرو کشف نکنم نم

 یقی؟چه حقا -

و  فقط از آن خانه 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 حرف یشسال پ یککه من  یشگیهاگه بحث سر همون هم -

 زدم.

به کلمه و مو به مو!  پدربزرگش را حفظ بود؛ کلمه هایحرف

را  یجرعت زدن حرف یول کندیاش مدر حق نوه انصافییب دانستیم

 مبل برخاست. ینداشت. آزاد از رو

 !یارهم ن یالک یبهونه و یاپس لطفاً ب یننتبب خوانیهرجور شده؛ م -

 یفزد و پوشه را بست. بلند شد و درون ک یدنرا به نشن خودش

اش را از چشمانش برداشت و درون مطالعه ینکگذاشت. ع اشیچرم

 کشو گذاشت و رو به آزاد گفت:

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

 را به تن کرد و به سمت در رفت. پالتویش

فقط . شهیمحل ن یرنخ شه؟یحل م یزیبا فرار کردن چ یفکر کرد -

 .شهیثابت م ین! همیفیضع کنییبه اون خانواده ثابت م

 و با اخم گفت: ایستاد

فکرهاشون  واون خانواده  یهابه من بگو؛ حرف خواییم یهر چ -

. به جناب سروش بزرگ هم بگو بهتون قول یستمن مهم ن یهم برا

 .کنهیداد، داره جور م

ه نشد. از دفترِ کارش خارج شد و ب یشاز جانب پسرعمو یجواب منتظر

بود هم  یختهبه هم ر یبیبه طور عج یشرفت. کارها ینگسمت پارک

بلند  یآمده بود. صدا یشموضوع هم که پ ینرستوران و هم دفترش. ا

 .یچیدپ ینگآزاد داخل پارک

برگرد!  یکرد که نشونش یمرد باش بخاطر اون دختر قدرینالاقل ا -

 نرفته. یینش از گلوش پاخو یلقمه یک سالهیک

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

نبوده  یزیکردم که بخوام به خاطرش برگردم، اصالً چنمن نشونش  -

 یبه زود نره. یینخوش از گلوش پا یلقمه یکخاطر من که بخواد به

 !شهیم اشیگهد یهم که زن پسرعمو

از  بود، یدهشد و بدون توجه به آزاد که به حد انفجار رس ینماش سوار

 خارج شد. ینگپارک

*** 

که نداشت.  یگرها بود. کار دمشغول عوض کردن کانال یشههم مانند

ه بحواسش را  کردیم یبود. سع ینهم اشیشب تا صبح تنها سرگرم

 یشسال پپنج یردو سوم ذهنش درگ شد؟یبدهد؛ اما مگر م یزیونتلو

دن و قبل از وارد ش یدکش اییازهآمد. خم یدکل یدنچرخ یبود. صدا

 به هال، گفت: یمان

 !یرسالم ظهرت بخ -

 مبل انداخت. یپالتواش را درآورد و رو یبا خستگ نیما

 خانم؟! گذرهیخوش م ی! تنبلیرسالم نهالم! ظهر تو هم بخ -
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 و گفت: یدخند یدلخوش محض

 داره. یفیچه ک دونییجورم! نم آره. چه -

مبل  ینه! رو یا یدبه نهال انداخت. دو دل بود که موضوع را بگو نگاهی

 نشست و گفت:

 فرمون ادامه بده! ینخوبه پس، به هم -

خودش را  کردیم ی. سعکندیم یدننهال تظاهر به خند دانستمی

نگاه  یناراحت نشوند. نهال متوجه یاوشگونه نشان دهد تا او و ن ینا

 یدترد یول ید،را بگو یزیچ خواهدیم گفتیاو شد. حسش م ییرهخ

 نه، ابروانش را باال انداخت و گفت: یابگذارد  یاندارد که در م

 ی؟بگ خواییم یزیجان؟ چ -

 داد و گفت: یرونرا ب نفسش

 .یانب خوانیامشب چندتا از همکارام م -

نه مبل بلند شد و به سمت آشپزخا یشد. از رو تریقنهال عم لبخند

 رفت.
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 یرونقبل چند ساعت ب یهاداره؟ مثل دفعه یاالن کالفگ ینا -

 .مونیمیم

 یاوشنهال و ن یرا پا اشیتمام جوان یمان یاورد؟نه ب توانستیم مگر

 شود،ینم یزیماندن که چ یرونگذاشته بود. حاال با چند ساعت ب

ورد مآمدند و در  یم باریکقت هر چند و یدنبود. شا یشگیالبته هم

رد. گاز را خاموش ک یر. زکردندیسهامداران صحبت م یهاسهام

را باز  اشینآست یهاو دکمه آمدیم ذیراییکه از پ یمان یصدا

 آمد. کرد،یم

 کجاست؟ یاوشن -

 سمتش برگشت. به

 رفته کتابخونه! -

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

 با اون دوستش! بره کتابخونه. مخصوصاً یادخوشم نم وقتیوقت و ب -

 .گردهیبرم خونهیدرس م رهیم ی؟دار یکاربه دوستش چ -

او  یبه دوست دوران سرباز یمان دانستیداشت. م یدهم ترد نهال
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زد کرده گوش یاوشبه ن باریکگفت؟  یمشکوک شده است؛ اما چه م

رنگ،  یدسف یگلسها ینتبود. از داخل کاب اشیجهبود و منتظر نت

 یهبه اپن تک یما. نیختقابلمه را داخلش ر یاتظرف را درآورد و محتو

 داد و گفت:

پسره  یجا دارم! نهال درک کن! اون یحس بد یادازش خوشم نم -

داشتم از  که با چنگ و دندون سرپا نگه اییزندگ خوادیمنه. دلم نم

 خوادیدلم نم یظلم کردم ول یشنهادبره، من در حق تو با اون پ ینب

 دوباره تکرار بشه.

مقصر  یماشد. خودش خواسته بود، ن یانلبش نما یرو یتلخ لبخند

 نبود. به سمتش برگشت و گفت:

رو هم  بسته شد. خودت یشسال پپنج یاناون جر یست،مهم ن -

 !یاناراحت نکن! برو دست و صورتت رو بشور و ب

 انداخت و به سمت راهرو رفت. نگاهش را یینسرش را پا یشرمندگ با

ز . بعد ایختر یسبرنج را برداشت و داخل د یگرفت. قابلمه یمااز ن

 .یایدب یمانشست و منتظر شد تا ن یزگذاشتن قاشق و چنگال، سر م
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ز راه ابرود، چون دخترش  توانستیمهناز خانم نم یرا خانه امشب

ا بمادرشوهرش دعوت بود و اگر هم  یدور آمده بود. سحر هم که خانه

ساعت  یاوش. نشدیچشم در چشم برادرش م گرفت،یاو تماس م

 ینجاتا ا گذاشتیجا باهاش قرار م یک ید. باآمدیهشت از کتابخانه م

 ینا برفت. کالفه سرش ر یش. بازهم فکرش به سمت پنج سال پیایدن

آمد  ینبه زم یصندل هاییهشدن پا یدهکش یدستانش گرفت که صدا

 یرو یس،با سر و صورت خ یماو سکوت آشپزخانه را شکست. ن

 نشست و گفت: یصندل

 کنی؟یشده نهال؟ چرا شروع نم یچ -

و  یدرا باال آورد و نگاهش کرد و بعد از برداشتن بشقاب غذا کش سرش

به قول  یاز آن قرمه سبز یزچ یچه یخودش هم مشغول شد؛ ول

وانش را بهم رروح و  یبه طرز بد یر. اتفاقات اخیدپز نفهمنهال یاوش،ن

جوابش را  کسیچدر ذهنش بود که ه یادیز یهابود. سوال یختهر

 سکوت کرده بود. نیبنابرا ترسیدیم یمان العملس. از عکدانستینم

*** 
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 از پشت سرش آمد. یمان صدای

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

 گفتیمجبور بود. اگر نم یدروغش عذاب وجدان گرفته بود؛ ول بخاطر

. یستادو صاف ا یدرا باال کش یشهاچکمه یپشرکت. ز فرستادشیم

بود افتاد.  یماکه در دست ن یاسورمه یکه نگاهش به کاله بافتن

 سرش گذاشت. یکاله را رو مایزد که ن اشیبه مهربان یلبخند

 !یمرس -

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

 داد و گفت:

 .دادمیو بهت م ینوگرنه ماش یستخوب ن یتکه رانندگ یفح -

 :با خنده گفت کردیسرش مرتب م یکه کاله و را رو طورهمین

رو  ینتشموقع ما یککه افتضاحه!  دونییدست فرمونم و م یخیال،ب -

 شرمنده بشم. یشتنزنم ناکار کنم بعد پ

را باز کرد و محکم او را در  یشهاو از چارچوب گرفت. دست اشتکیه
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 آغوش گرفت.

 که سهله! ینماش یاوشه،تو و ن یدارم برا یمن هرچ -

. هم مادر پرستیدیمرد را م ین! او ایمان یبود. دردونه ینارنج نازک

لقه ح یمام برادر بزرگتر! نهال دستانش را دور کمر نبود و هم پدر و ه

 کرد.

 توئه. یبرا یمدار یماهم هرچ -

 بعد با خنده ادامه داد: و

 از توئه. یمدار یالبته ما هرچ -

ها نباشند بدون آن یاوشروز نهال و ن یکآن به فکر آمد که اگر  یک

چه کند؟! نهال را از آغوشش جدا کرد. با دستانش صورتش را قاب 

 گرفت و گفت:

 نگ بزن.زبه من  یدینشه، رس یکبرو نهالم! هوا تار -

اونجا  یادب کنمینگ مهماه یاوش. فقط با نیرمچشم قربان! االن م -

 .یمباهم برگرد
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 زد و گفت: لبخندی

 ت تره!راح یالمخ جوریینباشه ا -

را  یشهازد و به سمت آسانسور رفت. دستکش یشبرا یچشمک نهال

شده  یرهکه خ یمادستش کرد و سوار شد که با بسته شدن در قامت ن

گردنش محو شد. نهال شال یشنهال از جلو ییزهم یزهبود به قامت ر

فرو کرد. نگاهش به  یبشصورتش بست و دستانش را در ج یرا جلو

آموزها شده بود و اصالً به . مثل دانشتاش گرفخودش افتاد و خنده

و  یزهم یزر یلیو چهار سالش باشد، خ یستکه ب خوردیاش نمچهره

کودکانه( بود. مخصوصاً با آن شال و  یافه)قیسف یبیب یاوشبه قول ن

و  یکوچک ینیبرجسته، ب یهابور، گونه یابروها ی،کاله! پوست گندم

خوب، ته چشمان  تبه نسبت صور یهاو لب یاقهوه یهاچشم

که  ینداشت. هر اتفاق یااما چاره زد؛یداد م یغم بزرگ اشیاقهوه

آسانسور نگاه از خودش  یستادنبود. با ا یرفتهافتاد سرنوشتش را پذ

 یرو یشد. لبخند یرهپر برف خ ینشد. به زم یاطگرفت و وارد ح

. شهر برف گرفته و خواستیلش کوهسر را مصورتش نقش بست. د

 یاطباال انداخت و در ح یا! شانهیروز سرد زمستان یندر ا یرو یادهپ
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 ینزم یرا رو یشرا بست. تلفن همراهش زنگ خورد. محکم پا

باهم  یسه نفر آمدیهم م یما. کاش نیفتدموقع ن یکگذاشت تا 

 یکه از گوشه طورین. با حرص دستکشش را در آورد و همرفتندیم

ش به اسم آورد. نگاه یرونرا ب یاش، گوش. از داخل کولهرفتیم یوارد

 آمد. یاوشآرام ن یاتصال را زد. صدا یافتاد. دکمه یاوشن

 نهالم؟ ی! خوبیزمعز یسالم آبج -

 شد. یانلبانش نما یرو لبخندی

دنبالت، کارت  یامخودم! من خوبم دارم م ییکهسالم داداش کوچ -

 شد؟تموم 

 گفت: یآرام یصدا با

 هم باهات یمان یرون،وم شده. االن از کتابخونه اومدم ببله، بله! تم -

 هست؟

برود.  یرونب ییتنها دادندیاز آن اتفاق اجازه نم یماو هم ن یاوشن هم

 با دقت قدم برداشت و گفت:

 من تنهام! یست،نه ن -
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 کرد. یمکث کوتاه نیاوش

 یام دارکجاست؟ تنها فرستادت؟ نهال مگه من بچه یمان یی؟تنها -

 حالت بد شه؟ یخوا یدنبالم؟ م یایم

 فرو برد. یبشچپش را مشت کرد و داخل ج دست

و به  یشهمثل هم اومدن خونه و منم یمان یچندتا از همکارها -

 .یروناومدم ب یمادرخواست ن

 با حرص گفت: نیاوش

 سحر؟ یخونه رییم یمگه دار -

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

 گفت:

 مادر شوهرش دعوته. ینه! امشب سحر خونه -

 ی؟دروغ گفت -

 گفت: یو کالفگ یتعصبان با

 رکتش؟بلند شم برم ش ینه؟ نکنه دوست دار یا کنییبس م یاوشن -
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 سکوت کتابخانه را شکست. یاوش،ن یعصب صدای

روب سرت و غ یدم دما یحق ندار یول یری،اگه الزم باشه م -

سره!  هاینکه زم یبرف ی. مخصوصاً هوایایو دنبال من ب یینپا یبنداز

 ی؟چ یفتینکرده ب ییاگه خدا

کنترل شده  کردیم یکه سع ییتر کرد و با صدارا محکم شالگردنش

 باشد گفت:

 یزل یفتیمنذار  یرونشب پات رو ب گینیهمش م یستمبچه که ن -

 و چهارسالمه. یست! بشهیحالت بد م خورییم

 داد لحنش را آرامتر کرد و گفت: یکیکه  یاخطار با

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

د. اتوبوس که چند قدم فاصله داشت افتاد، اخم کر یستگاهبه ا نگاهش

 دلخور بود.

 .شمیدارم سوار اتوبوس م -

. زدندیم یشآمد که داشتند صدا یر از پشت گوشچندنف صدای
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 گفت: یها با لحن آرامبه آن توجهیب

 یهم منتظرتم آبجهال از دست من دلخور نشو! درکمون کن. االنن -

 بزرگه!

 داد و گفت: یرونرا ب نفسش

 فعالً. یام،باشه دارم م -

سرد و خشک  یبه هوا ییناسزا یرلباز سرما قرمز شده بود. ز دستش

 یدهکه دوستانش او را د یاوشاز طرف ن یمشهد گفت و منتظر جواب

گذاشت. با وجود  یبشرا قطع کرد و داخل ج یبودند نشد و گوش

گردن و کاله و دستکش هنوز هم سردش بود. کاپشن، شال اسکی،یقه

 با خودش گفت:

 یکم یول شمیم یرگدل تیهمه حساس ینهنوز هم از دستشون با ا -

 .یدمهشون حق مب

را گرفته  یاتوبوس نشست و دستش را که گوش یستگاها یصندل روی

 بود را ها کرد تا گرم شود.

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

خودمه،  یندگز! یستو حرف شما هم مهم ن دونمیمامان من نم -

 رو به باباهم بگو. ین. اگیرمیم یمخودم براش تصم

 یشروبه دخترش که با اخم به روبه ینگاه یاشک یِهابا چشم زن

 شده بود، انداخت و گفت: یرهخ

ما بدمون  کنییخودته. فکر م یبرا گیمیم ی! هرچیزمدختر عز -

که،  یندار یبه موقعش! تو سن یزیدخترمون عروس شه؟ هرچ یادم

ل که پو یسقف با مرد یک یرز یبر خواییفقط هفده سالته، چرا م

عد به فکر سنت باال بره، ب یکمبذار  گیره؟یرا از باباش م یبیشتو ج

 .یفتب

اش را به سمت مادرش گرفت و با بلند شد و انگشت اشاره دختر

 و گفت: یدوسط حرفش پر یبلند یصدا

 !کسیچه یااون،  یابسه مامان!  -

ماند. نهال از  یرهزن خ یو رهگذرها رو ینچندنفر از عابر نگاه

انداخت تا شکستن  یین. سرش را پایددخترک لبش را گز شرمییب
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حسرت  یشههم یاوش. نهال و نیندچند نفر را نب یمادر جلو یک

 یو اندازه حدیب هاییعطر مادرانه و نگران یک. حسرت خوردندیم

. یماها بودند و نکنند! تا بود آن یهتک انندپدر که بتو یک یهاآن، شانه

نداشت که  یااجازه یناگر آنقدر آن پسر را دوست داشت، چن یحت

سال قبل!  یسترا بلند کند. دوباره به گذشته رفته بود. ب یشصدا

چهار  یافتاد؟! وقت یرا داشت. چه اتفاق یشگیهم یهاهمان سوال

باز شدن در  یشد؟ با صدا ینسالش بود چه شد که سرگذشتشان ا

بلند شد و به  یاتوبوس از فکر در آمد و به خط نگاه کرد. از صندل

اتوبوس، سوار شد  ییلهسمت اتوبوس رفت. بدون تماس دستانش به م

 یصندل یکرد نشست. سرش را به پشت یداکه پ اییخال یجا ینو اول

فت. ریم قیینبود وگرنه او به خواب عم یادداد. راه ز یهتک یکیپالست

 یشبکه د یاتوبوس حس رخوت را در نهال ینگرم و دلنش یهوا

از کنارش آمد. چشمانش را  یزن یکرده بود. صدا یجادبود ا یدهنخواب

داد و  ییندهنش پا یرنگش را از جلو یاباز کرد.شال گردن سورمه

 گفت:

 یید؟بفرما -
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 یرهخ یبا سر و وضع عال یزن چادر ینغمگ یچهره ینهال رو نگاه

 و انگشتر ست یانبرل یمتماند! تعجب کرد. نگاهش به دستبند گران ق

ا ماند. معلوم بود که پولدار است؛ با خودش گفت پس چرا ب یرهآن خ

 یولو در دل فوض یداز فکرش لبش را گز کند؟یاتوبوس رفت و آمد م

 کنجکاو نهال، سوالش را خواند. یهااز چشم ننثار خودش کرد. ز

 گفت:زد و  یلبخند

قل نمن از حمل و  ین؟من کارت بزن یشما برا شهیم یدببخش -

 کارت ندارم. ینهم یبرا کنمیاستفاده نم یعموم

تلخ من  یخنده»:گفتیجمله افتاد که م یک یادزن  یصدا یدنشن با

اش که بر لب داشت چهره یخالف لبخند« است. یزترغم انگ یهاز گر

ان خندان و چشم یها. لبدرسییناراحت و گرفته به نظر م یلیخ

سرش را  یجکرده بود. نهال گ یجادرا ا یبیپارادوکس عج ینشغمگ

سوق داد.  یرونو نگاهش را به سمت ب گفت یآرام یتکان داد. باشه

مردم  یبرا خواستیمداشتند. اگر  یطور هم خودشان گرفتارهمان

م غبشود و  ینبز ی. به قولکردیهم غصه بخورد که سنگکوب م یبهغر

 امت بخورد؟!
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صورتش انداخت.  یکنار نهال نشست و چادرش را رو یصندل زن،

از کنار  یستگاه،اتوبوس سرا یستادنزمزمه کرد و با ا یخیالینهال با ب

 یلهزن بلند شد که او خودش را جمع و جور کرد. دستش را به م

گران  یگرفت و دو تا کارت زد. زن در جواب کار نهال، چادر مشک

و تشکر کرد. نهال پس از جواب  رداشتصورتش ب یرا از رو یمتشق

 یک گذاشتیسال بود که نمپنج یالشد. فکر و خ یادهپ حالیدادن ب

قرص  یک آمدندینم یماهم بگذارد. اگر همکاران ن یپلک رو یقهدق

. سرگردان نگاهش را خوابیدیو م خوردیم یاوشو ن یمادور از چشم ن

 ینبا اخم ب کهرا  یاوشجوان چرخاند تا ن یدختر پسرها ینب

 یدارا پ کردیدوستش فکر م یهابود و به حرف یستادهدوستانش ا

را که  یاوشهشت نفره ثابت ماند. ن یپاک یک یکند. چشمش رو

. با اخم به یدتنش بود را د یو شلوار کتان مشک یاکاپشن سورمه

 یهاخمداشتند ا یپسر و دختر سع یکشده بود و  یرهخ ینزم

 یما. به نآوردیسرش را هم باال نم یاو حت یدرهمش را باز کنند؛ ول

 یدناخطار داده بود و االن با د یاوشحق داد. به ن یشبابت نگران

. خندیدیاو حلقه کرده بود و م یکه دستش را دور بازو یدختر

 یهانثارش کرد و با قدم حیاییینهال درهم جمع شد. ب یهااخم
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از سرما سرخ شده بود و  ینیشان رفت. نوک بمحکم به سمتش

 یهاها از جوونآن یپخونش به جوش آمده بود. اک یبود؛ ول حسیب

بود را شناخت. دوست  یستادها یاوشکه کنار ن یبودند، پسر یامروز

زد که دختر  یبه دختر لبخند کمرنگ یاوشبود. ن یشدوران سرباز

 گفت: یبلند یو با صدا یدرا به هم کوب یشهادست

 !یدآخر عشقم خند یوا -

اش مشت شد. هنوز متوجه او نشده بودند. زده یخ یهادست نهال

 ینگاهش به او افتاد. م یاوشفاصله نداشت. که ن یشترچند قدم ب

که  یتفاقرا بخواند مخصوصاً با آن ا یتاش عصبانتوانست از چهره

از شد. بخنده به  یشهاافتاده بود. بازواش را از دست دختر درآورد. لب

 شان به سمت او رفت و گفت:یپبه اک توجهیب

 !یسالم آبج -

ها نبود که عقلش به چشمش باشد. از آن دسته آدم نهال

سر چشمه  یمان یتاو در برابر اتفاقات از ترب یعاقالنه یهاالعملعکس

شده بود  یزانشخشمش فروکش کرد. دختره آو یدنشبا د گرفت،یم



 

 

 WWW.98IA3.IR 28 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 نداشت. یاوشبه ن یربط

 .یدرا در آغوش کش یاوشرا پشتش مرتب کرد و ن اشکوله

 شدم. یت مکم داشتم نگران! کمیکرد یرچقدر د -

 به او زد و گفت: لبخندی

 ی؟زنگ بزن یمابه ن خواستیینگو که م -

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

 گفت:

 .آره، اتفاقاً تو فکرش بودم -

به  ینثارش کرد. نگاه یزد و آدم فروش یشبه بازو یمشت نهال

 خودش بود. در ورژن پسرانه؛ اما از یهاو شب یبرادرش کرد. چهره

ش با خنده بازوا یاوشتا آسمان تفاوت داشتند. ن ینزم یلحاظ رفتار

 را جلو آورد و گفت:

 نهالم؟ یمبر -

 .یداش را باال کشزده یخ ینیاز او گرفت و ب نگاه
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 یست؟ن یادفقط، تا کوهسر راه ز یمبر -

بعد  یمیزخندق بال بر ینتو ا یزیچ یکفقط گشنمه! اول  یست،نه ن -

 یه؟نظرت چ یم،بر

بلند شروع  یهاو با قدم یدصحبت به نهال نداد، دستش را کش یاجازه

برادرش  یشکم پرست یبرا یو سر یدکرد به قدم زدن. نهال خند

 تکان داد و گفت:

 یدی؟به من م یبگم واست نهار آوردم چاگه  -

 و متعجب گفت: یستادا یشسرجا نیاوش

نه هم سرد هست، با شکم گش یشجور یننکن! هم ینهال شوخ -

 .یفتهاالن فشارم م

اش را از پشتش درآورد. به و کوله یدکش یاوشرا از دست ن دستش

 یاوشن یناباورانه یبود رفت. به چهره یابانکه کنار خ یمکتیسمت ن

و ظرف  یداش را کشکوله یپو ز یدبود خند یستادها یابانکه وسط خ

 را درآورد. یقورمه سبز

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

ا که ب ییو به سمتش رفت. بخاطر دعوا یدنهال خند یبه مهربان نیاوش

 اشیه بود انرژزده شد ینشانکه ب ییهادوستش کرده بود و حرف

 رفته بود. یلتحل

و مثل ت! یتو مهربون دونستمینهال خودم! م یدمت گرم آبج یآ -

 .یستین یمان

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

 !یننش -

نداشت  یآنچنان یتاهم اشیشدن کاپشن مشک یفکه کث نیاوش

 نشست. یمکتن یفرو کرد و رو یبشرا در ج یشهادست

 باحرص گفت: نهال

 .یخودت و جمع کن یدخودت با یبش یضمر -

 و گفت: یدخند نیاوش

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

ا از نهال از چشمش فاصله داد و ظرف ر یاش را کمبخار گرفته عینک

 گرفت.

 داغه؟ -

 کنارش نشست و گفت: نهال

 تو ظرف کنم گرمش کردم. ینکه! قبل از ادونمینم -

ه برا باز کرد و قاشق چنگال را درآورد. با ولع شروع کرد  پالستیک

ت. گذاش یشپا یاش را روخوردن. نهال به سمتش برگشت و کوله

 با دهان پر گفت: یاوشدهانش محکم کرد. ن یشال گردن را جلو

دستت  ریزی،یتو شکممون م کنییخاک بهت بدن طال درست م -

 یمرادر نبودب! اگه خواهر یهات هم عالکرده یخ یسبزرمهطال! قو

 .یتخواستگار اومدمیم

. هنوز کردیم یاوشکه ن هایییفها و تعربود نسبت به حرف توجهبی

زبان باز کرد، به  یبود که وقت یاوشیکوچولو بود. ن یاوشهم همان ن

ظر صورتش را از ن یتک اجزاکرد و تک یتلخ یبابا گفت. خنده یمان
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که داده بود باال و  یرهت یالخت قهوه یموها ی،گذراند. پوست گندم

 یهابود، چشم یختهر یشانیشپ ینامرتب رو یشتکه از موها یک

 یکه متوجه یاوشنسبتاً به اندازه! ن ینیو ب یشو ته ر یرهت یاقهوه

 خواهرش شده بود. با دهن پر او را از فکر در آورد. ینیسنگ

 یدی؟خوشگل ند -

سرد قدم  یکه در آن هوا یرا باال انداخت و به مردم یشابرو نهال

 شد و گفت: یرهخ زدندیم

 .یدمکه االن د یدمند یفتهخودش -

ا از رآخر برنج  یها. دانهیدرا باال کش ینیشبه خواهرش زد. ب چشمکی

 ظرف جمع کرد.ته

 !یام آبجدست پرورده -

 یهتک یچوب یمکتن یبه پشت یاوشبه او گفت. ن یرلبیکوفت ز نهال

 گفت: یدیداد و با ناام

 هم بود. یگهد یزچ یککاش  -

خودشان  یشده بود. نگاه متعجب مردم را رو یسجانش خ تمام
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 یمکتن یعاقل رو یهاکدام آدم ی،سرد برف ی. در هواکردیاحساس م

باشند؟! نهال دستان  یشکه آن خواهر و برادر دوم نشستندیم یسخ

 .یداش را به هم کشزده یخ

 ی؟چ -

مختلف چهره بود.  یهانقش یفایدر ا یماهر یگرکه باز نیاوش

 چشمانش را با درد بست.

 کنم. یزلقمه نون! تا ته ظرف و تم یک -

د و تاسف تکان دا یبه معنا یاو زد. سر یبه بازو یآرام یضربه نهال

 با خنده گفت:

 کردم. یخخونه ته ظرف بکش!  بلند شو! نون رو برو -

ف بلند شد. قاشق، چنگال و ظر یمکتن یاز رو یزانبا لبان آو نیاوش

 گذاشت. بلند شد. یکرا داخل پالست

 بود! ینون خال یکهت یک ینا یجاکاش به یاِ -

 را داخلش انداخت. یلاست اش را باز کرد و ظرفکوله یپو ز خندید
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و  گیرمیم یمااز ن یچمساندو یکپر شد. البته تا نصفه!  ! شکممیمبر -

 تمام!

 یهادستانش را دور شانه یاوشن هواینثارش کرد که ب پرویی

 زد و گفت: یخواهرش حلقه کرد. چشمک

 بهتره! ینجوریا -

 یهاش تکزد و به شانه یرتیغ یاوششال گردن به ن یراز ز لبخندی

که در  یبود. با وجود دو نفر یادختر دن ینترکرد. او خوشبخت

خدا را بابت  یبود؛ ول اییدهکش یداشت! دختر سخت اشیزندگ

و  مهربون یمای! نیمایش. مخصوصاً نکردیدو نفر شکر م ینداشتن ا

که  یپسر یاو مهم بود و هم برا یکه هم برا اشیدوست داشتن

 تتوانسیکه م یمرد بود. مرد یککامل  ی. نمونهزدیکنارش قدم م

که  یکم یرفت! با سنبرود اما ن اشیزندگ یها را رها کند و پآن

ه شده بودن و نفسش ب اشیکه کل زندگ یداشت ماند و از دختر پسر

ا و برادر تنه رآن خواه یبرا یمانفس آن دو وصل بود محافظت کرد. ن

 حکم افسانه را داشت...!
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*** 

. نهال یدندبه محل مورد نظرشان رس یقهاز چهل و پنج دق پس

 د با غرولند گفت:گذران یطور که اطراف را از نظر مهمان

از  شد؟یم یچ اومدیمیم یاالن با تاکس کنمیفکر م یندارم به ا -

 کردم! یخسرما 

 کاپشنش فرو کرد. یبدستانش را در ج نیاوش

 .دادیمیپول اضافه م -

رش که داشت نهال س یلذت بخش یو گرما شاپیوارد شدن به کاف با

که  اییخال یزم ینمهر زد و دوم یانبه افکار ک خیالییرا باال آورد و ب

 یدجد یزاینرفت و درمورد د یکه جلو م یاوشکرد نشست. به ن یداپ

شد و دستکش را درآورد. به کف  یرهخ دادیشاپ نظر م یکاف

کرد. هنوزم سردش بود.  یو غرولند کردسرخش نگاه  یهادست

متوجه نبود  یاوشبود. ن یختهبدجور در کاله کاپشنش برف ر یاوشن

ها به خواهرش شد که برگشت و تا نگاهش به او که مثل دختر بچه

و لب  یدداشت، افتاد خند یسرخ یو چهره کردیکف دستش نگاه م



 

 

 WWW.98IA3.IR 36 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 زد:

 کرد. یشه! چه میگهد یماییتنبل ن -

شود.  گرم زودتر خواستیرا نداشت. فقط م یاوشکلکل با ن یحوصله

. یدرا که روکش مخمل قرمز داشت را کش یاقهوه یصندل یاوشن

 گذاشت و گفت: یزم یاش را روبخار گرفته ینکع

 ی؟نهال کوچولو خسته شد -

 و گفت: یدکش ایخمیازه

 !یادز یلیآره خ -

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

 !طورینمن هم هم -

هم  ینبود؛ ول حوصلهیانقدر ب آمدندیم یگرد یهامثل دفعه اگه

چشمانش خماره خواب بود و هم سرش در حال انفجار بود. اطراف را 

شده  تریککرده بود و به نسبت تار ییرتغ یشاز نظر گذراند. نور پرداز

کرده بودند. با خودش گفت خوب  ییربود. چند تا از پرسنلش هم تغ

صددرصد  یمزدگ یخ! وگرنه که ینیمشب یرونب یمبر یابود بهم نگفت ب
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حواسش را به اطراف جمع کرد. منو را از پسر  یبود! با آمدن پسر جوان

گذاشت و  یزم یسرش را رو یاوشکرد که ن یگرفت و تشکر کوتاه

 گفت:

اتاق  یمرب یه. نظرت چگیرهیگرمه! ناخودآگاه خوابت م یلیخ یگمم -

 یزرتک؟ل یافرار؟! 

که  یدرهم یهارصش گرفته بود با اخمحرف ح ینکه از ا نهال

 . گفت:کردیاش را بامزه مچهره

 خواییعد مب یمباش یمابه فکر ن یکم یگیم یتاکس ییهکرا یتو برا -

 !ی؟و اتاق فرار بر یزرتکل

 ینگاه حوصلگیینگفت. منو را باز کرد. با ب یزو چ یدخند نیاوش

 گفت: ینسبتاً بلند یانداخت و بعد از چند لحظه محکم بست. با صدا

 !چسبهیم یچا -

 یزسرش را از رو م یاوشبلند نهال و بسته شدن منو، ن یصدا با

 یهابه نگاه تفاوتیو ب توجهیاو آمد. ب یبرداشت. نگاه چند نفر رو

 :یدپرس یاوشمردم، از ن یرهخ
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 خوای؟یم یتوهم چا -

و  یدکش ی. پوفشدیخوردن او کالفه م یاز چا یشهکه هم نیاوش

 گفت:

ها خونه یتو همه ی! چاخوامیم اییوهم یمن کافه گالسه یرنخ -

 هست.

 یار. لبخند حرص دردانستیخواب م یدنپر یرا دارو یکه چا نهال

 زد. یاوشدر جواب ن

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

 رو نخوردم!

ز گفتن سفارش دوباره سرش را گفت و پسر را صدا زد. بعد ا چشمی

جوان بودند. کمتر خانواده  یدختر پسرها یشترگذاشت. ب یزم یرو

 ینبهتر یکه نگاهش رو کاویدیاطراف را م ی. با کنجکاوشدیم یدهد

مرد جوان که سخت  یکبود افتاد.  یسرتاسر یکه کنار پنجره یزم

کرد و با  یزدر دستش بود. چشمانش را ر ایهبرگه یمشغول مطالعه

نگاهش شد که برگشت و  ینیسنگ یدقت به او نگاه کرد. مرد متوجه
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از او نگاه گرفت. در دلش به دقت  یعکرد. دست پاچه سر یرشغافل گ

 گفت. ینداده بود آفر یصاو را تشخ یزآن همه م ینمرد که ب

 نهال؟ -

 ت:دستانش گرفت و گف ینگذاشت. سرش را ب یزم یرا رو هایشآرنج

 هوم؟ -

 

 گفت: ینیغمگ یبا صدا نیاوش

 ینه؟ما ا یچرا؟ چرا زندگ -

امه به اطراف نگاه کند اد ینکهبدون ا یاوشمتعجب نگاهش کرد. ن نهال

 داد.

 یکچرا  یم؟مادر نداشت یکامون ما رو نخواستن؟ چرا چرا خانواده -

 یم؟پدر نداشت

ا بود ر یزم یزد. سرش را باال آورد و دستانش را که رو یتلخ لبخند

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

 آن مرد، داغ دلش تازه شده بود دست یهاحرف یدنکه باشن نیاوش

 نهال را محکم فشار داد و گفت:

پنج سال  یمپدر و مادر داشت یکاگه  یول کنمینم یمن ناشکر -

 .اومدیاون بال سرت نم یشپ

نکن!  یانقدر تداع خیال،یبود داداش! ب یماز زندگ یبخش یکاونم  -

 .گردهیکه گذشته، برنم یزیچ

که  یشهکرد مثل هم یداد. خودخور یحنگفت و سکوت را ترج چیزی

 نهال به او زد. یابود. لبخند دلگرم کننده ینکارش ا

 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  ینا یدنبود با شن یزم ینهال که رو دست

 گفت: یجمشت شد و گ
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 ی؟هان؟ خواستگار چ -

به  دستان نسبتاً گرم نهال برداشت. بدون نگاه کردن یررا از ز دستش

 نهال متعجب گفت:

 یومد،خونه مبه کتاب یگدارکه گه ییاز استادها یکی! یگهخواستگار د -

احم مز یرامر خ یو داد تا با خانواده برا یشنهادو پ یدامروز من و د

 بشن.

 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 -

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

را  کردیبود به آن فکر م یشپ یرا که مدت یبحث مقدمهیب نیاوش

 .یدوسط کش

نگاه به خودت بنداز  یک ی؟ها فرار کناز آدم خواییم ینهال تا ک -
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 و چهارسالته! یستب

 جا خورده دستانش را درهم قالب کرد و گفت: نهال

توکه مخالف صددرصد ازدواج من  یه؟حرفا چ ینا یه؟چ یانجر -

 !یبود

و ابود که داشت درمورد ازدواج با  یبار یناول یرچندسال اخ ینا در

هال خر بود. لبخند ن یدهخود به خود باال پر یش. ابروهاکردیصحبت م

گذاشت. در چشمان سردرگم خواهرش  یزم یزد و آرنجش را رو یکن

 شد. یرهخ

 ... .پافتاد  یاتفاق یک! یگمرم مدا یبرقه! جد یزکه تو پر یانجر -

 شدیو ازدواج مجدد که م ینداد تا ادامه دهد. بحث خواستگار اجازه

 یکه سع یی. حرفش را قطع کرد. با صداشدیحال او دگرگون م

 کنترلش کند گفت: کردیم

به هم  یدار یهچ یاتچرند ینتو به سرت ضربه خورده؟ ا یاوشن -

و  یشسال پخوبه خودت اتفاق پنج دی؟یمن م یلو تحو بافییم

که سرم اومد  ییشاهد بال زنی؟یماجرا م ینهنوزم حرف از ا یدید
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 !یبود

 به اطراف انداخت و ادامه داد: ی. نگاهیدتلخ خند نهال

 ... .خیکه م یدیناز من د یزی! نکنه چیبهواقعاً عج -

 یتبرداشت اشتباه خواهرش شده بود. با عصبان یکه متوجه نیاوش

 حرفش را قطع کرد.

از من  تونهیم یتا ک یمان کنیی! فکر مگمیخودت م یمن دارم برا -

به نظرت  ی؟چ یره! اگه زن بگیگهسال د یک یتکنه؟ نها یتو تو حما

به چه  کنه؟یما دوتا باشه؟ ما رو قبول م یششوهرش پ ذارهیزنش م

 ینا یگهم یلدا یبه طرف مثل اون دفعه یادعنوان قبول کنه؟ حتماً م

 یشکه انقدر دوسش داشت چندسال پ ی! دختریاوشن هم نینهال و ا

 خوادیم یتا ک یماخود دارن. ن یکه جا یهاون حرف و بهش زد! بق

و... چرا  ینداره خونه، ماش یسالشه! همه چ یکمجرد بمونه؟ چهل و 

که  ستیبهآدم غر یک یمانره ن یادتو  ینمن و تو بسوزه؟ ا یپا یدبا

دلش به حالمون سوخت. دستش درد نکنه  یددو تا رو د ما یوقت

اونم  ی؟جواب من و بده تا ک ی! هم من هم تو ولیمدوسش دار یلیخ

از  ییها. دلش بچهخوادیاش مچراغ روشن تو خونه یکآدمه دلش 
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 .خوادیوجود خودش م

 ییهاباالخره حرف یاوشن یددرون وجودش لرز یزیچ یکشد.  خشک

 یپا خواستیم یمان یکه ته دلش مانده بود را به زبان آورده بود. تا ک

خودشان  یرو ینگاه مردم را به خوب ینی! سنگیند؟بنش یاوشاو و ن

 یشقبل ی. هنوز چند وقت بود که به زندگیدکش یرحس کرد. سرش ت

 یجور یک یاوشها از زبان نحرف ینا یدنبرگشته بودم و االن با شن

 ییناسزا یرلبتند رفته است ز یلیکه متوجه شد خ اوشیشده بودم. ن

 گفت: یاآرام و شرمنده ینثار خودش کرد و با صدا

 نهال من متاسفم! -

پچ مردم مانند سوهان پچ یحاکم بود. صدا شاپیدر کاف یبد جو

اش را برداشت و بدون نگاه کوله شد،یم یدهاعصاب نهال کش یرو

 اش گفت:کردن به چهره

ل کنم. رو تحم ینجا. حوصله ندارم ایم! بهتره بریاوشن خیالیب -

و  یشاز من نخواه حماقت شش سال پ یحرفات هم، همش درست! ول

 تکرار کنم!
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ناخنش را کنده بود  یکه گوشه  یعصب یاوشصحبت به ن یاجازه

 یجا خارج شد که به محض خروج باد سردتند از آن یهانداد. با قدم

وقت به  یچها بود. هحرف یناز ا یرترما فکرش درگبه صورتش خورد؛ ا

 ماند؛یم یشههست! هم یشههم کردیفکر نکرده بود. فکر م یمانبودن ن

 حق را هم ینآن دو گذاشت. ا یرا پا یشاشاما اشتباه بود! او جوان

 یادشبود  کرده یلداها با که بخاطر آن ییهنوز آن دعوا یرند؟ازش بگ

پشت پا زد. دستکش و  اشیندهبه آ شیاوهست! بخاطر نهال و ن

کاپشنش فرو  یبتانش را داخل جاش انداخت و دسکالهش را در کوله

 یک یهاقدم یرا برگشت. صدا هبه شدت برف راه آمد توجهیکرد. ب

 یهاحرف یرقدر فکرش درگآن یول ید؛را شن آمدینفر که با سرعت م

 رفتیهست. فقط م یکه چه کس کردمیفکر نم ینبود که به ا یاوشن

 برسد. یتا به در خروج

 ری؟ینهال؟! چه قدر... تند م -

 خیالییرا کم کرد و با ب یشهابرادرش، سرعت قدم یصدا یدنشن با

 گفت: یظاهر

 !ینههم یایب خوادیدلت نم یوقت -
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 انداخت و گفت: یینسرش را پا یبا شرمندگ نیاوش

 اون... . یدنبا خوامیمن معذرت م -

 حرفش و قطع کرد. نهال

 یمکه برگرد یموقع ! تایمبر یا. بیستن یالزم به معذرت خواه -

 احتماالً همکاراش رفتن.

هم  یمابگم ن خواستمیاز حرفام نداشتم فقط م ینهال من قصد بد -

 حق مسلمش هست. یعنی! یرهم یروز یک

هم  ینداشت که ا یالبود. کم خودش فکر و خ یختهبهم ر فکرش

ن زد یخهم برود باعث  یمان یروز یک ینکهفکر ا یود. حتاضافه شده ب

که به  یاوشیبه ن توجهیکرد فکر نکند. ب ی. سعشدیخون در بدنش م

 یرا تندتر کرد و از در خروج یشهاشده بود سرعت قدم یرهاو خ

 و گفت: یستادکنارش ا یاوشآمد. ن یرونب

ه گفت یچا یانگفتم! ب یزیاصالً فکر کن چ یم؟بهش فکر نکن یاب -

 نه؟ یگهد یبود

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

 ی؟و گرفت ینا یچجور یآره! ول -

 فرو برد. اشیمشک یچپش را در موها دست

 یکه عاشق چا یمندار یشترخواهر بزرگتر ب یککه  یمچه کن یگهد -

 باشه!

به او منتقل  یسردش گرفت که حس خوبدستان  ینداغ را ب لیوان

 اشیتلخ را خورد. داغ یجرعه از چا یککرد و  یکشد. به لبش نزد

و چند  ینکه چند یباعث شد کل وجودش پر شود از آرامش! آرامش

ببرد.  اشیسال است که ندارد. دوست نداشت فکرش را به سمت بچگ

گنگ  یرهم نداشت. تصاو یشتداع ینداشت و حوصله یخاطرات خوب

 یکی یاوشلبش که ن ینشست رو یچشمش بود. لبخند یفقط جلو

 سرخ نهال زد و گفت: ینیب یرو

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

کرد. سرش را به  زدنیکه واسشان بوق م هایییبه تاکس ایاشاره

ز تمام . بعد ایستادندا یادهچرا تکون داد و سمت چپ عابر پ یمعن
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را داخل سطل آشغال انداخت و به ساعت نگاه  یوانل ی،شدن چا

زمان داشتند.  یبود تا ده کل یقهو پنجاه دق یستنگاه کرد. ب اشیمچ

بود  اشیکه در حال حرف زدن با همان دوست دوران سرباز یاوشن

 شد. یرهدرآورد و به نهال خ یسرش را از گوش

 !یمبر یینکم کم تا پا یا! بیادیهزمان ز -

نفرت دارد. نفرت که  یابانخ ینکه از ا یاوردبه زبان ب نتوانست

بخاطر  یشداشت! پاها یبیترس عج یاسمش را گذاشت؛ ول شودینم

ا شده بود! شال گردنش ر حسیبود از سرما ب یستادهسرپا ا ینکها

 دهانش مرتب کرد. تظاهر به خوب بودن کرد و گفت: یجلو

 .یمبر یه،فکر خوب -

از  یمانپش یاوشکاپشنش فرو کرد و کنار ن یبرا داخل ج دستانش

که از ترس  دانستیخدا م یشروع کرد به قدم زدن؛ ول یشهاحرف

 توجهیانداخته بود و ب یینخشک شده بود. سرش را پا یشآن مرد گلو

سرش  یاوشتمام شود ن تریعتا سر داشتیتند قدم بر متند یاوشبه ن

 یترینخواهرش را گم کرد. به سمت و جمعیتآن  ینرا برگرداند ب

اش را گرفت . شمارهیدرا با مشخصات نهال ند یکس یها رفت؛ ولمغازه
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شلوغ بود.  یببعد از خوردن چند بوق قطع شد. آن روز از سال عج

نثار خودش کرد.  ینوروز بودند. لعنت یدع یدانگار مردم مشغول خر

 یلیتنش بود و خ روشن یاافتاد که کاپشن قهوه ینگاهش به دختر

جمعت را پس زد و با دو  داشتیجلوتر داشت تندتند قدم بر م

نهال  یشانه یرو یتخودش را به دختر رساند و دستش را با عصبان

 گذاشت و برگرداندش.

 !ینو بب نیا یستاوا یری؟نهال؟ چرا انقدر تند م -

ا ر یابانخ ینکر شده بود. فقط دلش فاصله گرفتن از ا هایشگوش

را  بودن خودش یستادهها امغازه یکه جلو یتجمع ین. از بخواستیم

 یزیحال بد نهال شد بدون گفتن چ یکه متوجه یاوشرد کرد. ن

تک آن به شمارش افتاده بود. تک یشهاپشت سرش رفت. نفس

را  اشدهینکه کرده بود! آ اقتیچشمش رد شد. حم یها از جلولحظه

ه توانست ب یشموفق شد. با کمک آن مرد روانپر یمان ینابود کرد؛ ول

بود را  یدهمت کشزح یکه بخاطرش کل اییهاش برسد و سرماخواسته

 ردیاوآمد و باعث شد. سرش را باال ب یاپسربچه یاز دست ندهد! صدا

 را کم کند. یشو سرعت قدم ها
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 ید؟دونه جوراب بخر یک یشهخانم م -

 یآب یسربچه انداخت. شلوار ورزشبه پ یو نگاه یستادا یابانخ کنار

 یو کاله مشک یکنارش داشت و کاپشن طوس یدرنگ که دو خط سف

 . آب دهنش را محکم قورت داد. با خودش گفت:یدسف ییو دمپا

بفرستن  ییاشون رو با دمپادلشون اومده که بچه یکدوم پدر و مادر -

 تا جوراب بفروشد؟ یرونب

 زد: یبدرونش نه صدای

را در چند  یاوشو ن یکه تو را در چهارسالگ یمادر همان پدر و -

 رفتند! شانیخوش گذران یرها کردن و پ یماهگ

 ایمکه از ن یتومن یستبچه گفت. ب ینبه والد ییزد و ناسزا پوزخندی

 پسر زد و گفت: یبه چهره یگرفته بود را درآورد. لبخند

ه چکم جفت یک ی! درسته اندازه یرپول و بگ ینخاله جون! ا یاب -

 ... .یول شهینم

ود بسردش را که از فرط سرما قرمز شده  یهادست یدکه رس ینجاا به

 را در دستانش گرفت.
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 !یدستکش واسه خودت بخر تونییم یول -

 قدرشناسانه به دختر جوان نگاه کرد. پسربچه

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

 و گفت: یدکش اشیکاله مشک یرو دستی

 م هست!برو مرد جون! اتفاقاً کم ه -

 یعصب یاش قرار گرفت از پسر نگاه گرفت. صداشانه یکه رو یدست با

 گرفته بود، آمد. یدهرا که علناً وجودش را ناد یاوشن

 یگی! نمییجا یاهتو مغاز یفکر کردم رفت یری؟معلوم هست کجا م -

ه انگار نه انگار ک یول یدم؛بهت رس یشپ یقهچند دق یششم؟نگرانت م

 من هم هستم.

 ید؟داشت که بگو ینگاه کرد. چ اشیصورت گلگون برادر عصب به

 یاورد؟ترسش را بر زبان ب

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

کرد و  یاخم یاوشرفت. ن یازش کرد و با خوشحال یتشکر پسربچه
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 کردیم یکنزد ینیشطور که به بدرآورد. همان یبشاز ج یدستمال

 گفت:

! یدیاصالً جواب نم یدیکه خر یمنگرانت شدم! ماشاهلل اون گوش -

زم ال یگه! نه دیبردار یدهبار به بوق دوم نرس یکآرزو به دلم مونده 

 .یستن

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

 عبور داد.

 نشدم! متوجه تماست -

 خونه! یمبر یرمبگ یتاکس یک یستاوا -

 ی. حس بدیستادا یابانباشه تکون داد و کنار خ یبه معن یسر نهال

و  اومدیو خاطرات دردآورش داشت! خوابش م ییکذا یابانبه آن خ

جوابش را  یچکسسوال که ه یفکر در سرش بود و کل یکل

شد!  ینجوریکه چه شد که ا دانستیهم نم یمان ی! حتدانستینم

شان چه بر سر خانواده پرسید یماشانزده سالش بود از ن یفقط وقت

از  یچیتمام گفت من ه یو با آشفتگ یختبهم ر یماآمده که ن
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مورد نپرس! تا دو روز در  یندرا ی. سوالدانمیشما نم یگذشته

و سرش را گرم  رسیدیآشفته به نظر م یلیخودش رفته بود. خ

از  یشانپا یجلو یسمند زرد رنگ یستادنبا ا .کردیشرکت م یکارها

 یابه راننده کرد و در عقب را باز کرد. اشاره یسالم یاوشفکر درآمد. ن

 به نهال کرد و گفت:

 نهالم سوار شو! -

*** 

که روپوش قرمز  یرا بست پسر جوان و پرونده یدنوش یاز چا ایجرعه

 تنش بود به سمتش رفت.

 کنم؟تون رو عوض یچا یلیدقربان ما -

 اشیشگیهم یجد یگذاشت. با صدا یزم یبدون فرمش را رو عینک

 گفت:

 !یرم! دارم میستالزم ن -

تکان داد و به سمت  یحرف از زبان ونداد سر ینا یدنبا شن پسر

که  ییدستانش گرفت و به کارها ینآشپزخانه رفت. ونداد سرش را ب
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دادگاه خردمند بود. چند فردا داشت فکر کرد. ساعت نه صبح وقت 

. زدیبه رستوران سر م یدقرار هم در دفترش داشت. از آن طرف هم با

اش دست  یگوش ی یبرهو یداشت. با صدا یدیاتمام ز یمهن یکارها

 «آزاد»به مخاطب انداخت  ینگاه یم. نیداز فکر کردن کش

 یی؟ام کجاخونه یکعمو جان من نزدپسر -

ا رفکر دوباره برگشتن به آن خانه هم روح و روانش  یبود. حت کالفه

پدر و مادرش که چند ماه  یبرا یش! خالف دل تنگریختیبهم م

ماندن در  کردیبه پدربزرگش فکر م یبودشان وقت یدهدورا دور د یشپ

اش را داخل مطالعه ینک. پرونده و عدادیم یحشهر پر راز را ترج ینا

 کرد... . یپآزاد تا یذاشت و برارنگش گ ایقهوهچرم  یدست یفک

 ! یامدارم م -

 ی؟کن یکارچ خواییمعلوم هست م -

 به برادرش زد و گفت: اییمهنصف ن لبخند

 یگرفتم. پنج سال کنار خونه نشستم و کار رو یممتصم یاوشن -

 که باخت، من نبودم، اون بود! یکس یست،االن وقتش ن ینکردم؛ ول
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 را درهم کرد. یشهااخم نیاوش

 خوایی! میایبه خودت م یمدت هست که دار یکنهال هنوز  -

خودت هم  ییهکه از سا یبرگرد یشدوباره به همون چندسال پ

م خوب هبرو، االن تو حالت  یگهنهال بذار چند روز د ترسیدی؟یم

ن هنوز منم او یگی،م یچ یدار فهمیینم ی! نگاه کن تب داریستن

 بذارم! اشزنده یدمول نمبهت ق ینممردک و بب

 .یگهروز د اتفاقاً االن وقتشه نه چند -

 یرا که پاشنه یرنگ یمشک یهااز جانب او نشد چکمه یجواب منتظر

 یاوش. از خانه خارج شد. پشت سرش هم نیدداشت را پوش یپنج سانت

هال رنگ را بست و خارج شد. ن یادرهم در ضدسرقت قهوه یابا چهره

. سخت بود، رودیمطمئن بود اگر امروز نرود فردا و پس فردا اصالً نم

. او بس بود یبودن برا یفضع یدردآور گذشته است؛ ول ایروزه یادآور

ز ادر  یصدا یدنبا شن یمارفت و در جلو را باز کرد. ن ینبه سمت ماش

 فت:به نهال آراسته کرد و گ یفکر درآمد. نگاه

 شرکت؟ یایبعد دکتر ب خواییم یمطمئن -
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با همسر  یماکه ن ییها و دعوااو هم سخت بود. هنوز آن حرف برای

که از شرکت  یل. اواگذشتیچشمش م یسابقش کرده بود. از جلو

آرام شود؛ اما  یتا کم کردیبخش مصرف مآرام یهاقرص آمدیم

 بود. فایدهیب

 .یامآره م -

سوار شد و بدون نگاه  یاوشزد که ن یشدر موها یکالفه چنگ نیما

 کردن به نهال گفت:

 !یستمن ن یرت فقط اگه زنده نموند تقصبعد دکتر برو شرک -

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

 شو برو خونه! یادهپ یدنبال شر بگرد خواییاگه م -

رف طود. نگران نهال بود و از آن خارج شد. دو دل ب ینگاز پارک نیما

 .خوردیدکتر در گوشش زنگ م یهاحرف

 حالت خوب شه بعد... . ذاشتیینهالم م -

 کالفه حرفش را قطع کرد. نهال
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قت محکم شدن بس بود، االن و یممثل موش قا یپنج سال برا -

ه من دست تو بزرگ شدم. تو ب یر! من زیمانره ن یادتو  ینا یستادنه،ا

ه کپس توقع نداشته باش  ی،نداد یادجا زدن و فرار کردن و  یاوشو ن

تفاقاً از رفته! چرا ا یادم کارهاش رو گمیمثل قبل باشم و بترسم! نم

هم  بردیکه به زور من رو م هایییابونخ یخاطراتش و حت ماون و تما

ها کابوس شب یضعف نشون بدم؟ هنوز هم بعض یتا ک یمتنفرم! ول

 وسا تمومکاب ینا یدبا یول کشمیو عذاب م بینمیم اون چند ماه رو

 !یشههم یشه، برا

ه ادا کرده بود سرش را ب یکه به سخت ییهااز تمام شدن حرف بعد

رو شدن با آن مرد داد و چشمانش را بست. از روبه یهتک یصندل

ها وسکاب ینداشت به ا یمبود؟ تصم یچاره چ یول ترسید؛یسنگدل م

 بدهد. یانپا

به صورتش زد.  ینهالش انداخت و لبخند نگران یبه چهره ینگاه انیم

از آن طرف نگران  یکه گرفته بود؛ ول یمیبود از تصم یته دلش راض

برگردد. هنوز  یشبدتر شود و به چند سال پ اشیبود که حال روح

نگفته بود و  یزیدرمورد معالجه و درمان شدن آن مرد به نهال چ
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ها بسته شده آن یهر دو یپرونده برا ینا .یدنداشت که بگو یمتصم

به  یفرق یچه یدموضوع را بگو ینبود. مطمئن بود که اگر به نهال هم ا

 یرهخ یرونکه با اخم به ب یاوشبه ن ینگاه ینهاز آ یماحالش ندارد. ن

 شد انداخت و گفت:

 یدی؟هم کش یهات رو توچرا اخم یه؟چ -

او از  یبا صدا کردیمرور م را یشکه داشت اتفاقات چند سال پ نیاوش

 فکر در آمد 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 یمشتصم -

 زد و گفت: یمابه ن یپوزخند نیاوش

هاش گوش به حرف یاالن؟ تو چرا دار ینموقع نه و هم یچعه؟ ه -

حالش  دونیی! خودت خوب مکنهیکار م یداره چ فهمهینم یدی؟م

! دوباره باهاش بینهیها کابوس اون رو مشب یبود! هنوز بعض یچجور

 ی! وقتیگه؟م یونتب داره و هز بینییشه؟ نم رو شه که بدترروبه
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 !یشهحالش خوب شه دوباره همون آش و همون کاسه م

 یتد. چشمانش را باز کرد و با جیدبرادرش را شن یهاکه صحبت نهال

 گفت:

 عرضهیب یو نه اون دختر نوزده ساله یگمم یوننه من هز یاوشن -

ندارم. اون  یاترس و واهمه یچرو بشم. هباهاش روبه یدهستم! با

م تموم شد! االن یدادم؛ ول ینیسنگ یاتفاقات گذشت و تموم شد! بها

 شو برگرد خونه! یادهپ یدردسر درست کن یایب خواییاگه م

 نهال زد. یهابه حرف یپوزخند نیاوش

 !یاحمق یلیاز گذشته، نهال خ یفتمتاسفم برات که هنوز درس نگر -

به  یود با تحکم نگاهب یاوشگره بحث نهال و نکه تا االن نظاره نیما

 جفتشان انداخت و گفت:

و گرفته  یمشتصم . نهالشهیکل مشکل حل نم! با کلیدبس کن -

اهرت درست لطفاً توهم درمورد خو یاوش! نیشهرو مبهو رو یرهم

 صحبت کن.

 داد. یهتک یشهکرد و سرش را به ش یخشک یسرفه
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رو شود. از روبه خواستیم یبه سراغش آمده بود ول یبیعج استرس

 یجلو ینماش یستادنرا گرفته بود. با ا یمشتصم یشچند روز پ

 شدند. یادهپ ییدرمانگاه سه تا

اما  ی؛خنث یبا چهره یماو استرس و ن حالییبا اخم و نهال با ب نیاوش

ودش خکه درونش آشوب است. او نهال را مانند دختر  دانستیخدا م

وانشناس رحالش بد شود، اما  یدارد ینبا ا ترسیدیبزرگ کرده بود. م

وارد شدن  رو شود به نفعش است. باروبه تریعبه او گفته بود هرچه سر

روز به  یندر ا خواستی. دلش نمیچیدپ اشینیتند الکل درون ب یبو

به سمت چند  یمانشست که ن یصندل یباشد. رو حالیب یمهم ینا

 پرستار رفت.

*** 

 یدهساعت صفحه گردش را بست. رو به آزاد که وسط هال خواب بند

 مبل قرار گرفته بود و دهانش باز بود گفت: یرو یشبود. پاها

 .یامن یدتا ساعت نه شب شا یرم،م من دارم -

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

حداقل  ی؟به کارهات برس یبر ،یتنها بذار خواییهان؟ من و م -

 رستورانت. رفتیمیم اومدیینهار رو م

چک  که داخلش را طورینرا باز کرد. هم اشیدست یفک ونداد

 گفت: کرد،یم

 برو، بهزاد هست. یبر خواییم -

 یرم؟ خودت کنهار بخو شناسمیکه نم یبرم با آدم یه؟بهزاد ک -

 یای؟م

 گفت: یابلند و ناباورانه یکرد و با صدا مکثی

 .یستن یاکه اجاره یزیهچ ین! اولیگمم یکبهت تبر یراست -

به  ییرا بست و نگاه گذرا اشیمشک یچرم یفتکان داد. در ک سری

 قسمت دوم حرف آزاد شد. یخیالآزاد انداخت. ب

 ستوران .ر یرماوقات ساعت نُه شب به بعد م یشتر! بیستمعلوم ن -

او  ی. آزاد سرتا پایدپوش اشیرسم یکت ذغال سنگ یرا رو پالتواش
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 او کرد و گفت: یهابه لباس یارا از نظر گذارند. اشاره

 !یزد یپت ینجوریه به بعده که اپس واسه ساعت ن -

که از در  ینشطورفکرش تکان داد و هم یتاسف برا یاز رو سری

 گفت: شدیخارج م

زنگ بزن واست  یداشت یهست کم و کسر یخچالتو  یهمه چ -

 هست. یزیونخونه داخل کشو تلو یکمارکت نزد یپرها ی. شمارهیارنب

 ینجاا یکندر رو قفل خوادیتهران، نم یبرگرد خواستییاگه هم م

 امنه، خدافظ.

در را  یشهاچکمه یدن. بعد از پوشیندالعملش را ببعکس نایستاد

 بلند آزاد آمد. یبست. صدا

 یرون،ب ندازیمیرسماً م ی! داریگهات دخونه یادنم یچکسه ینههم -

 !یکه بود یهست یهمون کره خر

 آسانسور را زد. یدکمه

 !یگهد ینهشوم یگلدون باال یربگو پولم واست گذاشتم ز یاب دفعهیک -

اش زد و با باز شدن در، سوار شد. هر زنانه یبه غرغرها یمحو لبخند
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 یهاپشت حرف یقحقا یسر یکتهش بن بست بود.  رفتیم یراه

 اییجهبه نت گشتیهرچه دنبالش م یسروش بود؛ ول یخانواده

فرو برد که  اشیوار فاستونشل یب. دست راستش را داخل جرسیدینم

 یرینش یستاد. در باز شد و بعد هم بویدوم ا یآسانسور در طبقه

دختر در  ینا ی. ونداد هنوز از کارهایچیدداخل آسانسور پ یادکلن

دختر هم  شدیکه او سوار آسانسور م یتعجب بود. هر روز سر ساعت

 خطاب به ونداد گفت: یآرام ی. با صداشدیسوار م

 .یرسروش! صبحتون بخ یآقا سالم -

 اش انداخت.به چهره ینگاه تفاوتبی

 .یر! صبح شما هم بخیسالم خانم شفاه -

از  یشاز موها یاانداخت که طره یینو سرش را پا یستادونداد ا جلوی

مدت عاشق  ینصورتش افتاد. دست خودش نبود ا یمقنعه رو یرز

. شدینم یدام نا یشود؛ ول ینم دانستیمادرش شده بود. م یلوک

 گفت: یآرام یباصدا

 ید؟شما خوب -
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به  یاش نگاه کرد. لبخند محومشت شده یهابه دست ونداد

 اش زد.احساسات بچگانه

 ید؟ممنون شما خوب -

خند لب یدننگاه ونداد شد و سرش را باال آورد. با د ینیسنگ یمتوجه

بود متعجب پسر  یهشب یبه دهن کج یشترلب او که ب یگوشه

صورت  و به یبه سادگ توانستیرا نگاه کرد! ونداد م یشروروبه

 یول یاورد؛ب یرونفکر من را از سرش ب یدبهش بگو مستقیمیرغ

اش با ه. از مشکالت خانوادشدیوارد م یگهدر د یکاز  ید! باشدینم

 یلود؛ وب یپر انرژ یلیو خ شدیسوار آسانسور م یلاوا یدخبر بود. با ام

دانش  ونداد شده بود که سرش را مانند تفاوتییمدت متوجه ب ینا

دختر با  ایستاد،یآسانسور م ی. گوشهانداختیم یینخوب پا یآموزها

 گفت: یدستپاچگ

 بله من خوبم! -

 .یدخند ونداد

 شید؟ی! چرا انقدر دستپاچه میخانم شفاه -
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ظر نصورتش را از  یاجزا یخیال،ونداد را نگاه کرد. ونداد ب دستپاچه

کوچک و لب  ینیب یدپوست سف ی،درشت مشک یهاگذراند. چشم

 نسبتاً خوب!

انداخت  یینمحو ونداد شده که سرش را پا یلیمتوجه شد که خ دختر

 فت:گبه دختر کرد و  یازمزمه کرد. با باز شدن در اشاره یدیو ببخش

 لطفاً! یدبفرمائ -

 یدبه سرش کش ید. دستگفت و خارج ش یآرام یو خداحافظ ممنون

هستند! آن از آوا  یبیکه دخترها موجودات عج کردیاعتراف م یدبا

حس بچگانه شده بود. پشت سرش از  یردختر که درگ ینهم از ا ینا

لب دختر شد.  یرو یآسانسور خارج شد. متوجه لبخند نسبتاً بزرگ

 شود؛ینفر م یک یاو باعث خوشحال یدنانقدر خند دانستیونداد نم

با او صحبت  ید. هرجور شده باکردیم یداادامه پ یشترب یدنبا یول

نه دختر به درد ونداد! اگر  خوردی. مسلماً نه او به دردش مکردیم

. آن دختر هم خوردیبه درد خودش نم یشکی. هیدبگو خواستیم

شود که بتواند به  یندهدر آ یباشد و عاشق مرد اشیندهبه فکر آ یدبا

عاشق چشم و  یو اعتماد کامل داشته باشد، نه به قولکنه  یهاو تک
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 ونداد شود. یابرو

عقب  هاییصندل یرا رو یفشرفت و در را باز کرد. ک ینسمت ماش به

 یبرهو یرو اشیگذاشت و خودش هم سوار شد. استارت زد. گوش

رفت  ینگپارک یبه مخاطب انداخت. به سمت در خروج یرفت، نگاه

 اتصال را لمس کرد. یزد. دکمه یخآوا لبخند تل یادو با 

 داداش؟ -

 کرد و گفت: در را باز یموتر با

 جانم جغله؟! -

 را به او یبعد از چندماه گوش شدیلحظه مکث کرد. باورش نم چند

چرا  یدداد نپرس. ونیستبرادرش آرام گر یصدا یدناند. با شنبرگردانده

فقط  ای؟یدهاز من نپرس یچرا حال ی؟امدت با من تماس نگرفته ینا

فرمان خارج  یکشدن در با  اتفاق کرد و با باز یننثار مسبب ا ییناسزا

 .ریختیو اعصابش را بهم م آمدیهق آوا مهق دایشد. ص

 دور؟ راه یتو یمن و عذاب بد خوایینکن! م یهخواهر خوشگلم گر -

 ده!شداداش ونداد، دلم واست تنگ  -
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 ونداد نشست. یهالب یرو یتلخ لبخند

 یزم؟عز یمن! خوب یوا کوچولوآمن هم دلم واست تنگ شده  -

 بریدهیدهرا درون شکمش جمع کرد. بر یشکنار کمد نشست و پاها آوا

 گفت:

 و من خوب باشم؟ یتو نباش شهیمگه م -

 پاک کن را زد و با خنده گفت: برف

تو  یچ یعنی کنی؟یات مابراز احساس کشییدختر گنده خجالت نم -

 یستم؟من خوب ن ینباش

 .یدخند یهوسط گر آوا

 یبون داداش بزرگم بشم من! به تو ابراز احساسات نکنم به کقر -

 بکنم؟

در  یهگر یطنز باشد و او را از حال و هوا کردیم یکه سع یلحن با

 گفت: یاوردب

 به آقاتون! -
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و  آزاد یادحرف از زبان ونداد چند لحظه مکث کرد. با  ینا یدنشن با

 .یدکش یشرط مادرش آه

تو  خوام؟یونداد خان هست از آقا چه م یچنده تا وقت یلوآقا ک -

 تهران؟ یایب خواییداداش؟ نم یخوب

جور  و کارها رو جمع یسر یککه  ینه خوشگل ونداد، تا موقع -

 .یامنکنم نم

 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 یرا نگه داشت. آرنجش را لبه ینچراغ قرمز ماش پشت

 .گردهینه. آزاد تنها بر م -

 گفت: یاصاف شد و با لحن ناباورانه یشسرجا یعسر آوا

 یستیو وضع و بدتر! ن یتر کردرو خراب یزداداش با رفتنت همه چ -

دست  شدنیهمه تا کمر واست خم م یزمان یککه  یاموسسه ینیبب

! داداش با کنهیم یحکم ران یچجور ینیبب یستیحسام افتاده! ن

 ی! مامان هر روز غصهیتو گناهکار بود یرفتنت به همه ثابت کرد



 

 

 WWW.98IA3.IR 69 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

! داداش جات تو خونه یستناز حالش خوب نی! آخورهینبود تو رو م

 !یهخال

آمده پوزخند  یشاش و اتفاقات پخانواده یهاحرف یادبا  ونداد

 زد. با سبز شدن چراغ راه افتاد. یدارصدا

 نداری؟یآوا کار -

 گفت: ینیغمگ یصدا با

 داداش... . -

گ بود هنوز در گوشش زن یدهشن یشکه حدوداً دو سال پ هاییحرف

 گفت: حوصلگیی. با بخوردیم

 !یعل یامراقب خودت باش،  -

داشبرد گذاشت. باز هم  یرا رو یاز طرف او نشد. گوش یجواب منتظر

پدال گاز فشار داد و به سمت  یرا رو یش. پایختاعصابش به هم ر

 ی. کاردهندیگذشته را پس م یتقاص کارها یروز یکدادگاه رفت. 

 کردینم یداپ یگرید یزبه جز چند کلمه چ گشتیکه هر چه ونداد م

 وش درسر یسر از کار خانواده یبه زود یول رسید؛ینم اییجهو به نت
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 .آوردیم

*** 

 به نهال کرد و کالفه گفت: ینگاه نیاوش

الاقل بذار  یا ،یگهوقت د یک یشو بذار برا یخیال! بیزمنهالم؟! عز -

 عصر برو.

. حال بهتر شد کردیکه زده بود درد م یبخاطر دو آمپول یشپاها نهال

 ینبار چندم ا یکه برا یاوشبه ن ینبود. اخم یبود و از تب خبره

 گفت: کرد،یحرف را تکرار م

امروز هرجور شده  یرم،گو نرو چون مگرفتم، انقدر ن رو یممتصم -

 .یرمم

شد. آن قدر دستش  یرهخ یرونصورتش را برگرداند و به ب یتعصبان با

! کردینهال مشت کرده بود که کف دستش درد م یمرا بخاطر تصم

 یپوزخند یلشفام یادنبود! با  ینهال خسرو یامروز روز جا زدن برا

آنقدر همان  ی؟چه مادر ی! چه پدرینشست. خسرو یشهالب یرو

 آمدیداشت که اسم پدر و مادر که م نخوب ازشا یچهارسال خاطره
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دو ماهه و دختر  یکه بچه ی! پدر و مادرکردیبهشان افتخار م

رفتند خدا را بابت داشتن  شانیزندگ یچهارسالشان را رها کردند و پ

کجا بودند. با  یاوشاگر او نبود، معلوم نبود نهال و ن کردیشکر م یمان

 یبه او زد. آرزو یاز داروخانه از فکر در آمد. لبخند یماآمدن ن یرونب

 بود. یهر دختر

که  یو دختر یددور ازدواج را خط کش یاوشکه بخاطر او و ن حیف

نکرد  را قبول یمان یطکه شرا یها رفت! دخترعاشقش بود به خاطر آن

 یازدواج کرد؛ ول یگریو به عالقه و احساسشان پشت پا زد. با کس د

بود و بس! هر وقت  یمرد واقع یک ینمونه یمان ینکهغافل از ا

رفتند  دلیلیکند که چرا پدر و مادرشان ب یناشکر خواستیم

در  . با بسته شدن در نگاهش را ازآمدیچشمش م یجلو یمان یچهره

 شد و گفت: ینسوار ماش مایداروخانه گرفت. ن

 نهالم حالت خوبه؟ -

 گذاشت و ادامه داد. اشیشانیپ یرا رو دستش

 اومده. یینخداروشکر تبت پا -
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 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 -

کرد تمام فکرش را  یداد. سع یهسرد تک ییشهسرش را به ش نهال

 ود. بگذارد.با آن مرد که احتماالً امروز شرکت ب ییرودررو یبرا

*** 

شرکت شد. نهال آب دهانش را محکم قورت داد. از  ینگپارک وارد

 یدارد یننسبت به ا یحس بد یکفقط  ترسیدیهمسر سابقش نم

ا قرار که سرش آمد. ب ییو به بالها بردیداشت. نهال را به گذشته م

 یهانگاهش را به چشم یش،هادست یرو یماگرم ن یهاگرفتن دست

 رنگ پدرش دوخت. یاقهوه

. خودت رو ینبرگرد یرم،بگ یتاکس یک یشد یموننهالم اگه پش -

 نکن. یتاذ
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 گفت: اییتکان داد. با لبخند مصنوع« نه» یبه معنا سری

 یچیه هک یدمشبکنم نه اون! اگه د یمیماز دوست قد یادیاومدم  -

 .یستهم مهم ن یدمش! ندیبه سالمت

 زد و گفت: یدار پوزخند صدا نیاوش

 !یاومد یمیتعلومه چه قدر بخاطر دوست قداز لحن لرزونت م -

رو جرأت روبه یگهد رفتی! اگر امروز نمباریک یونبار ش یک مرگ

 یفش. کیدکش یمادست ن یرشدن با او را نداشت. نهال دستش را از ز

مثل  یشد. لبخند یادهپ یناز ماش یناگهان یمتصم یکرا برداشت. با 

لنگان به سمت آسانسور رفت. سوار لبش نشاند و لنگ یرو یشههم

سوم  یهم توجه نکرد. طبقه یاوشن یگفتن ها لآسانسور شد. به نها

 یدلب به ام یربه خودش نگاه کرد. خوب بود! ز ینهرا زد و از داخل آ

 یرهمه درگ یازدهشد. ساعت  یادهگفت و با باز شدن در پ ییخدا

. کردیآمد نم و ها رفتدر راهرو یخودشان بودند و کس یکارها

 ییغهت یرو یسرد رقچشمش آمد. ع یجلو یدارد ینخاطرات اول

اتاق بهزاد رفت. چند لحظه پشت اتاقش  کمرش نشست. به سمت

بهزاد که  یمکث کرد. چند مرتبه به در زد و نفسش را رها کرد. صدا
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 درون اتوکد بود آمد. یهامشغول چک کردن نقشه

 !ییدبفرما -

 یلبش نشست. دستش را رو یرو یبهزاد لبخند کم رنگ یاد با

 شدینهال تمام م یبرا یزداد. امروز همه چ یینگذاشت و پا یرهدستگ

 یکرد که نهال خسرو یم یادآوریو خشن  یبه آن مرد عصب یدبا

 شد. رو لبش نشاند و وارد اتاق یشد! لبخند تریضربه خورد؛ اما قو

سختش تنگ شده بود. اتاق همان  یروزها یمیدوست قد یبرا دلش

سمت  یکیکه  یاقهوه یزکرم رنگ و دو م هاییواریاتاق بود. کاغذ د

آن  یادبود.  یسمت راست. در کل اتاق کار خوب یگرد یزد و مچپ بو

ند. کفراموش  توانستیخودش افتاد. خاطرات را نم یروزها و سادگ

ود. بکه دردآور  ی. اتفاقاتافتادیحماقت خودش م یادکه  یخاطرات

جور کرد و به بهزاد که خودکار در دستش خشک  و خودش را جمع

 گذراندیصورت نهال را از نظر م یتک اجزاشده بود و مسخ شده تک

 شد! خودکار از دستش یرهخ یال،خ یااست  یتا باور کند نهال واقع

 فت:گشد. ناباورانه  دبلن یصندل یبه آن، از رو توجهیافتاد و ب
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 هال!ن -

 یموها را ساده کوتاه کرده بود و از آن یشکرده بود، موها ییرتغ بهزاد

صورتش بود  یرو یکوتاه یشنبود. ته ر یبلند خبر یشو ر یدم اسب

 یزداشت. از پشت م ینآرام و مهربا یهم مثل گذشته چهره و هنوز

 گفت: یلرزان یبلند شد و با صدا

 بینم؟یواهرم رو منهالم باور کنم دوباره خ -

آن  یکله و سر یدشا ینکهبه ا توجهی. بیستادا ینهدست به س نهال

 شود گفت: یدامرد پ

 !ی! خودم هستم، نهال خسرویبل ی،بل -

نهال  یهاشانه یرا باال آورد و رو یشها. دستیستادا یشجلو بهزاد

دوباره سراغش آمد.  یمانیرا تار کرد. پش یدشگذاشت. اشک د

ه بودند که آنقدر الغر و سر نهال آورد ییاش و خود او چه بالپسرخاله

 شده بود. ینغمگ

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

 زد و گفت: ینگاه کرد. لبخند تصنع ینشغمگ یهابه چشم نهال
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، تو اصالً مقصر شداش بسته بهزاد! اون موضوع پرونده یخیالب -

 .ینبود

 نگاهش یطانی. شیاوردگذشته در ب یاو را از حال و هوا ینکها برای

 کرد و ادامه داد:

 ینم؟بش یتعارف کن خوایینم -

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

کردم من رو هم فراموش  کرد فکر یرمگ! اومدنت غافلییدبفرما -

 .یکرد

 یشامبل نشست و به او که کم از برادر بر یاز کنارش رد شد. رو نهال

 نبود گفت:

 بودم. یردرگ یه؟چ ینه بابا فراموش -

 اش گذاشت.چانه یرنشست و دستش را ز یزپشت م بهزاد

 نهال، دلم واست تنگ شده بود! -

 کرد و بدون نگاه کردن به او گفت: یخشک یسرفه نهال
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 کردی؟یاز من م ییاد یدتو تنگ شده بود! تو نبا یمن هم دلم برا -

برداشت و درش  یزم یگرفت. خودکار را از رو یرنگ شرمندگ نگاهش

 را بست.

 بود که بهت زنگ بزنم؟! م موندهواس ییبه نظرت با اون اتفاقات رو -

. آن زمان همه شرمنده بودند به جز خود شخص، یاوردتاب ن نهال

 شد و گفت: یرهبه او خ یبلند یبا صدا ینبنابرا

مقصر نبود  کسیچه ی؛چون تو مقصر نبود موندیواست م ییآره، رو -

هاش شرمنده باشه پسرخالته که عقلش تو چشم یدکه با یو تنها کس

 یککردم. از دست  یدابود. خوشحالم که با اون اتفاق ازش نجات پ

 !اییرهزنج ییوانهد

 .تکان داد یسر یشهادر جواب حرف بهزاد

حالش  یما؟ نکجاست؟ خوبه یاوشن یارن؟بگم ب خورییم ینهال! چ -

 خوبه؟

سمت چپ ثابت ماند.  یزکارم یبه او زد که نگاهش رو یرنگکم لبخند

بود با لب  یزشم یرو یرنگ یاهس یبود. مجسمه یزم یرو یلشوسا
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 روشن بود. یششکه صفحه نما یتاب کوچک

 برداشت. یزم یاز رو یدستمال نهال

وبه داره شکر خدا خ یاوشم. االن از دکتر اومدم. نخورمینم یزیچ -

 نه؟ یباشه یدتو شرکت د یدهم که با یماو ن خونهیکنکور م یبرا

 داد و گفت: یهتک اشیبه صندل بهزاد

 شده؟یخدا بد نده چ -

 زد و در جواب سوالش پاسخ داد. یاعطسه نهال

 .یستن یزیمسرما خوردم، چ -

ام که رمندهشجفتشون از من ناراحتن، نه؟ به خدا انقدر هنوز هم  -

 نباشم. یمان یدد یجلو کنمیم یسع

 کردیم یکه سع یرا صاف کرد. با لحن یشکردم و گلو یاخم نهال

 بهزاد نگاه کرد و گفت: یشرمنده یهاکنترلش کند. به چشم

هم بدون تو  ینو ا یستشرمنده باشه ن یدکه با یبهزاد بس کن! کس -

ات عقلش به چشمش پسرخاله ی؟بفهم خوایی! چرا نمیمقصر نبود
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بود. اون اتفاق باعث شد از شرش راحت بشم و واقعاً خوشحالم! از اول 

 یمانبودم. اگه هم قبول کردم فقط و فقط بخاطر ن یازدواج راض ینبه ا

! یزهمن خاطرش عز یبرا یلیبه گردنم داره و خ یپدر قبود، چون ح

 ینا یگهپس لطفاً د مردم،یواسش م یرمبم گفتیم اگه اون زمان

! خودم خواستم یشماز دستت ناراحت م یلیحرف و تکرار نکن که خ

عقد نشستم نه به اجبار! نه به  یسفره یخودم پا یتخودم با رضا

 امیفهو فرار نکن، وظ یرنگاه از من نگ ینقدر! پس ایلشوک یااسرار تو 

 بود کمکت کنم.

ر در دلش نثا ییبه سرفه افتاد. ناسزا یشهااز تمام شدن حرف بعد

 یآب یدیسرد مشهد کرد. که بهزاد بلند شد و پارچ طرح خورش یهوا

 گذاشت. یشو جلو یختآب ر یوانبود را برداشت. داخل ل یزم یکه رو

فردا  ذاشتییم ینجا؟ا یحالت اومد ینرو بخور. چرا با ا ینا یانهال ب -

 !یزمعز یادنگاه کن صدات در نم مدی،اویپس فردا م

 و گفت: یدنوش یارا از بهزاد گرفت. جرعه لیوان

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



 

 

 WWW.98IA3.IR 80 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

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

 گفت: یآرام

حالت  ینحالت بد بشه! کاش امروز با ا یدنشنگرانتم با د ینهال -

 .اومدیینم

 صورتش را از نظر گذراند و گفت: یاجزا نهال

ها موقع یهنوزه بعض . هنوز هم کهباریک یونبار ش یکبهزاد! مرگ  -

موضوع رو  ینا فهمیدینیم یاوش! کاش هم تو و هم نگیرمیجنون م

 .من اشتباه کردم که از اول...  یشه،حل نم یچیکه با فرار کردن ه

 حرفش را قطع کرد. ینیبا لحن غمگ بهزاد

 یاتفاق ترسمیم یلیبدون من خ رو ینا یباشه نهال! ادامه نده، ول -

 اینجمن االن ا ی! اگه نبودیزیمن عز یبرا یلی! تو خیفتهتو ب یبرا

 یدهکسم خواب یزتریناالن کنار سنگ قبر عز یدشا ینبودم، اگه نبود

 بودم.

 هاییبتنهال زد. مص یتلخ . لبخندیدد یشهااشک را در چشم نم

 بود. یامدهسراغ بهزاد ن یکم
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کردن خودت  یتبهش فکر نکن. خدا خواسته و با اذ بهزاد! لطفاً -

 .یشهحل نم یزیچ

 و گفت: یدگذاشت، تلخ خند یزم یرا رو یشهاآرنج بهزاد

خودم رو آروم کنم،  یحرف تونستم کم ینچند سال با هم ینا -

 ی؟ادامه نداد ی؟کرد ریکا! با دانشگاه چیخیالشب

 شد. یرهکرد و به او خ یاسرفه نهال

ن واسم نموند. اون پنج گرفت یسانسل یبرا یدماغ و دل یگهنه! د -

دوباره سراغ  خواستمیرو گذروندم بعد م یمزندگ یروزها ینسال بدتر

 یلیبا معدل خ یرمکه تونستم بگ یپلممدرس و دانشگاه برم؟ فوق د

 .گرفتمینبود همونم نم یمان هاییبود! اون هم اگه پارت یینپا

برو، حالت بد نشه!  ینیشبب ینکهتا قبل ا یگمنهال بازم دارم بهت م -

ها رو از نقشه یکی ی! االن رفت اتاق کناریهنوز چند وقته خوب شد

 .یرهبگ

 یرا گرفته بود. اخم یمشتصم یول ترسید؛یرو شدن مبهاز رو نهال

 :کرد و گفت
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 انقدر نگو برو! کنمیبهزاد خواهش م -

و لبخند  یداز آب نوش یاکرد بحث را عوض کند. جرعه یسع نهال

 به او زد و حرفش را ادامه داد. یمهربان

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

برداشت و  یشکالت ی،متوجه قصد او شد. از داخل شکالت خور بهزاد

 گفت: کردیکه پوستش را جدا م طورینهم

 خوامیزدم و م نفر رستوران یککه جمع کرده بودم با  اییهبا سرما -

ول دعوتم رو قب یمقد یادبه  ی،من قرار بد یارامشب وقتت رو در اخت

 کنی؟یم

 چپش انداخت و گفت: یپا یراستش را رو یپا نهال

 حتماً! ساعت چند و کجا؟ -

 را نداشت. ناباورانه گفت: یشنهادشپکه گمان قبول کردن  بهزاد

 .یمدازه! مثل قددنبالم سگ نن ی؟بگ یمابه ن خوایینم یای؟جداً م -

 سگ دنبالت بندازه! یستیکه ن یبهنه بابا غر -
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اون روزها تنگ شده  ی! دلم برایول کردقربونت برم من نهالم که قب -

 بود و امشب فرصت... .

ت بهزاد به پش یباز شدن در حرفش را نصفه رها کرد. نگاهش از رو با

ها، ها، آن التماسآن لحظه یادطور بود. سرش افتاد. هنوز هم همان

 رفت. یزمان یفکرش به آن برهه

 ازت! کنمیم خواهش»

 ی؟باور کن خواییچرا نم یستن یزیخدا چ به

 کنین؟یرو حس م این

  «ینبه خدا توکل کن یدبا فقط

 ینگاه هر دو ینیکمرش نشست! متوجه سنگ ییغهت یرو یسرد عرق

و سالم  یحاو را صح کردینهال جا خورد. گمان نم یدنها شد. با دآن

نهال به محل  کردیفکر نم یچکسنهال به او حق داد. ه یند،بب ینجاا

ه بمبل برخاست که بهزاد هم بلند شد و رو  ی. از رویایدب یماکار ن

 در ماتش برد بود گفت: یاش که جلوپسرخاله

 .ی! خوش اومدیانسالم ک -
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. یدخوش آمد بگو ینجابود ا یامدهدوباره فکرش به گذشته رفت. ن باز

ترس را در وجودش  یآمده بود نشان دهد حالش خوب است. تنفر جا

 یدبه خودش آمد. نبا یعد. سرکرد دستپاچه نشو یسع یانمهرگرفت. ک

 زد. یانک یبه چهره ی. نهال پوزخنددادیرا بروز م یزیچ

 .ین! خوش اومدیساالر یسالم آقا -

گرد  یقهو ژاکت  یمشک یاو را از نظر گذراند. شلوار کتان نهال،

هش واکس زده و براق! نگا یشهمثل هم یمشک یهابا چکمه یاسورمه

 یغ،ت یشش یشههمسر سابقش رفت. صورت مثل هم یچهره یرو

اً و لب نسبت ینیبود. ب یکنزد یروشن که به عسل یاقهوه یهاچشم

! هر یعال یکلقد بلند و ه گندمی،و پوست  یلخت مشک یخوب، موها

 دانستیخدا م یول شد؛یاش مو دلباخته یفتهش دیدشیاز دور م یک

 کردیم دادیکه ب یزیچ بود. در نگاهش تنها یوالییدرونش چه ه

 ادامه داد. تفاوتییو با ب یستادا ینهتعجب بود! نهال دست به س

ات و نه؟ اون هم تو اتاق پسرخاله ینیمبب یروز یک کردییفکر نم -

رو  یماهر روز ن ییسالم و سرحال؟ کنجکاوم واقعاً بدونم با چه رو

 ینالبته تو پرروتر از ا یشی،و باهاش چشم تو چشم م بینییم
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بخاطر  یو شرمنده باش یذره تاسف بخور یک یکه بخوا یزهاییچ

 !ی؟مهندس ساالر ه. مگه نیکه کرد ییکارها

د. داد و منتظر ش یهبهزاد تک یزقدم به سمت عقب رفت. به م یک نهال

رس تکند. بهزاد با اخم و  یخودش حالج یبرا ینجاتا بودن او را در ا

ر تعجب را د یجا تفاوتیینفر در گردش بود. ب آن دو ینسرش ب

 نهال مهم نبود. فقط بابت گذشته یانمهر،ک یگرفت. برا یانصورت ک

شده بود. غرورش  یسال بود که خودش عاشق کس دوشرمنده بود. او 

بان هم . هرچند به زیاوردرا به زبان ب اشیشرمندگ دادیاجازه نم

 یشهاکه تنفر از چشم ینهال. آن هم شدیدرست نم یزیچ آوردیم

که به سمت  طوریننگاهش کرد و هم یروزپ یشه. مانند همزدیداد م

 گفت: رفتیم یزشم

 ... . ی! راست یمخوبه پس شناخت -

پشت  یانحرفش شد. ک یبا تنفر نگاهش کرد. منتظر ادامه نهال

 بدل کرد و ادامه داد.و  نهال و بهزاد رد یننشست. نگاهش را ب یزشم

 نهال!  یرو به دست آورد یتخوشحالم سالمت -
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 یانمهر. کزدیرا آتش م تک کلماتش نهالتک یانخونسردش و ب لحن

 ینکرد. ا تفاوتییکرده بود؛ اما تظاهر به ب یاز ته دلش ابراز خوشحال

کالمش نبود. چگونه نهال  یچاشن یذره مهربان یکبود!  یمرد روان

چگونه داشت  یاورد؟کرد و خم به ابرو ن یسال کنارش زندگ یک

 یزیکم عقل سر هر چ یها؟! چرا مانند آدمشدیکم عاشقش مکم

ها موقع ی! و بعضگذاشت؟یدوست داشتن م یشدنش را پا یرتیغ

ال نقش بود که ناگهان در ذهن نه یسواالت هاینا شد؟یم یغرق شاد

ش را با خواهر نیاک یبه بهزاد که هنوز هم رابطه یبست. نهال نگاه

ت. رو به انفجار بود انداخ یو شرمندگ یتدرک نکرده بود و از عصبان

 .کردیآن هم داشت اتفاقات را مرور م ینکهمثل ا

و ا یاهصورت س هاییمجسمه را در دستش گرفت و به کنده کار کیان

 زد و حرفش را ادامه داد. جانییشد و لبخند ب یرهخ

 بینم،یو مر یماهر روز ن یکه چجور رییابه فکرت فشار ب خوادینم -

 !کنمینگاهش م کنن،یکه به کارمندشون نگاه م هایسمثل رئ

دروغ  یشهحرفش به وضوح جا خورد. نهال مطمئن بود مانند هم از

 . با خودش گفت:گویدیم
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 نه اصالً! یست،مرد ن ینکارمند ا یمان -

 یانکرد که ک یلب غرولند یررفت و ز یانبه ک یاچشم غره بهزاد

 ند.گونه رفتار ک ینسرش را باال آورد. بخاطر غرورش هم مجبور بود ا

 بهزاد خان بهت نگفته؟! یهچ -

 دستش مشت شد. بهزاد با تشر گفت: نهال

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

 و گفت: یدخند مهابایب کیان

! حتماً دهیبع یمااز ن یبهت نگفته، آخ یچیچند سال ه ینپس تو ا -

 نگفته که حالمم خوب شده نه؟!

را به او  یزیچ یمابست. امکان نداشت که ن یخ یشهادر رگ خون

 شد. یرهخ کردینگاه م یانص به کزده به بهزاد که با حر. بهتیدنگو

ها است که درصد سهامش داراز سهام یکی! یستن یانکارمند ک یمان -

 سهام هستن. یدو در صدد خر یبگفت رق یشهو م کیهی یانبا ک

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

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

م خوب ه یآدم روان ی،رو به دست آورد یتکه تو سالمت طورینهم -

 !یشهم

 گفتیکارش را م یلحتماً دل یماکرد. ن یاسرفه یستادصاف ا نهال

 را برداشت و گفت: یفشک یبا خونسرد ینبنابرا

 یدااز وجناتت کامالً پ طوریین. هنوز هم همکنمیمن که فکر نم -

 یتو روان یرو پا یمسال زندگ یکخودم متاسفم که  یاست. برا

 گذاشتم.

. شدیرو مآنبه  ورینگفت حالش داشت از ا یعآخر را سر کلمات

ود. از ب. لرز هم بهش اضافه شده زدیو قلبش تند م سوختیم یشگلو

اقات هنوز ! با آن اتفوجدانیاز اندازه بود. ب یشترس نبود از نفرت ب

. به زدیو دم از خوب شدن حالش م شدیم یرهخ یشهاهم در چشم

 شد. یرهخ کرد،یبه آن دو نگاه م مبهزاد که با اخ

 بهزاد، آدرس و ساعت بفرست. یرمم دارم -
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 جور کرد و گفت: و خودش را جمع بهزاد

. فرستمیلم! برو، ساعت هشت منتظرتم. آدرس هم واست مباشه نها -

 ناراحت بشه. یماکه دوست ندارم ن دونییم

 یربه حضور آن مرد که ز توجهیزد. ب یلبخند یدکه رس ینجاا به

 . گفت:کردینگاهش م یچشم

 ی؟ندار یچشم، بهزاد کار یول شه؛یناراحت نم یمانترس ن باشه -

 نه قربونت، خدا به همراهت. -

دا پوزخند ص یان،حالت ک ییربه تغ توجهیگفت و ب یآرام خداحافظ

 کرد. کردن از او، اتاق را ترک یزد. بدون خدافظ یدار

 خواستیم یبدن و روحش هست. چجور یکه زد رو ییهازخم هنوز

. بدنش کردیدرد م یشنهال را بدهد؟ گلو ینابود شده ییندهتقاص آ

فرو  شیپالتو یبشرا در ج یشها. دستلرزیدیم یداغ شده بود؛ ول

نفر خورد. بدون نگاه کردن به او معذرت  یککرد. که محکم به 

 کرد. یخواه

بچه  یکند! مثل وقت یهگر خواستیدست خودش نبود. دلش م حالش
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را نوازش  یشکند. او موها یهبگذارد و گر یمان یپا یبود سرش را رو

 یارا نخور! دن یزیچ یکه من هستم غصه ینهالم تا موقع یدکند و بگو

 آرام زمزمه کرد. یینتو را ندارد. با همان سر پا یهاارزش اشک

قل خوشحال الا یدمتو نگاهش ند یذره هم شرمندگ یکچرا امروز  -

 به یدبا یانمثل ک یکیسهم من و بهزاد درده بعد  یشهبشم؟! چرا هم

و رمن و بهزاد بخنده؟ اومدم حالم  ینداشته یشبرسه و به ر یشزندگ

 بدتر شدم! یدنشبهتر کنم با د

 یهآسانسور تک یینهاول به آ یآسانسور شد و بعد از زدن طبقهش سوار

 یشهاکرد. دست یخشک یرا بست. سرفه یشهاداد و با درد چشم

خسته بود و بخاطر  یو جسم یسرد بود. از نظر روح یشهمانند هم

. با باز شدن در آمدیکه مصرف کرده بود خوابش م ییهاقرص

 رفت. یرا باز کرد. بدون باال آوردن سرش به سمت خروج یشهاچشم

*** 

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

نکن. اعصابم به هم  یرو یادهانقدر پ یا ینتو ماش ینبرو بش یا -
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 .یختر

ود ب ینداخل برود و قصدش ا خواستینهال شده بود. دلش نم نگران

شده  یزهاچ یرو شود. حتماً تا االن متوجه بعضبهرو یانبا ک ییکه تنها

 سهام! یدبود. مخصوصاً رقابت بر سر خر

 زد و گفت: یشبه موها یبا حرص چنگ نیاوش

 ییالببه وهلل اگه  یماحالت خوبه؟ ن ینم؟بش ینماش رو برم تو یچ -

ندار  یتعادل روح یکهسر اون مرت یشرکت رو رو یرمم یادسر نهال ب

 !کنمیخراب م

 داخل. یرمم یادن یگهد یقهاگه تا چند دق -

 داد. یهتک یگل ینزد و به ماش یپوزخند نیاوش

 یزیچ یک! اون حالش خوب نبود یگهد ییقهچند دق یگههنوز م -

از  ینکهنه ا یمخالفت کن خواستییم یتر بودگفت تو که بزرگ

که اون بال رو سر خواهرمون  یاریشمرد ب ینا یدنو د یکن یشپشت

غ اون برنگرده و دوباره سرا یشبه پنج سال پ کنمیآورد؛ فقط دعا م

 نره! که البته جزء محاالته! یآرامبخش قو یهاقرص
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 یگرد یاده است، اما چارهکر یسکر دانستیم یبه خوب خودش

 یهاحرف یول داد؛یحق م یشبابت نگران یاوشنداشت، به ن

 شناس داخل گوشش زنگ خورد.روان

ست دنهال را به تن داشت هر دو  یهاکه لباس یآمدن دختر یرونب با

که از  یاوشو ن یمان یدن. نهال با دیدندخود کش یشاناز افکار پر

 اند لبخند زد.معلوم بود آشفته و نگران یشانهاچهره

! به کردیتظاهر م یدو سال بود که به همه چ یکنداشت! نزد یا چاره

 یلیخ یشکارها که برا یلبخند! به فراموش کردن گذشته و باق

به  ایشیمو ن یاوشن خواستینداشت دلش نم یابود! اما چاره ینسنگ

 خاطر او غصه بخورند.

*** 

به  ییابتدا یوت به نهال که مانند دانش آموزهادو گنگ و مبه هر

 گفت: یآرام یبا صدا یاوششده بودند. ن یرهخ دویدیسمتشان م

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

 شدیم یکها نزدنهال که به آن یبه چهره یبا دقت نگاه نیما
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داد؛  یخودش را به ظاهر خوشحال نشان م خندیدیانداخت. لبش م

هم  اش به وضوح معلوم بود. او نهال را از کف دستچهره یاما گرفتگ

تک حرکاتش و حالت چشمانش و خنده تک شناختیم یشترب

به  توجهیرا باز کرد و ب یندر ماش الکامالً معلوم بود. نه اشیمصنوع

 گفت: یماو ن یاوشن

 !یدش سوار -

 ه هنوز ماتش برده بود. گفت:ک یاوشن به

 ییول اتوشوپ یمااز االن بهت بگم ن ی؟گل ینبه ماش یداد یهچرا تک -

 !یکاپشنت رو با دست بشور یدخودت با یدهنم

را  یشهاکه اخم یماکنار لبش نشست و به ن یلبخند محو نیاوش

 درهم کرده بود. نگاه کرد.

 برگرد.رسون بعد دوباره واسه کارت سوار شو ما رو ب -

ه همکارش را گرفت ک یرا از داخل کتش در آورد و شماره اشگوشی

 پاسخ داد. یدبه بوق سوم نرس

 یای؟م یدار یی؟! کجایماجانم ن -
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که کمربندش را  طورینهم یاوشنهال و ن یسوال یبه چهره توجهبی

 گفت: بستیم

م به آقا رو داد یکه خواست یشرکتم! اون مدارک ینگداخل پارک -

 مت که به دستت برسونه.رح

 یای؟چرا خودت نم -

 بمونم. تونمینم یستحال نهال امروز خوب ن -

 و گفت: یدکش یپوف محمدحسین

 یای؟فردا م کنم،یم یسر باشه! خودم کارهات رو راست و -

 یست؟ن یآره! عرض -

 .یدخند آرام

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

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

 رفت. ینگپارک

 باشه، خدافظ. -
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 ت:نگاه کرد و گف شدیکه با سرعت از شرکت خارج م یمابه ن نیاوش

 ی؟شد یمونشد؟ چرا پش یچ -

نشان داد.  ینگفت و خودش را مشغول رانندگ یزیکرد و چ سکوت

 انداخت و گفت: یمابه ن ینگاه یمنهال که متعجب شده بود ن

 ی؟چرا نرفت یما؟شده ن یچ -

 فرمان را فشار داد و گفت: محکم

 ینم یلگرفته بودم پس دل یامروز رو در کل مرخص یست،ن یزیچ -

 رو به دستش رسوندم. خواستیهم که محمد م یشد برم. مدارک

 یشسخت نهال را تنها بگذارد. مثل سه سال پ یطدر شرا خواستنمی

 یبود کار از کار گذشته بود و او را برا یدهرس یرترلحظه د یککه اگر 

که کرده بود  یاز دست داده بودند. خودش را بخاطر حماقت یشههم

و  یاوش. او در قبال نبخشیدیخودش را نم وقتیچسرزنش کرد و ه

او خوشبخت  یانمهربا ازدواج نهال و ک کردیم فکرنهال مسئول بود! 

بزرگش کرده بود  یسال با بدبخت یستکه ب یاما، نشد! دختر شود؛یم

آدم  یکاحساس کمبود کند، توسط  اشیو نگذاشته بود در زندگ
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 یرفت! هنوز هم که هنوزه وقت ینو ناشناس شکست و از ب یبهغر

او قد علم  یکه چگونه جلو بیندیرا داخل شرکت م یساالر یانمهرک

د. شرمنده کن یگلوله وسط سرش خال یک خواهدیکرده است دلش م

 پدال گاز فشار داد. یرا رو یشبود! دنده را عوض کرد و پا

*** 

لش که نهال حا یدفهم یشه. مثل همکردیم یرانندگ یادیسرعت ز با

دور فرمان مشخص بود  یمان یها. از مشت شدن دستیستخوش ن

 یمان یباشد جلو یماهر یگراست! هر چقدر هم باز یکه عصب

. امشب کردیدرد م یشکند. گلو یفاا ینقشش را به خوب توانستینم

 :ید. در دلش پرسپرسیدیم ار یزهاچ یسر یکاز بهزاد  یدبا

سهام،  یکییکیانقدر وضعش خوب شده که داره  یمان یعنی -

 یانگفت با ک ی؟چجور خره؟یو م یشرکت به اون بزرگ یهادارسهام

 ! اون گفت حالش خوب شده!یبهرق

تقاص پس  یانمهرزد. چرا ک یکرد و لبخند تلخ یشبه پاها نگاهی

 یزعز یکه آن کرد نهال را کشت! نهال خسرو ییهانداد؟! با کار

بار هزارم از  ینشست. برا یشرا کشت. بغض در گلو یمان یدردانه
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که در  یبود؟ آن مرد ینا یاوشچرا سرنوشت او و ن یدخودش پرس

حو شد کجاست؟! سرش را به م کمکم یپررنگ بود؛ ول اشیبچگ

 یرکه تصاو یداد. کجا هستند آن مادر و پدر یهبخار گرفته تک ییشهش

خردسال را رها  یها دارد؟ چرا دو بچهدر ذهنش از آن یمحو یلیخ

سکوت، با  یهرا بست که بعد چند ثان یشهاکردند و رفتند؟ چشم

محکم سرش  یمان یبلند آهنگ و ترمز گرفتن ناگهان یصدا یچیدنپ

از نهادش خارج شد. اگر کمربند نداشت  یخورد و آخ آرام یشهبه ش

 گردنش شکسته بود.

گم شد.  خواندیکه داشت م یدر آهنگ شاد یاوشن یقهقهه صدای

 یت. از عصبانآمدیخونش در نم یزدیکرد. کارد م یمابه ن ینگاه

 .زدیم یاش به سرخچهره

 یبه خاطر بارندگ بینیینم کنی؟یم یهچه کار یناحمق! ا یپسره -

 !یسه؟خ ینزم

پشت سر  هایینبوق ماش یبه اطراف انداخت. صدا ینگاه نهال

 یور یاوش. نید. با درد سرش را به سمت عقب برگرداند که دآمدیم

 .خنددیاست و م یدهعقب دراز کش هاییصندل
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 !یگهد یستات نعقل تو کله -

 .یدسردردش شد و آرام خند یخیالب یمان یچهره یدند با

رو که االن ب یانشده، شلوغ نکن! بزن کنار  یزیشچ یحاال که کس -

 .یدنپشت سر پدرت رو به دستت م یهاراننده یانم

ه گفت، ب یاالاهلل الب الاله یربه نهال رفت و راه افتاد و ز یاغره چشم

شد  یشترب یشهاکه پخش شده بود گوش کرد که شدت خنده یآهنگ

 :که مملو از خنده بود گفت یبا لحن یاوشرا کم کرد. ن یشصدا ماین

 یرانندگ ریلومتک یستاون موقع که با سرعت صد و ب ید،بعد ببخش -

 نبود؟! یسخ ینزم کردین،یم

 نشسته بود. اشیشانیپ ینب یظیانداخت. اخم غل یمابه ن ینگاه نیم

 ینوتاتون تو فکر فرو رفتد یلیخ یدمهات رو باز کن! دبابا! اخم یا -

 .یاینکنم که از فکر درب یکار یکخواستم 

 گفت: یو با همان لحن جد یچیدپ یابانخ داخل

 یارن؟م خواهر برادرشون رو از تو فکر در یجور ینا -
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در آورده بود نگاه کرد.  یدو صندل ینکه سرش را از ب یاوشن به

 .یدرا بوس یمان یزد و گونه یلبخند

 .ینمبب یختهر داداش! دوست ندارم جفتتون رو به هم یدببخش -

اش که چهره یاوشبه ن یرا نگه داشت و نگاه ینخانه ماش یجلو نیما

 را مظلوم کرده بود انداخت.

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

 

وع موض یدشد با یادهپ ینکرد و از ماش یاوشنثار ن یلب لوس یرز نهال

. پشت . به سمت آسانسور رفتگفتیم یمابهزاد و قرار امشب را به ن

 یفکرد که نگاهش به آسانسور نسبتاً کث یاآمد. سرفه یاوشسرش ن

کرد و رو به  یاآب بود. دندان قروچه یهاپر از لکه ینهافتاد. تمام آ

 تا گرم بشود گفت: دادیرا بهم مالش م یشهادست که یاوشن

 آسانسور درست کرده؟! یوضع رو برا ینا یک -

 انداخت. ینهبه آ یرا باال آورد و نگاه سرش

تو برو  کنمیم یزشتم رمیاشکال نداره خواهر خوشگلم! االن م -
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 .یدیمرس یاستراحت کن وقت

در ذهنش بود که  یشتریب یهافکر یمتنفر بود؛ ول یفیکث از

ز شدن در، ود. با بابپرسد و جوابش دست بهزاد ب یمااز ن توانستینم

 یا. با صدیدرا باال کش اشینیدر آورد و ب یفشرا از داخل ک یدکل

 گرفته گفت:

 کجا موند؟ یمان -

 .زدیرف مبهش زنگ زدن داشت با تلفن ح -

رتش به صو ینیدلنش یرا در آورد و وارد خانه شد. گرما هایشچکمه

لبش  یرو یخانه لبخند قدم به داخل ینخورد. با گذاشتن اول

مخصوصاً  شدیبود که از کف به باال منتقل م یینشست. عاشق گرما

خانه به او  ینا ی. حس خوببردیاش را باال مدرجه یشهنهال هم که هم

نگذارد و فقط  ونیررا از خانه ب یشروز پاحاضر بود شبانه ی. حتدادیم

کرده بودند.  یکشاسباب ینجاباشد! حدوداً پنج ماه بود که به ا ینجاا

کرد.  یکه خاکش خشک شده بود افتاد. اخم یگلدان ینگاهش رو

 از پشت سرش آمد. یاوشن یصدا
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کنم نهال  یزبرم آسانسور رو تم یپاک کن رو کجا گذاشت یشهش -

 ی؟خانم وسواس

پا  یپنجه یرفت و رو ییباال ینتبه سمت کاب یرفت؛ ول یجگ سرش

 حرکت ینادلش را از دست داد. با ارا بردارد. تع یوان. تا آمد لیستادا

اپن  ی. دستش را به لبهیچیددر خانه پ یاوشنسبتاً بلند ن ینهال، صدا

 فت:حلقه شد و با اضطراب گ یشهادور شانه یاوشن یهاگرفت. دست

 شده؟! ینهالم؟ چ یخوب -

ه نگرانش نگا یها. به چشمیستادا یاوشسرفه کرد و به کمک ن نهال

 کرد و با لبخند گفت:

 پسر خوب؟! یرفت! چرا رنگ به رو ندار یجسرم گ -

 و درهم کرد. یشهااخم نیاوش

پسره!  ینا یدند اتاقت! صدبار بهت گفتم نرو یمکن تا بر یهبه من تک -

 ... .یستات نعقل که تو کله یول

 جواب داد: حالییب با
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 هاست!! اثر قرصیاوششو ن یخیالب -

تخت دراز بکشد.. بدجور  یاتاق را باز کرد و کمکش کرد رو رد

 یکه برا چرخیدیدر سرش م یادیز یهاخوابش گرفته بود و فکر

خواب آلودش به  یهاچشم ینبه خواب داشت. از ب یازها ناز آن ییرها

انداخت نگاه کرد. با لحن خواب  یشکه پتو را برداشت و رو یاوشن

 گفت: یآلود

ا بهزاد قرار ب 8کن! چون  یدارمنشدم، ب یدارعصر اگه بساعت پنج  -

 !یکهدارم. دوست دارم داداش کوچ

 را بست. یشهانشد و چشم یاوشاز طرف ن یالعملعکس منتظر

*** 

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

که  یدین؟ دبدون دردسر ازش جدا بشم شهیم یعنیآقا ونداد  -

 ل حاضر نشد!او یجلسه

 را به صورت کبود دختر انداخت و گفت: نگاهش

 یابیغ ینمجبور یانن یشونهمسرتونه! اگه ا یهتمام مدارک عل -
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 !ینشجدا

ثروتمند مشهد که با اصرار خودش با  یهااز خانواده یکی دختر

اما بعد ازدواج  داشت ازدواج کرد؛ یمتوسط یاش که وضع مالپسرخاله

کتک  یالک یزهایندارد و دختر را سر چ یتعادل روح یدندفهم

خم به ابه ونداد که با  ی! لبخند محویانمهرمشابه ک یقاً. دقزندیم

 زد. رفتیم ینسمت ماش

 ممنونم ازتون آقا ونداد! -

 تکان داد و گفت: سری

 خانم خردمند! یفمهوظ -

 شد. در یدهتوسط دختر جوان کش یشپالتو ینعقب را باز کرد. آست در

 ینتوانست ونداد را بشناسد. دخترهم به هم ینم یاول، کس یدارهاید

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

 شود.

 ونداد! یستن اتیفهوظ -

او که محکم پالتواش را گرفته بود  ییدهکش یهابه انگشت نگاهی
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 .یدانداخت و دستش را کش

 خردمند! دارتون خانمنگه خدا -

که آرام  یداش را ددرهم رفته یاز سمت او نشد. چهره یجواب منتظر

عقب گذاشت و بعد از بستن در  یصندل یرا رو یفشکرد. ک یخدافظ

بودم نه ناراحت!  یسوار شد و با سرعت از پارک خارج شد. نه عصب

 خواستی. حاال مآمدیاو خوشش نم یبود؛ ول یفتادهن یاتفاق خاص

 یخارپالتواش را گرفته باشد. ب خواستیم یامچش باشد  دستش دور

رفت! چند تماس  یانمهرکم روشن کرد که فکر سمت ک یرا با درجه

زنگ خورد. هروقت  اشیزد که گوش یاز دست رفته داشت! پوزخند

ر آن سکه  یی. به بالهاریختیافتاد اعصابش برهم م یآن پسر م یاد

به  یکا شد. دستیآمر یراهدختر آورد و بعد هم خوش و خرم 

را در آورد. در کادر  یگوش یشپالتو یبو از ج یدکش اشیشانیپ

 افتاد. بازش کرد و دکمه یسیصفحه نام بهزاد به انگل یینکوچک پا

 .یچیدخندان بهزاد پ یگذاشت. صدا یکراسپ یاتصال را زد. رو

ازت  خوامیم ی؟! چطورینمنقطه چ یک! شرمعرفتیسالم مرد ب -

 !ی؟خواهش کنم نگو نه! خب ون یک
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 گذر رد شد و گفت: یرز از

 بپرس! یکییکی! ی؟سالم خوبم! تو خوب -

 را بامزه کرد. صدایش

 یمن! من سندار ی! همه که مثل شما دائمشهیم یادز یمپول گوش -

مون هبخوام زنگ بزنم  یو به هرک کنمیکارتم رو هزار تومن شارژ م

 هزار تومنه!

 گفت: زد و یمحو لبخند

 ؟!بهزاد یهات بردارکار یندست از ا خواییم یک -

 و گفت: یدخند بهزاد

 ان!رستور یایامشب ساعت هشت ب یهر وقت قبول کرد -

 .رسیدیامشب نم یفکر خودش هم بود که برود، ول در

 !یادام مپسرخاله ی! ولیامفکر نکنم امشب ب -

 یایب یددنبالت! با یام! مگه دست خودته؟ به زور میاین یغلط کرد -

 خوادیات مپسرخاله یگینفر رو باهات آشنا کنم! تو م یک خوامیم
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به  زنمیسرت رو م یایبه موال اگه ن یقدمش رو چشم ول یادب یاد؟ب

 نره! یادت! خدافظ! ساعت هشت یوارد

ساعت هشت به  یادز یاعتراض به او نداد و قطع کرد. با کارها حق

د. شدفتر  یابانبه بهزاد گفت و وارد خ ییرستوران برود؟ کالفه ناسزا

بر خلوت بود و فقط چند عا یابانخ یباًظهر بود تقر یازدهچون ساعت 

ن زد نگهبا یبرا یو تک بوق یچیدپ ینگ. داخل پارکشدیم یدهد یادهپ

ر طبقه پر شده بود. به اجبا یتتکان داد. ظرف برایش یکه دست

 با فکر مشغول یفش،پارک کرد و بعد از برداشتن ک یک یمنف یطبقه

آقابزرگ و هم  یهابه سمت آسانسور رفت. هم آن دختر، هم حرف

ت دفتر دوتا نبود! با باز شدن در به سم یکیاو  هایی! گرفتارینازآ

 گفت: یآرام یدر را باز کرد و با صدا یبه در زد که منش یارفت و تقه

 سروش. یآقا یدخوش اومد -

 به او انداخت و گفت: ییگذرا نگاه

 ممنون. -

 رفت. یزشاز ونداد به سمت م جلوتر
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 نفر داخل دفترتون منتظر شما هستن! یکونداد خان  -

 فرو برد و با اخم گفت: یبشراستش را داخل ج دست

 موکل؟ -

قرارداد با شما بستن!  یک یشال پبله! خودشون گفتن حدود چندس -

 خودشون! یلو بعد هم وک ینپدرشون بود یلوک

ست دو یلیجمع شد. خ یشهااخم خواه،یکن یهاحرف یدنشن با

ارش و به محل ک زندیهنوز هم به او زنگ م ییداشت بداند با چه رو

 نسبتاً یو صدا یتبرداشت و با جد یقدم به سمت منش یک. رودیم

 گفت: یبلند

تا  کنمیزد مبه شما گوش بار چهارم ی! دارم براخواهیکخانم ن -

 ین! اینرو داخل اتاق من راه ند یکس ینبا من هماهنگ نکرد یوقت

 ی! دفعهکنینیاشتباه رو تکرار م ینا ینبار چهارمتون هست که دار

 !یمکه بسته شده ندار یبه جز فسق قرارداد یتکرار بشه راه یگهد

بود. ونداد  یعصبان. یدونداد، رنگ از صورتش پر یبلند و عصب یصدا از

او را بشنود چه برسد به هم کالم شدن با  یحاضر نبود صدا یحت



 

 

 WWW.98IA3.IR 108 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 آمد. یانمهرک یهاقدم ی! صدایمیدوست قد

واستم سرت، خودم خ یرو ی! ساختمون رو گذاشتیل؟وک یچته آقا -

 رو دعوا نکن! یمنش یامب

چشمش رد شد. به سمتش برگشت.  یآن اتفاقات از جلو یعوقا تمام

ها بعد پنج سال بود؛ آن یدارد ین. اولیدونداد د یهاا در چشمتعجب ر

 یهادر چشم یبیرو به آن رو شده بود. برق عج ینحالش از ا یول

 مرتب شده بود. یلیبود و سر و وضعش خ اشیمشک

 یانداخت یینسرت رو پا ! بعدیرننم یبدون دعوت تا حمام عموم -

 !ینجا؟ا یاومد

 یرترپ ونداد را که انگار یداد. سر تا پا یهبه چهارچوب در تک کیانمهر

 شده بود را از نظر گذراند و گفت:

 د!وندا ینبود ینجورینچ! تو که انچ -

بود. بازهم  ینجااز جانب ونداد نشد. به اصرار پدرش ا یحرف منتظر

که سر همسرش آورد.  ییبعد از آن بال دانستیتظاهر کرد؛ اما خدا م

 مهابایبود و تحت نظر روانکاو! ب یتربس یمارستانچند سال در ت
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 و ادامه داد. یدخند

 !ی؟اقنکنه هنوز هم تو فکر اون اتف -

 نداخت.در حرکت بود ا یانمهراو و ک ینکه سرش ب خواهیکبه ن نگاهی

 .ینبر تونینی! میدشما مرخص -

 که اخراج شده باشد. ترسیدیترس نگاهش کرد. م با

 اخراج شدم؟! -

 تمومه. ینجاکارتون ا! امروز یرخ -

و  یفکرد و بعد از برداشتن ک یداد. تشکر آرتم یرونرا ب نفسش

. یدلرز یم یشها. دستیدبا تمسخر خند یانخارج شد. ک یشپالتو

 شلوارش فرو برد. یبدرون ج

من نبود!  یرتقص یدی! خودت که دی؟هم انقدر احساسات یلوک -

 اون اتفاق افتاد! هام از دستم رفت وکرد منم کنترل کار یمعصب

دورگه شده  یتکه از شدت عصبان ییداد و با صدا یهتک یمنش یزم به

 بود گفت:
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 !ی؟اون دختر فکر کرد یینده! تو اصالً به آی؟احساسات -

 گفت: تفاوتیبه سمت مبل رفت. نشست و ب کیانمهر

المم! سونداد! فقط اومدم بگم من  یخاطرات برام بکن یتداع یومدمن -

نس و حالم خوبه و دوباره امورات آژا یامکنار ب یماریمتونستم با ب

 و به دست گرفتم. یماییهواپ

آدم شده بود.  ینا یلوک یزمان یکخودش متاسف بود که  برای

م نبود که الاقل دل ونداد خوش باشد که آد یمانذره پش یک یانمهرک

 یزرا از م اشیهتکان داد. تک یشتاسف برا یبه معنا یشده است. سر

 گرفت و به سمت اتاق کارش رفت.

 برو! ینجاه، االن هم زحمت بکش از اخوبه که حالت خوب -

 یزمان یکونداد! من و تو  فهممیکارهات رو نم ینا یلدل -

ر دخت یکشده؟ بخاطر  ی! چیمهم بود یبرا هایقرف ترینیمیصم

 ی!؟ خودت که شاهد بودیچینه ه یکنار و چند ساله نه زنگ یدیکش

 نبود! یاتفاق بود و عمد

خط  یکدور تو رو  یدمکه د هایییزکه افتاد و چ یبعد از اون اتفاق -
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برو.  ینجا! من اشتباه کردم و قبول دارم! االن هم از ایانک یدمقرمز کش

 !یخودم شرمنده کرد یخدا یمن رو جلو یا،هم ن یگهد

دو دستش گرفت. پس از آن  یننشست و سرش را ب یزشم تپش

م هدنبالش  یحت دیدیسال کابوس آن دختر را م یکاتفاق ونداد تا 

 ینکرد. صدا یدایشپ یانمهرنبود! بعد از جدا شدنش از ک یگشت؛ ول

 گفت: ینسبتاً بلند یبا صدا یانمهرباز شدن در آمد. ک

 اون اتفاق یدیخودت؟! ونداد خودت د ی! خدایغمبر؟پسر پ یشد -

 بود، ا ت ف ا ق! بفهم. من از عمد هلش ندادم!

 داد و گفت: یهتک یشصندل به

. یهم اتفاق بود که سرش آورد یگهد یعه؟! اتفاق؟! حتماً اون بالها -

 ینیدنبالش بب ی. االن که حالش خوب شد رفتینماصالً بذار ببب

 !کنمیرصد هم باور نمد یککه  ی! نگو رفتیه؟چطور یتشوضع

 گفت: آیدینم یینونداد از موضع خود پا یدکه د کیانمهر

تر از آش داغ یکاسه یست! توهم الزم نشدهیکه چ یستبرام مهم ن -

 یتا آژانس، برا یایسر ب یکبگم  که بهت ینجا! فقط اومدم ایبش
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 !یچیکه ه یکن یهمکار خوایی! اگه هم که نمیدقرارداد جد

را  یشهااز موکل یکی یکرد و پرونده به او کشو را باز توجهبی

 برداشت.

 به سالمت! -

. به شدیحالش بد م ماندیو پالتوش را برداشت. اگر م یفک کیانمهر

! بدنش لرز کرده یآرامبخش قو یهاداشت به همان قرص یازشدت ن

 .لرزیدیم یشهابود و دست

 !یغمبرپسر پ یموفق باش -

به حساب  یانمهراز نظر ک یذره هم مهم نبود که چ یکونداد  برای

کل  کردیمعصومش فکر م ی. هر وقت به آن دختر و چهرهآیدیم

هم خودش  یش. چندسال پگرفتیوجدان فرا م وجودش را عذاب

 شانیمایینخواست. به اصرار پدربزرگش مجبور شد وکالت آژانس هواپ

د را به چشمش ز ینکششد. ع یانمهرک کرف یخیال. بیردرا به عهده بگ

 شد. یهرنگ را برداشت. مشغول خواندن احضار یانقره یسو خودنو

*** 
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 یابانفرو برد و به سمت راست و چپ خ یبشرا درون ج دستانش

تا  کشیدیکه دستانش را بهم م یدانداخت. از دور آوا را د ینگاه

ر ب ینی. لبخند دلنشآمدیگرم شود و با سرعت به سمتش م یاندک

 یکه از وقت شدیم یتنگش شده بود. چند روزلبش نشست. دل یرو

. به آزاد کردیبا او صحبت م یتلفن فقطرا به مشهد گذاشته بود  یشپا

 زد. یگر او بود لبخند محوکه نظاره

 سالم پسرعمو! -

ا را آو یحق اعتراض نداشت. سر تا پا یول آمدیلفظ خوشش نم ینا از

که  یسیانگل یقه یروشن با پالتو آجر یناز نظر گذراند. شلوار ج

 ش کردهداشت سر یآجر هاییهکه حاش یاقواره بزرگ قهوه یروسر

 بود. نگاهش را از آوا گرفت و گفت:

 ید؟را خودتون تنها اومدعمو کجاست؟! چرعمو! زنسالم دخت -

من اجازه  یول د؛یاخودش ب خواستینشسته. م یمامان تو تاکس -

 شد برگرده تهران؟! یندادم. راض

 روشنش زد و گفت: ایقهوهیبه موها یکالفه چنگ آزاد
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ومدن شما . عمو و آقابزرگ که متوجه اکنمیم یشراض ینه! ول -

 همراه من نشدن؟!

 ها زد و گفت:به برف یشاقهوه یهابوت با

نداد برگرده! وکن  یکار یک. آزاد یرازش ریمیم یمدار یمنه! گفت -

و انگار نه  کنهیبرخورد م یعاد یلیناراحته، بابابزرگم خ یلیمامان خ

 یعاد یلیداداشمم که افتاده دست حسام و خ یانگار! موسسه حقوق

تراشم! موهاش و از ته ب خوادیدلم م یعنیآزاد!  ی. وایادو م یرهم

 از دستش خرده. بماعصا یلیخ

 نگاه کرد و ادامه داد. یشرعموپس یگرفته یعجز به چهره با

 آزاد برگردونش. کنمیخواهش م -

برگرده چه  دونییبشه؟! خودت از همه بهتر م یبرگردونمش که چ -

 داد بابا اخالق ونداد. آقا بزرگ رو ازدواج ون یشهباز به پا م یطوفان

همون آش  یشهو م کنهیونداد هم که قبول نم کنهیم یپا فشار ینازآ

! اگه برنگرده هم که تمام زحمات یشسال پ یک یهو همون کاس

 !یرهم یناز ب لشساو چند ینچند
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 یوسسه رو برام یرهو حسام سر بگ ینازآ یو عروس یاداگه ونداد ن -

 !شهیهم محروم م یراثو از ارث و م دهیاز دست م یشههم

 یزیونداد پش یکه برا یزیکه تنها چ دونییخودت بهتر از همه م -

 .یراثهارزش نداره ملک و امالک و ارث و م

 به سمت عقب رفت. یو قدم یدبه چشمانش کش دستی

بشه توسط  یدهها موسسه خراون ی! اگه تا قبل عروسیه؟چاره چ -

و از دست  یچهمه یشههم یاگه نشه ونداد برا یونداد که تمومه؛ ول

 خان!حسام  یبازکه بهش زدن و قهرمان ی! مخصوصاً با تهمتدهیم

 ینو سرش را به سمت آوا که با اخم به زم دهدیم یرونرا ب نفسش

 :گویدیو م چرخاندیاست م شده یرهخ

شرکت  یباعث ورشکستگ ی! کلنگهیموضوع م ینکار ا یجا یک -

! بوده؟یکار اون نبوده! پس کار ک یونداده؛ ول یهشد؟! تمام مدارک عل

بار هزار یک! نزدخورمیموضوع به بن بست م ینا یاش توهمه

 یدهندهنشون یمدارک محکم و قو یرو چک کردم؛ ول یچهمه

 متهم بودن ونداده!
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 گفت: یاو با لحن کالفه یستادآوا، صاف ا یزنگ خوردن گوش با

 یک کنی! توهم لطفاً سعیگهد ! من برمیزنهحتماً مامان داره زنگ م -

حداقل بهش بگو من و مامان  یابه برگشتن،  یقانعش کن یجور

و فقط  کنهیرو حل نم یچی. راستش حق باتوئه برگشتش هیماومد

 !کنهیوضع رو بدتر م

 و گفت: یدبود لبش را گز که به ونداد گفته یدروغ یادبا  آزاد

نوز به ونداد گفتم عمو و آقابزرگ کارت دارن! اگه بفهمه دروغ ه -

 !زنهیم یوتینبوده سرمن و با گ

 انداخت و رد تماس داد. یبه گوش هینگا

کشوندنش  یبرا یگهد یبهانه یک. الاقل گفتییدروغ رو م ینا یدنبا -

جورش کن. وجمع یجور یک! االنم یننه ا کردییم یدابه تهران پ

 فعالً خدافظ!

 عمو سالم برسون.خداحافظ! به زن -

 . تا بعد!رسونمیرو م یتچشم بزرگ -

بود  یستادها یابانکه آن سمت خ یتند به سمت تاکس یهابا قدم آوا
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 فرو یبشنگاه کرد و به سمتش رفت. آزاد کالفه دستانش را درون ج

 یگرفت. او به خوب یشونداد را در پ یراه خانه یشانبرد و با افکار پر

 یدشا ببردیاست پکه بهش گفته  یآگاه بود که اگر ونداد از دروغ

 یونداد برا یلنداشت. او دل یاچاره یول را هم نبرد؛ مشاس یگرد

و چند سوال بود که در ذهنش  ین! چنددانستیآمدن به مشهد را نم

چون ونداد لب از لب باز  یاوردبه زبان ب توانستینم یول دادیجوالن م

تکان داد.  یتاکس یناول یو دستش را برا یستادا یابان. کنار خکردینم

به راننده که  یترمز کرد. سالم آرام اشیکنار پا یرنگ یانقره یدپرا

ونداد را داد. از رفتن به رستوران  یبود گفت. آدرس خانه یپسر جوان

 .بود. آن را به شب موکول کرد...  شده یمانپش

*** 

 یکو گرما چشمانش را باز کرد. نگاهش به اتاق تار یشدت تشنگ از

نشست. بابانوئل کنار تخت را روشن کرد. به ساعت  یشافتاد. سرجا

 یها. دکمهیدکش یاز سر آسودگ ی! نفسیقهدق ینگاه کرد هفده و س

 شد. یاننما یماقامت ن وکرد که در باز شد  پالتواش را باز

 !ی؟کنم. بهتر شد یدارتب یامب خواستمیم -
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اخت و اندکاناپه کنار پنجره  ی. شال و پالتواش را رویدکش ایخمیازه

 گفت:

آمپول  یکبه  خورمیمن سرما که م دونییآره! بهترم. خودت که م -

 است!هفته گرفته یکفقط صدامه که تا  شمیو دوتا قرص خوب م

 کرد و گفت: یاخندهتک نیما

 یبه بهزاد قول داد ی! راستیدهتازه به بلوغ رس یهاآره مثل خروس-

 رستورانش؟ یبر

 تخت بلند شد. یرو از

 اوهوم! ساعت هشت! -

گفت و از اتاق خارج شد. حال نهال از گرما بهم  یآرام یباشه

اش را برداشت و از اتاق خارج شد. وارد آشپزخانه شد . حولهخوردیم

. مخلوط کن یچیددر خانه پ یاوشن یآب بخورد که صدا یوانل یکتا 

طور هم را به برق زده بود و مشغول پوست کردن موز بود. همان

 اند.خویبلند آهنگ مندبل

 ید ید ید رتیاز یمرفته بود یپارسال بهار دسته جمع -
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 !ید یمحبت دخوشگل و با یدختر یه برگشتنی

 !ید ید اومدیبود دنبال ما م ما شده همسفر

هاش شانه یاوشگر برادرش بود. نداده بود و نظاره یهتک یواربه د نهال

 را جلو برد و دستانش را چرخاند.

 مروتیدل ب یندست و پام افتاده بود ا به -

 برو بهش بگو گفتمی

 وگوگفتیدوستش دارم ب آخه

 بشه بشه خوادیم هرچی

 بگه بگه خوادیم هرچی

 جواب شنفتم ینودلم رو گفتم ا راز

 جواب شنفتم. ینودلم رو گفتم ا راز

حرکت خودش را به  یکرا نازک کرد. با  یشصدا یدکه رس ینجاا به

 ند و ادامه داد.رسا یخچال

 !ی؟چرونکه چش یا یارتز ی! اومدیپسر چه قدر نادون یتو زوار -
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متوجه نهال نشده بود. با خنده مشغول نگاه کردن  هنوز

 .یچیدپ یشیندر ب یماادکلن ن یبود که بو هایشبازییوانهد

 ردم؟!ک یتپسره من ترب ینمنگاه کن تو رو خدا ا -

طور که کمرش را تکان کن را باز کرد و همان در مخلوط نیاوش

 گفت: دادیم

 که رفتم یارتیگفتم به اون ز -

 که کردم یبه اون عبادت قسم

 که بستم یلبه اون قفل و دخ قسم

 .پرستمیخدا من تو رو م بعد

کرد. به فرو یاتداخل محتو کرد و انگشتش راکن را خاموش مخلوط

 کرد. دهانش برد و مزهسمت

 بوف!بوف ،یخسرو یاوشن جییاست! دچه خوشمزه -

به سمتشان  یاوش. نیدنتوانست خودش را کنترل کند. آرام خند نهال

 یبود و حساب یشکه ماله چندوقت پ بندییشپ یدنبرگشت که با د
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ها آن یدنشد. با د یشترنهال ب یبود شدت خندهشده یلیچوچرب

. یچیدپ زادهیشماع یصدا یقهدق چندرا برداشت که بعد از  اشیگوش

به سمتشان رفت و رو به نهال  ریختیاطوار م وطور که ادا همان

 گفت:

 ینبا ا یفهخودم! ح یمایداداش ن یا. بشدیداربه جوکر دومم ببه -

 !یآهنگ نرقص

 کرد و گفت: اییاخم تصنع نیما

 !یگهبسته د یکه هست هم تو -

 .یدرا گرفت و به وسط آشپزخانه کش یمان یهادست نیاوش

من هنوز  ینمبب یاها! بمن گذشته از یسن یبه حالت باز بگ یوا -

 نهال؟! ! مگه نهیما؟بابا ن یکار یشاهد عقدت بشم. کجا یامب خوامیم

 گفت: اییوصف نشدن یبه جفتشان زد و با خوشحال لبخندی

 آره! -

 !برسونم چشم جایکاول شما دوتا رو به  -
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 یکوتاه از جلو یلمف یکبه نهال دست داد. گذشته مثل  یبد حس

 هاییدنبود! دو یادش یمیقد یشد. هنوز مسافر خانه چشمش رد

تولد هفت  یبرا یماکه ن یعروسک یمحل سکونت! حت یک یبرا یمان

که آن  هایییسخت یشهبود را نگه داشت تا هم یدههم خر یشسالگ

چشمش باشد و  ی. جلویدکش یاوشبزرگ کردن او و ن یمرد برا

 یلیخندانش که داشت خ یممنون زحماتش باشد. به چهره یشههم

 یهر دختر ی. آرزوشدیرهخ رقصیدیشان مبا آهنگ مورد عالقه یکش

بود؛  شده یرچهره بود و مهربان و فداکار! از نظر خودش پبود. خوش

پارک  هایبچه یجا افتاده و پخته شده بود. هر وقت نگاهش را رو یول

وجدان . عذابدیدیم شدنیم هایلهذوق سوار وس و که با شوق

 یاوشها را رها کردند. نکه آن یااز خانواده شدیو از متنفر م گرفتیم

 مچ دستش را گرفت. از فکر در آمد. اییکطدفعهبه سمتش آمد و 

 حاال نوبت جوکرمونه! -

 زدیداشت دست مکه  یماگذاشت و به سمت ن یصندل یرا، رو حوله

 رفت.

 !ی؟عه ؟! من اومدم تو رفت -
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و شروع کرد  دستانش را باز کرد یمابود. ن و گذشته شده یانک بیخیال

 به بشکن زدن.

 دارم؟ یشترکنم؟ مگه دوتا بچه ب کاریاز دست شما دوتا من چ -

 !ی؟هات دوست دارما رو مثل بچه یخودتم اعتراف کرد یدید -

آخرش بود که هردوشان را سمت  یتمرو به اتمام بود و ر آهنگ

 و گفت: یدخودش کش

بهم بابا  ینشما حق ندار یدونم ول یهام ممن شما رو مثل بچه -

 خب؟! ینبگ

. شدینم یبپرسد؛ ول خواستیدر ذهنش بود که م یادیز هایسوال

ند! بود یچه کسان یشانبپرسد مادر و پدر اصل ینکهاز ا ترسیدیم

د. زچنگ  یزم یرا از رو یآمد و گوش یرونب یمابا اخم از بغل ن اوشین

ه متعجب از ک یماآورد. به نرا در بندیشساکتش کرد و با حرص پ

 خورده بود، گفت: یکه اشیناگهان ییرتغ

بابا؟!  یمبهت بگ یمندارما حق یچ یعنی. یمان کنمیمن درکت نم -

که من رو  یتو بود دونییواسمون؟! خودت خوب م یمگه کم گذاشت
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! کو اون ینتو و نهال بود یدمکه د ینفر ین! اولیبزرگ کرد یاز نوزاد

اسم  یاقتبه من نگو؟! تو ل یگیو م کنییم یشاز پشت یکه دار یپدر

 ... .یمن و نهال گذاشت یتو پا یو بفهم! تو جوون این یبابا رو دار

ه ک یما. از بغل نزدیم یزده بود و صورتش به سرخ یرونگردنش ب رگ

با تشر  بود در آمد. نهال یاوشن یگر حرفاعبوس نظاره یبا چهره

 داد:ادامه  ی،ندهد؛ ول ادامه یعنیزد که  یشصدا

 ی! از وقتخورهیهات بهم محرف ینحالم از ا یماو کوفت! ن یاوشن -

تا  یاربمحکم  یلدل یکداداش!  ینبابا به من بگ ینبه من نگ یادم یادم

و  یگرفت یی! تو دست من رو اول ابتدایمان یمن ینگم! تو قهرمان زندگ

برامون تولد  یو حساب مدرسه! تو با وجود نداشتن پول درست یبرد

! برهیادمونکه نبود پدر و مادر از  کردییو پاش م یختو ر یرفتگیم

دست رو  ی. کآوردمیبهت پناه م ترسیدمیم یکه وقت یبود یتو همون

 ینام حق ندارکه من زنده یتا موقع گفتیم کشیدیمن و نهال م سر

تک مراحل تک یکجاست اون پدر؟! نشونش بده! تو ین؟کن یهگر

اون مرد به اصطالح پدر به فکر خودش  یبفهم! وقت یتو بود یمزندگ

 یبا سخت یکه داشت یتو بود گرفتیهاش نماز بچه یبود و خبر
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 یمنکن یمونتا من و نهال احساس کمبود تو زندگ زدییدست و پا م

دنبال  یو بر یبذار یستیما رو دم بهز تونستییهم موگرنه تو

رو بزرگ  خودت یهابزرگ کردن ما، بچه یو االن به جا یتزندگ

. یببر لذت یدنشونقد کش یدنکه از خونت باشن. با د کردییم

 ... .یواسشون هزاران آرزو داشته باش

. یاوردطاقت ن یاوشبود. ن یقتحق ینع یشهاکرد. حرف بغض نهال

صورتش  یداد. دستانش را رو یهتک ینتنشست و به کاب ینزم یرو

که  یمابه ن ی. نگاهیداش چکگونه یاشک رو یقطره ینگذاشت. اول

شد.  یینال پابا یشدر گلو یزیچ یکبود کرد.  انداخته یینسرش را پا

 ادامه داد. یاوشن

 یریم؛تا بم یلمون کنمثل همون خانواده و تونستییم وگرنه توهم -

 !یو با سن کمت ما دوتا رو با مشقت بزرگ کرد یموند یول

 گفت: یآرام نهایتیب یبه هردوشان انداخت و با صدا نگاهینیم

 ار شما دوتا... .نتونستم رد بشم از کن -

 یدلصن یاش را از رو. حولهینمرا بب یماشکستن ن یاوردطاقت ن نهال
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 یه. به در تکیدمبرداشت و به سمت حمام رفت. در را محکم بهم کوب

در  یاوشزد. حالش دست خودش نبود. او و ن یهگر یرداد و ز

از  یکینبود که جواب  یچکسو ه زدندیدست و پا م یسردرگم

 یو نگاهش را رو یماهم هروقت ن فرا بدهد از آن طر یشانهاسوال

را از در برداشت و بلند  اشیه. تکریختیکامالً بهم م دیدیها مبچه

آب  یرکرد. ش یزانآو یلباساش را به چوببرق را زد و حوله یدشد. کل

 یکند؛ ول یداآن خانواده را پ خواستیدلش م یلیرا باز کرد. خ

 ... .توانستینم یی. او تنهاشدینم

*** 

 بهتر یادکوچکش را نداشت. حال خودش هم ز یاوشن هاییهگر طاقت

ل و نها یمان یبار بعد پنج سال جلو یناول یکه برا یاوشینبود از ن

 یرو که دستانش را یاوشن یدو زانو جلو یبود. رو کرده یهگر

 لش گرفت و گفت:را در بغ یاوشبود، نشست و سر ن صورتش گذاشته

صدام کن؛  یدوست دار ی! هرچیمان ینکن پسر کوچولو یهباشه ! گر -

 کنه پسرم خب؟! یهمرد من گر ینمنب یگهد یول

حلقه کرد و  یماشد. دستانش را دور کمر ن یشترب یشهااشک شدت
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 گفت:

 .یستیما ن یتو بابا یهام. حق دارمن و ببخش بابت حرف -

 چشمانش را بست. نیما

 باباتم. یکه بزرگت کردم جا سالییستب ینهستم ! به حرمت هم -

نداشت. حاضر بود  یاچاره یاو؛ ول یها براحرف ینداشت زدن ا درد

اخل د. آرام دستانش را یزندقطره اشک نر یکو نهال  یاوشاما ن یرد؛بم

 برد و گفت:فرو یاوشلخت ن یموها

 !ی؟راحت شد -

 داد و گفت: مثبت تکان یرا به معن سرش

 .شدیسرطان م یغده گفتمیآره! اگه نم -

 کرد و گفت: اخمی

 !یرت رو گاز بگکن. قبلشم زبون یزحاال هم صورتت رو تم -

 یکه جا یو با تمام وجودش عطر تن مرد یدبه صورتش کش دستی

بود.  یامروز کاف یفرو برد. برا هایشیهبود را داخل ر یشپدر برا
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که درون ذهنش جوالن  ییهادهد و سوال ادامه یشترب خواستینم

به او  اشیگکه مثل بچ یاوشن یشانیپ یما. نیاوردرا به زبان ب دادیم

 و با همان حال بدش گفت: سیدرا بو آوردیپناه م

 رستوران بهزاد؟! یریبا نهال م -

ن رو دعوت کرد! تو همراهمون داد و جفتمو یامآره. ظهر بهزاد بهم پ -

 !یای؟م

بلند شد و  ینزم یرا از دور کمرش جدا کرد و از رو یاوشن دستان

 گفت:

 .گردمیمو خودم بر رسونمتونینه! تا اونجا م -

قصد لب از لب باز کرد تا اعتراض کند او آشپزخانه را به م یاوشن تا

که  ینگفت و با لبخند کمرنگ یزیچ یاوشاتاق خوابش ترک کرد. ن

بلند شد. به سمت موزها رفت تا داخل  ینزم یلبش بود، از رو یرو

ش آمدن نهال که بخاطر پخ یرونو بعد از ب یزدمخلوط کن بر یمحتوا

را  یبشرتت یبود، سه نفر جوکر شده یهشب شاچهره یش،شدن آرا

 بدهند... .
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*** 

به  اییسرش مرتب کرد و نگاه کل یبافت کرم رنگش را رو شال

کلفت  یخوب بود. جوراب شلوار یدارد یناول یخودش انداخت. برا

 یباال وجبیمکه داخلش کرک داشت با بافت بلند کرم که تا ن یمشک

 یقهو  شدیبسته م یشکه با کمربند جلو یمشکزانو بود. پالتو بلند

 یدرا پوشانده بود. با یشرو یکمرنگ یشکه آرا یبود. صورت یسیانگل

 یانک و رقابتش با یمان یوضع مال یست؟چ یانکه جر فهمیدیامشب م

ا با ر یزبه دور تا دور اتاق انداخت. همه چ ییاست؟! نگاه گذرا یسر چ

 وشیا. کاش نترسیدیانه مخدر  یمابود. از تنها بودن ن داشتهخودش بر

 یافتاد. رو یاوش. وارد هال شد. نگاهش به نگفتیها را نمآن حرف

 کرد و گفت: یخشک یدرهم بود. سرفه یشهامبل نشسته بود و اخم

 کجاست؟ یمان -

 اتاقش کرد. یبه در بسته ایاشاره

 تو اتاقش. -

 نهال را از نظر گذراند و ادامه داد. یکرد و سرتا پا مکثی
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 !بره؟یم یفکجا تشر یباییز ینمن! خانم به ا یاوه خدا -

 به حرفش گفت: توجهبی

 فعالً االن رفتن ما مهم... . -

 یم؟بر ین؟حاضر شد -

 داشت و نهال مطمئن بود، یاآشفته یسمت صدا برگشتند. چهره به

سال . پنجرودیم یدنکش یگارت سها خانه را ترک کنند سر وقهم آن

 یمضر بود. مشکل تنفس اشیسالمت یکار را کرد. برا ینهم هم یشپ

ها به سمت به آن توجهیداشت. ب یشحکم سم را برا یگارداشت و س

 با خنده گفت: یاوششد. ن جرفت و خار یدر خروج

من اومدم. مثل  یستابابا! وا یا یره،زودتر م یراننده از خود مشتر -

 رستوران و دعوت رو زده! یدنهال ق ینکها

 یماو پکر شدن ن یاوشن یهاحرف یدن. بعد از شنیدکش یقیعم نفس

به خانه  یمطمئن بود که تا وقت یندل و دماغ رفتن نداشت. از ا

 یشهاقرص ینتبه سمت کاب ینهم ی. براشودیبرگردد حالش بد م

رد و بعد به داخل جعبه را همراه با آب خو یهااز آرامبخش یکیرفت. 
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رنگش را  یاساق بلند قهوه هایهرفت. چکم یسمت در خروج

 آسانسور را زد. یدکمه یپش،برداشت و بعد از بستن ز

*** 

ر که بهزاد داده بود شده بودند. نهال در آخ یآدرس رستوران نزدیک

 انداخت و گفت: یمابه ن ینگاه یم. نیاوردطاقت ن

 دی؟یبهم م یقول یک یمان -

 دنده را عوض کرد و گفت: نیما

 اهوم. -

 داد. یرونرا با حرص ب نفسش

 ی؟نکش یگاردر نبود ما س یدیقول م -

 یگحرف از زبان او بود، با عجز و شرمند ینکه انگار منتظر ا نیاوش

 گفت:

به  یگهاصالً د یشهبگم. م خواستمیاالن م ین! من هم همیماآره ن -

 یه کردم گفتم، وقتمن اشتبا ی؟من فکر نکن یهاعصر و حرف
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 !یریزیبهم م دونستمیم

ه ببخار گرفته  ییشهپنجره گذاشت. از پشت ش یآرنجش را لبه نهال

 گفت: یماکرد که ن یخشک یشد. سرفه یرهخ یرونب

 بگذره. خوش ید! برینها تو فکر نباشبچه -

 زد و گفت: یشخندین نهال

 یهاتوئه؟ حرف یشتمام حواسمون پ یرو خوش بگذره وقت یچ -

 شه؟یم یباعث چ یگارنخ س یککه گفت  یدکتر رو فراموش کرد

 کشی؟یم یگارها سموقع یبعض کنییلج م یبا ک یمان

و  یانپر بود. از آن طرف خوشحال بودن ک یخط امروزش حساب چوب

. یماو ن یانبودن ک یکار یبرق یاز آن طرف ماجرا یروزش،لبخند پ

 یهاحرف یرکه فکرش درگ یمار... . نموضوع عصر هم که بدت ینا

او  سرد نهال قرار داد. نهال به یهادست یبود. دستش را رو یاوشن

 نگاه کرد.

 !یدبه فکر منم نباش ید. بریستمبچه که ن -

 با اخم گفت: نهال
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ها لج ها مثل بچهموقع یبعض ی،سالته ول یک! چهل و یاچرا بچه -

 .کنییم

رستوران نگه  ی. جلویدکش یمادست ن یردستش را از ز یدلخور با

 یستادننشد به محض ا یمااز طرف ن یالعملداشت. منتظر عکس

شد. از دستش دلخور بود. هر چه قدر  یادهدر را باز کرد و پ ین،ماش

 یگارحق نداشت دور س ریختیو اعصابش بهم م شدیهم ناراحت م

آمد گفت  خوش ایی. مرد کت شلوارتبرود! به سمت در رستوران رف

را زمزمه کرد. اطراف را از نظر گذراند  "ممنون یلیخ"و در جواب او 

سنگ فرش بود و دور و اطراف پر از  یدر ورود ی. جلویایدب یاوشتا ن

مجنون  یدب یشترشانها که بانواع درخت و گل بود. هر کدام از درخت

رستوران را  یباییکه ز نمنحصر به فرد داشت ینورپرداز یکبودند 

سنگ  اشیرونیب یرستوران، نما یبود. ساختمان اصل چند برابر کرده

از  یرونقرارداشت که ب ینگقسمت هم پارک یکبود و  یتگران

که با  یاوشکرد. نگاهش به ن یبه در ورود یرستوران بود. نگاه

 تهراس یرهت یاسورمه ینافتاد. شلوار ج آمدیتند به سمتش م یهاقدم

 یدهپوش یدسف ی،اهفت سورمه یقهژاکت  یشکه رو یدسف یرهنبا پ
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 و گفت: یدهم تنش بود. به نهال رس یاسورمه یبود. بارون

 .یگهد یمبر یاب یستادی؟چرا ا -

 یعلت گرفتگ دانستیکه م یاوشنگاهش کرد. ن یبا دلخور نهال

 حرفش را ادامه داد. یستصورت او چ

نباش! باهاش . نگران که... یمتا فردا بمون یریمنم گردیمیزود بر م -

 حرف زدم.

 گفت: رفتند،یکه باهم به سمت داخل م طورهمان

 ؟یاوشن ینگ یزیعصر چ شدیاصالً م یدی؟شن یچ یحرف زد -

رش س یینکرده بال ییخدا خوایی. میآگاه یمان یتخودت که از وضع

 یاد؟ب

 دستش را گرفت و با اخم گفت: نیاوش

 یدهها و کارهاش! چرا بهمون حق نماز حرف ریزهیاعصابم بهم م -

 یارهمحکم ب یلدل یکبگو!  ی،نهال؟ اگه واسمون کم گذاشته تو زندگ

 تا نگم.

 خواستینداشت. دلش نم یاچاره یول دانست؛یم یبه خوب خودش
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 یاز دستشان ناراحت شود. وارد رستوران شدند. نهال نگاهش رو یمان

که در ذهنش  یزیچ ینو جالب! اول یرسم یزاینماند. د اطراف ثابت

قرمز  هاییبود. صندل یترک هاییلمف یهانقش بست. رستوران

قرار  یدرنگگلدان سف یکهرکدام  یرو رگرد که ب یزهایو م یمخمل

داشت. داخل هر گلدان چند شاخه گل رز قرمز گذاشته بودند. نور 

 ینقاشچند قاب  یکرد یرا که نگاه م یوارید. هریعال هاییپرداز

امّا  یب؛عج یهارنگ یباز ترک یاحرفه هایی. نقاششدیم یدهد

مرفه جامعه  رمعلوم بود از قش هایخالقانه. از نوع پوشش مشتر

صد هزار تومان بود. در  ینگشپارک یهم باشند. ورود یدهستند. با

آمد. از اطراف نگاه  یمرد یبه افکارش زد. صدا یدلش لبخند کمرنگ

 شد. یرهگرفت و به او خ

 ین؟رزرو کرد یز. میدسالم خوش اومد -

 خت و گفت:به نهال اندا نگاهییم، ن اییبا لحن کامالً رسم نیاوش

 .یمهست یسلطان یسالم، مهمان آقا -

به  یازد و اشاره یمرد لبخند یاوش،بهزاد از زبان ن یلفام یدنشن با
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 کرد. رفتیباال م یکه به طبقه ییهاپله

اطالع  یسلطان یاالن به آقا ینطرف! هم ین از الطفاً ییدبفرما -

 .دمیم

را آرام کرد و  یشکرد. سپس صدا یبه او زد و تشکر یلبخند نیاوش

 ادامه داد.

خوب پول  ی! ولرستورانش ینرو نهال، دم بهزاد گرم با ا ینجااهوع! ا -

ها رو نم بچهباشه و خا ینجاهر شب پاتوقش ا یکی. فکر کن هاگیرهیم

 .یشهور شکست م ماههیک. یارهب

 گفت: گذراند،یکه اطراف را از نظر م طورهمان

دو شب  یکیخوبه با  یشوضع مال یادم ینجاا یتو غصه نخور! هر ک -

 !شهیاومدن ورشکست نم ینجاا

فرش  یشسرمرد، به سمت باال رفتند. بزرگ و کوتاه که بر رو پشت

بود. وارد  روشن شده هاارییوها با کنار دپلهبود و راه قرمز پهن شده

 یداشت و برا یو جالب یکرمانت یلیخ یدوم شدند. فضا یطبقه

چند دختر و پسر نظرش را  یو جشن تولد خوب بود. صدا یمهمان
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 جلب کرد.

 هم داره. ی! نگاه نهال! واسش تولد گرفتن. چه ذوقیآخ-

خودش بود، ثابت شد. با  یهاکه هم سن و سال یدختر یرو نگاهش

د. پدر و مادر ش یجور یکبود. ته دلش  شده یرهخ ینلبخند به دورب

 یلیاش معلوم بود خپوش که از چهرهمرد خوش یکدختر هم بودند. 

گر دختر خندانش بود. مادر دخترش را دوست دارد و با لبخند نظاره

چند  و خنده با یاو داشت مشغول شوخ به یادیدختر که شباهت ز

بهزاد از پشت  یلبان نهال نشست. صدا یرو ینفر بود. لبخند تلخ

به بهزاد  یو لبخند یردسرشان آمد و باعث شد از خانواده چشم بگ

 بزند.

 یزیچ یگوسفند یگاو گفتینی. مینآورد یفبه به! چه عجب تشر -

 سر ببرم.

 و گفت: خندید

 .یبکش تونیینشده م یرهنوزم د -

 لبش نشست و گفت: یرو یبهزاد لبخند یدنبا د نیاوش
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 ی؟ساز من بپر یحال زدییم یزنگ یک یدتو نبا معرفتیب -

 .یدرا به آغوش کش یاوشن برادرانه

 نده بود بهت زنگ بزنم؟واسم مو ییبه نظرت با اون اتفاق رو -

 کرد و گفت: یاخم نیاوش

 بهزاد! یها زدباز از اون حرف -

شده  یعال یاو شلوار سورمه آن کت به بهزاد که داخل ینگاه نهال

 بود انداخت.

 !یستیم؟سر پا وا خواییم -

 یکهم  تو یبرا یاوشن یطرف. راست یناز ا ییدبانو نهال! بفرما یرخ -

 !شییمطمئناً خوشحال م یدنشدارم که با د یزسورپرا

. یدزد. قصدش را فهم یحرف به نهال چشمک یناز گفتن ا بعد

بابک، برادر بهزاد به  یدنباهم صحبت کنند. با د ییتنها خواستیم

را سرگرم کند.  یاوشدر کل ن خواستیبرد. پس م یپ یزهمه چ

بابک  یدنبا د یاوشفکرش نخندد. ن ینخودش را گرفت تا به ا یجلو
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 بهزاد از کنارم آمد. یکرد که صدا یشتررا ب یشهاسرعت قدم

فرصت  یناز ا منم یادب بود نه؟ بابک اصرار کرد که امروز یفکر خوب -

 دادم. یامهم پ یاوشاستفاده کردم و به ن

 نهال گفت: یدنبله تکان داد. بابک با د یبه معن سری

 ین؟شما؟ سالمت ینوببه نهال خانم! خبه -

ه کوتا یو باران یاژاکت سورمه یره،ت یننظر گذراندش. شلوار ج از

تر! حال خب جوان یبهزاد بود؛ ول یهشب یلیصورتش خ یب. ترکیمشک

 .گویدیم جوریینانگار بهزاد پنجاه ساله است که ا

شد شما هم  معرفتیبهزاد ب یاز وقت ین؟ممنون. شما خوب یلیخ -

 . بهتون بگم.یننکرد یاوشاز ن یادی

 و نهال را نگاه کرد و گفت: یاوشهم مانند برادرش شرمنده ن بابک

 یم؟قبل باشمثل  تونستیمیبه نظرتون با اون اتفاق م -

ما دو نفر اتفاق، هنوز ش گینیم یناون اتفاق! خودتون دار یخیالب -

 !ینادامه ند یپس لطفاً ه یننداشت ینقش یچه



 

 

 WWW.98IA3.IR 140 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 بودند، یستادهو بابک که ا یاوشکرد و رو به ن یبه صندل یااشاره بهزاد

 گفت:

 ها!جوون یدباشراحت -

 به آنها کرد و گفت: ینگاه نیاوش

 شینید؟یشما نم -

شلوارش فرو  یبکرد و دست راستش را داخل ج یاتک خنده بهزاد

 برد.

 نه! -

 کرد،یکه داشت به نهال نگاه م یاوشاز برادرش به ن یرویبه پ بابک

 گفت:

که نرفته چه  یادتحرف بزنن!  خوانیها مداداش! بعد مدت یخیالب -

 نهال خانم به بهزاد کرد؟ ییهاکمک

بودند  شده یخاو م ینفرشان که رو به هرسه یبا ترس نگاه نیاوش

 انداخت و گفت:
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صالً اگفتم؟  یزیمگه من چ کنین؟ینگاهم م یچرا اونجور یه؟چ -

وشش گ یمااالن ن ترسمیم یارشببرش! فقط زود ب یدارهرجا دوست

 !یچونهگوش من رو بپ یادبشه ب یدااش پزنگ بخوره سر و کله

فت گجمع شد. باخودش  یشهااخم یاوش،از زبان ن یماآوردن اسم ن با

به  توجهیکرده است. بهزاد ب خفه یگارحتماً االن خودش را در س

که  یاوشنباال کرد. رو به  یبه طبقه یانهال اشاره یدرهم رفتن چهره

 درحال باز کردن منو بود، گفت:

 !یننکن یطنت. شریمیخب پس ما م -

 .یدخند بابک

. یادوت کردم؛ البته با دوستش مراحت دوست دخترمم دع یالتخ -

 دوست بشه بلکه یاوش. دوستشم با نیادگفتم شام که مفته اون هم ب

 تا حال... . یاددر ب ییاز تنها

 حرف بابک را قطع کرد. یاوشمتعجب ن صدای

 

شصت هزارتومن؟  یدهکباب کوب یک یمتاییه؟چه ق ینحساب! ا یا -
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 بخره؟ یادهم م یجداً کس

 ینظر یک هایمتو بابک که درمورد ق یاوشن یهابه صحبت توجهبی

نبود.  یمورد نظر بهزاد کس یداشتند به سمت باال رفتند. طبقه

 که وسط قرار داشت کرد و گفت: یگرد یزبه م یااشاره

 !یخسرو دکتر ییدبفرما -

 گفت: نشستیطور که مزد. همان یشخندین نهال

رو  یانو ک یمان موضوع یعسر ل،یخیاها رو بحرف ین! ایچه دکتر -

 بگو.

 و نشست. یدخودش را کش یصندل بهزاد

 .یم! بعد سمت موضوع بریمبخور یزیچ یکاول  -

 گفت: یبا لحن جد نهال

 .وشیا. هم من هم نیمبهزاد انقدر وقت ندار -

 را باال برد. یشابروها بهزاد

 ی؟قرار دار یگهد یجا یه؟منظورت چ -
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االن  یمان دانستی. مجوشیدیم یمان یو سرکه برا یرمثل س دلش

. نفسش کشدیم یگارداخل بالکن نسبتاً بزرگ خانه نشست است و س

 به اطراف انداخت و گفت: ییداد. نگاه گذرا یرونرا ب

 نه! -

 !ی؟پس چ -

 شود؛ینم یخیالب یاورددر ن یزیسر از چ یبهزاد تا وقت دانستمی

 گفت: ینبنابرا

د شافتاد که باعث  یاتفاق یک. امروز عصر یماست! موضوع نیچیه -

 .یزهبهم بر یمان

 را زد و گفت: یززنگ کنار م بهزاد

 بره؛ درسته؟ یگارکه سمت س یو نگران -

 آره تکان داد که بهزاد ادامه داد. یرو به معن سرم

 یشسالمت یراب یگارانقدر عاقل هست که بدونه س یمامطمئن باش ن -

 ضرر داره و نکشه.
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 !یرو نشناخت یماهنوز ن -

 آمد. یپسر جوان یلب از لب باز کرد. پاسخ بهزاد را بدهد. صدا تا

 خانم! یدخوش اومد -

 گفت. پسر رو به بهزاد ادامه داد. یممنون خیلی

 در خدمتم قربان! -

چپش که داخل انگشت دست یمتیگران ق ینگبه ر ینگاه نهال

لبش نشست. حدود  یرو یانداخت. لبخند تلخ کردیم ییخودنما

همسرش بر اثر سرطان پانکراس فوت کرد. زوج  یشسال پهفت

 یاتفاق برا ینا گذشتیسال از ازدواجشون م یککه  یخوشبخت

هم  تیمارستانهمسرش افتاد و بهزاد به کل نابود شد. کارش به 

رفتارش نداشت و تا  یرو یسال تحت مراقبت بود. کنترل یک. یدکش

خوش  ینبهزاد را به ا ی! هرکسکردیم ید زنخو شدندیازش غافل م

 گویدیکه با خودش م یزیچ یناول یندرا بب اییافهو خوش ق یپوش

 یندارد؛ ول یشدر زندگ یدرد یچهست که از قشر مرفه هست و ه ینا

تا آسمان فرق  ینزم یتکه در ذهن ماست با واقع یزیآن چ یشههم
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 یهادرصد هم فکرشان به سمت آن بهزاد که با آرامبخش یکدارد. 

! البته به قول خودش، نهال ی. بهزاد جنگلرفتینم شدیآرام م یقو

 یاش را که برانگفت؛ خودش شماره یجنگل یضشبه مر وقتیچه

که  یکلکل یادبا  «یجنگل بهزاد»کرده بود  یوکرد بود. س یرهنهال ذخ

به نهال  «یمرخص»بهزاد بعد از گفتن آن دفعه کردند. لبش کش آمد. 

 نگاه کرد و گفت:

 خندی؟یچرا م یه؟چ -

 از انگشتش گرفت. یعرا سر نگاهش

 افتادم. یزیچ یک یاد! یچیه -

بهزاد آرام  ها بود که نفهمد.حرف ینتر از ازرنگ یشهمثل هم ولی

 و دستش را باال آورد و گفت: یدخند

 ی؟درمورد من بود؟ بهزاد جنگل -

 علناً که هوشت باالست. -

ار او را نگاه کرد. بخاطر ک یمانزد و دوباره پش یلبخند تلخ بهزاد

 اش شرمنده بود.پسرخاله
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بهزاد  یمم دارهکه با  یخنده دار ی. تنها خاطرهیستهوشم باال ن -

بود. نه اعصاب  یمزندگ یروزها ین! وگرنه اون دوران بدتریهجنگل

بودم. تو و رو هم با رفتارهام گرفتهدرست نه حال درست. هنوز حال ت

از  یختههم ربو بعد با اعصاب  دیدییمن رو م اومدییم یبا چه مشقت

 .یفتریخونه م

 یباعث شد نهال مثل قبل جد یش،و غم صدا یحالت ناگهان تغییر

 نگاهش کند.

 خوب بسازه؛ نه؟ یرهنداشتم اون زمان باهام خاط یمارمتوقع که از ب -

 .یاوردرا باال ن سرش

درکت  یدبا یکه داشت یطیمنم با توجه به شرا یول ی؛توقع نداشت -

 .کردمیم یو باهات همراه کردمیرفتار نم یجورو اون کردمیم

کرد  نشییبه سر پا یابه کفش او زد. اشاره یشبا پاها یزم یراز ز نهال

 و گفت:

و...  یبزن ه حرفباز از گذشت خوایی! اگه میینهسرت پا ینمنب یگهد -

 یه؟بلندشم برم نظرت چ
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 . سرش را باال آورد و هول گفت:یدرا شن ینا تا

مورد همون موضوع  در یاباشه اصالً غلط کردم. ب ی؟نه نه! کجا بر -

 .یمحرف بزن یانو ک یمان

گوش شد، تا بفهمد موضوع از چه  یشگفت و سر تا پا یعجب چه

 قراره است.

*** 

آورد. با از داخل جعبه در یگاریس یاوش،نهال و ن یبه دلخور توجهبی

که  ییهابه او زد. حرف یقیرنگش روشن کرد و پک عم یافندک نقره

قدر هم که به بود. هر چه ینسنگ یشبود برا آمده یاوشبه زبان ن

 یمحکم یلو نهال گفته بود که او را بابا صدا نزنند. دال یاوشن

. هنوز هم شرمنده یاوردزند و نه بب یحرف توانستنمیکه  آوردندیم

خودش نهال را نابود  یهاکه کرده بود. با دست یبود. به خاطر کار

داخل بالکن  یزم ینهال را از رو یشسال پ کرد. قاب عکس تولد سه

سه نفرشان انداخت. آن عکس  یگرفته یبه چهره یبرداشت و نگاه

حالش از  کردیم یچند سال را تداع نبود. هروقت خاطرات آ یزغم انگ

نهال  یزد و به چهره یگارشبه س یگری. پک دشدیرو به آن رو م ینا
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 نگاه کرد و گفت:

. گیرمیم یانرو از ک انتقام اون اتفاق یول یزم؛شرمندتم نهال عز -

. تاوان دل گیرمیرو ازش م یکه به ناحق خورد هایییلیتک ستک

بره.  یینپا از گلوش آب خوش ذارمیپس بده! نم یدات رو باشکسته

رو  اشیهسرما یهمه ی! وقتیشهدرصد از بدبخت یکسهامش  یدنخر

 یچه تاوان یمان یدوردونه یزدل شکستن عز فهمهیاز دست داد م

 داره.

حالم  یمان»اش اکو شد. عصر او درون گوش یهاافتاد. حرف یاوشن یاد

بابا به من  یدبه من نگ یادم یادم ی! از وقتخورهیحرفات بهم م یناز ا

! یمان یمن یتا نگم، تو قهرمان زندگ یارمحکم ب یلدل یکداداش!  یدبگ

مدرسه، تو با وجود  یو برد یگرفت ییتو دست من رو اول ابتدا

و پاش  یختو ر گرفتییبرامون تولد م یدرست حساب پولنداشتن 

 یکه وقت یبود یبره! تو همون یادمونکه نبود پدر و مادر از  کردییم

 کشیدیدست رو سر من و نهال م ی! کآوردمیبهت پناه م ترسیدمیم

کجاست اون  ین؟کن یهگر ینام حق ندارکه من زنده یتا موقع گفتیم

بفهم!  یمان یتو بود یممراحل زندگ تکتک یپدر؟ نشونش بده! تو
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هاش از بچه یاون مرد به اصطالح به فکر خودش بود و خبر یوقت

تا من و  زدییدست و پا م یبا سخت یکه داشت یتو بود گرفتینم

ما  تونستییوگرنه تو هم م یمنکن یموننهال احساس کمبود تو زندگ

بزرگ  یو االن به جا یتدنبال زندگ یو بر یبذار یستیرو دم بهز

که از خونت باشن. با  کردییخودت و بزرگ م یهاکردن ما، بچه

ن آرزو داشته . واسشون هزارایلذت ببر یدنشونقد کش یدند

و نهال  یاوشمختلف پر بود. از آن طرف ن یسرش از فکرها.« ...  یباش

 یو جرأت نداشتن سوال بردنیبه سر م یسال در سردرگم یستکه ب

 یاش به صداو از آن طرف هم شرکت. توجه داز گذشته بپرسن

را  یگارکرد و س اشیمارینثار ب ییجلب شد. ناسزا اشینهخس سخس

سرد و سوزناک  یبه هوا توجهیخاموش کرد. ب گارییداخل جا س

مشهد در بالکن را باز کرد و بدون بستن آن، به سمت آشپزخانه رفت. 

آب  یوانل یکهمراه با  واش درآورد ها را از درون جعبهاز قرص یکی

 خورد تا حالش بهتر شود... .

*** 

 بهزاد، متعجب نگاهش کرد و گفت: یهاحرف یدنشن با
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کنه،  گذارییهسرما خواستهیکه م یلدل ینبه ا یعنیاست!  مسخره -

 ها رو بخره؟دارقصد داره تمام سهام، سهام

 قاشق از سوپش را خورد. یک بهزاد

 !یهاصل ماجرا چ دونمی. من نمیچیدهپ ینداخل شرکت ا -

اما  یست،چ یماقصد ن دانستیهم م خوبیلی. خدانستیم بهزاد

 اشیدهکند. نهال با انگشتان کش یرهال را درگخواست ن یدلش نم

 به بهزاد انداخت. یزد و نگاه یزم یرو

کنه، سهام  گذارییهاگه بخواد سرما یماداره. ن یگهد یلدل یک -

 شرکت رو بخره؟ ینا ید. چرا باخرهیرو م یگهد یهاشرکت

م ندارد که بخواهد تما یپول آنچنان یمابود که ن ینا یتواقع هنوز

. بهزاد آوردیر نموسط بود که او سر د ینا یزیچ یکها را بخرد! سهام

 بود کرد و گفت: یزم یکه رو ییغذا یهابه ظرف یااشاره

 .ابمیرو واست در یمان یقصد اصل کنمیم ی. سعیگهبخور د -

 یکبدجور تحر یشداخل ظرف کرد. اشتها یهابه کباب لقمه نگاهی

 به او کرد و گفت: یاظرف سمت بهزاد بود اشاره ید؛ ولشده بو
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 اون ظرف رو بده! -

دوست  یلیهال خآمد ن یادشها کرد. به کباب لقمه نگاهییمن بهزاد

 دارد.

 .یارنب یشترب گفتی،یم -

 را از دستش گرفت و بدون نگاه کردن به او گفت: بشقاب

 !یارندوباره ب یگیم یتشنها -

 یلگاز ازش زد. معرکه بود. طعم اص یکبرداشت و  یکهت یکچنگال  با

 خودش جوجه گذاشت گفت: یکباب لقمه. با دهن پر به بهزاد که برا

ها رو . کباب لقمهشمیهفته چتر م به بعد هر یناست! از ا معرکه -

 .خورمیم

 کرد و گفت: یاکه از قبول کردن نهال خوشحال بود. تک خنده بهزاد

 شما بهتر بانو؟از  یدر خدمتم. ک -

 چه جنتلمنانه جناب! -

 سلطانم! یلم. مثل فامیممن بهزاد سلطان یگهد -
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 ی. تنها خاطرهیدلبخند نزند. لقمه را قورت داد و آرام خند نتوانس

 بود. ینآنها هم

 !یسلطان یِهزاد جنگل! آهان... بیه؟ک یآهان بعد بهزاد جنگل -

 لقب دارم! یاون هم خودمم. من کل -

آخر را قورت داد و به  یبا ولع شروع به خوردن کرد. لقمه نهال

 داد. یهتک یصندل

 بابت شام. یشدم. مرس یرچه قدر س -

 عوض کرد و گفت: یت. با ظرف خالکارامل را برداش ظرف کرم بهزاد

 واست درست کنن. یرو گفتم اختصاص ینا -

ن نخورد یبه معنا یشده بود؛ ول یرس یلی. خیدبه شکمش کش دستی

 او نبود. قاشقش را برداشت و گفت:

 .خورمیازش م یاندک کنییچون اصرار م -

 یزاش را تمدور لب اشیشگیهم یژبه بهزاد که داشت با پرست توجهبی

 .ارزیدیم دادندیکه مردم م یمشغول خوردن دسر شد. به پول کرد،یم
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 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 -

 یتا حدود یول کرد؛یدرد م یکم یشکرد. هنوز گلو یخشک یسرفه

دو  وکه به جز نهال، بهزاد  یاداخل طبقه یپسر یبهتر شده بود. صدا

پسر  . همزمان سر هردوشان به سمتیچیدنبود پ یگارسون کس

 ینسبتاً خوب. شلوار کتان یکلاسپرت و ه یپبا ت ی. پسربرگشت

 ی. پوست روشن، ابروهایمشک کاپشنو  یزرشک گردیقهژاکت  ی،مشک

 یچهرهو در کل ته یغتروشن و صورت سه یآب یهاچشم ی،اقهوه

 یدهنبود کجا او را د یادش یداشت! از نظر او آشنا آمد؛ ول ییاروپا

است. هنوز متوجه نگاه متعجب نهال و بهزاد نشده بود. به سمت 

 گفت: یشها برگشت و رو به پسرعموپلهراه

هاست که خونت طبقه مخصوص همون مهمون ینا یطونش یا -

 !یاریشون؟نم

طبقه چه  ینبپرس ا یعنیبه گارسون کرد که  یااشاره بهزاد
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فشارآورد. چند  کرد و به ذهنش یز. نهال چشمانش را رخواهندیم

بود  یک یدارآن د ینکهاز اسمش و ا یچیه یبودش؛ ول یدهد یبار

به  یاگفت که آن هم اشاره یزی. گارسون به پسر چآمدینم یادش

آشنا،  یتنها یک نفر، بعد از همان پسر بیها کرد. با وارد شدن پلهراه

نهال رفت. ونداد هنوز متوجه او نشده بود.  یجان از دست و پا

چشم نهال  یکوتاه از جلو یلمف یکمثل  یشخاطرات پنج سال پ

کمرش  یرو ی. عرق سردیدنگذشت. دستانش شروع کرد به لرز

 که به ونداد اشاره کرد و گفت: یدبهزاد را شن ینشست. صدا

 هم اومد. یکمشر -

نهال، حس  یدنو با د کرد. او برگشت یزشانبه م یااشاره گارسون

از  یقاً. دقبود یدارشاند ینسال اولکرد جان از تنش رفت. بعد از پنج

! بهزاد به یدشند یگررسانده بود د یمارستانکه او را به ب یوقت

 سمتشان رفت و روبه ونداد گفت:

 ن روشن شد.چه عجب چشممون به جمالتو -

جور کرد و لبخند  و خودش را جمع یعنگاه ازش گرفت. ونداد سر نهال
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 زد. یکمرنگ

 .یرمروزها واقعاً درگ ینشرمنده! ا -

بلند شد و با  یصندل یو نگاهشان کند. از رو یستدبود با زشت

ه با ذوق به به آزاد ک نگاهییمآرام به سمتشان رفت. ونداد ن یهاقدم

 انداخت و گفت: کرد،یاطراف نگاه م

 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 -

برگشت. دستپاچه  یستادهج و واج انفرشان به سمت نهال هاسه نگاه

 سالم کرد.

 با بهت گفت: آزاد

 ید؟سالم! خوب -
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لم کرد و در دل خداروشکر کرد که او سا یشبه پاها ینگاه ونداد

 است.

 سالم نهال خانم. -

 یانسخت که با ک یطبابت آن شرا خواستیخوشحال شده بود. م نهال

ا گفته بود ت یاوش! فقط نیدشند ینذاشت از او تشکر کند؛ ول یشتنها

 یشد. حت یدمنتظر ماند و بعد هم ناپد یاییبه هوش ب ینکهقبل از ا

 نبود. یانک یلدادگاه هم او وک یهاجلسه

 سروش! یونسالم آقا -

 با تعجب روبه نهال گفت: بهزاد

 شناسین؟یرو م یگهشماها همد -

ن. نبود یانه تو گروه کبودند. البت یانک یلقبالً وک یشونبله بهزاد! ا -

 من واقعاً ازشون بابت او... .

 حرفش را قطع کرد و گفت: ونداد

هم  یلی. خینبود. لطفاً تشکر نکن یفمکردم وظ ینهال خانم هر کار -

رو به دست  یتونتونم و خوشحالم که سالمتبابت اون اتفاق شرمنده
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. فقط قرار شیمی. االن هم من و آزاد از حضورتون مرخص مینآورد

بود رستوران رو به آزاد که تازه از تهران برگشته نشون بدم و خودم 

 .امبرم سراغ کار

 به ونداد رفت. یاچشم غره آزاد

 مجددتون خوشحال شدم. یداراز د یلیخ -

زوش به ونداد که هنوز هم متعجب بود انداخت و زد به با ینگاه بهزاد

 و گفت:

پس  یینل آشنا. شما که با نهاینبش یا! بشین؟یکجا مرخص م -

 .ینیدبش یگهد یزنداره سر م یلیدل

حال  ینو در ع ینسنگ یلیبود. خ یطورهم رفتارش همان هنوز

 به ساعتش انداخت. از ده گذشته بود. یهاصول! نگا یبندمودب و پا

 .به بهزاد زد یبود. لبخند کمرنگ یما. نگران نرفتندیم یدبا

 ن مرخص شم بهزاد جان!بهتره من از حضورتو -

 کرد و گفت: یاخم بهزاد
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 بره؟! خوادیم تونیکیکه  ینرو ندار یگههم د یدننکنه چشم د -

ون گذشته از اومدنم یلی. خدونیی. خودت که میستطور ن یننه ا -

 برم. یدبا

 آزاد آمد. صدای

گپ  یکم یممن و آقا بهزاد بمون ینشما دوتا بر یهنظرتون چ یگمم -

 !یم؟بزن

 و گفت: یدنهال آمد مخالفت کند. بهزاد خند تا

 دور!بک رفته دورهم که با با یاوشباشه. مخصوصاً ن یفکر کنم عال -

او  بدون آنکه به یاوش. نیدرا گفت، گردنش به سمت بهزاد چرخ ینا تا

 شد؟یخبر دهد رفته بود؟! مگر م یماو ن

 رفته؟! خبریب یاوشن یبهم بگ یداالن با -

 کردیم یحترا نص یاوشن یما،نشست. هرچه ن یشدوتا ابرو ینب اخمی

 .گرفتیاو به گوش نم

 رسونهیرو م یاوشدور بزنن بعد هم ن یکمانقدر حساس نباش. رفتن  -
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 خونه.

شلوارش  یبحرص نگاهش کرد. رو به ونداد که دستش را داخل ج با

 هد گفت:جلوه د یاش را عادچهره کردیم یفرو کرده بود و سع

 .یرمم یبا تاکس دم؛یبه شما زحمت نم -

 .یستن یزحمت -

 به نهال انداخت و با خنده گفت: ینگاه آزاد

 !یگهد ینهشه. ماشکولتون کنه که خسته ب خوادینهال خانم نم -

وابش کرد که با خنده ج یبه ونداد گفت. از آزاد خدافظ یآرام یباشه

 یاز بهزاد خداحافظ یتبه ونداد که داشت با جد یرا داد و نگاه

اشت و را برد یفشکرد. ک یاوشنثار ن ییلب ناسزا یرانداخت. ز کردیم

 رو به بهزاد گفت:

به  یون موردم هر خبرابود. در  یبابت امشب ممنون. شب خوب -

 بهم حتماً اطالع بده! یددستت رس

چشمش گذاشت و با همان لحن مهربان و  یدستانش را رو بهزاد
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 اش گفت:شرمنده

 ن.هم سالم برسو یما. به نبینمتیچشم. مراقب خودت باش! بعداً م -

 باشه خدافظ. -

 به نهال انداخت و گفت: ینگاه کوتاه ونداد

 !یم؟بر-

 به جلو کرد و ادامه داد. یاگفت. ونداد اشاره یابله نهال

 .ییداول شما بفرما -

 .ین! از من بزرگتریدشما لطفاً جلو بر -

 .یمها رو ندارحرف ینبه قول خودتون من و شما ا -

 یهالب یرو یانداخت. لبخند یینسرش را پا یدارشاند یناول یاد به

 هردوشان نقش بست.

 .خوامیازتون معذرت م بابت اون اتفاق -

خود طرف که  یول کنن؛یم یخواه معذرت یاندور و اطراف یشههم -

 !یدهنشون نم یالعملعکس یچهست ه یمقصر اصل
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 خت و گفت:جوابش را داده بود اندا یعبه نهال که آنقدر سر نگاهینیم

 کنم. یخودم دونستم که ازتون معذرت خواه ییفهمن وظ -

ه پا به ونداد که درونش غوغا ب یاقدرشناسانه آن شب، لبخند یاد به

 شده بود، زد.

 یقهدق یک. اگه اون شب من رو ینمن هست ینره! شما ناج یادتون -

ه رفتنم قدرت را یشههم یبرا یدشا رسوندینیم یمارستانبه ب یرترد

 .دادمیرو از دست م

که  یزیداد. نهال به م یحنگفت و سکوت را به حرف زدن ترج چیزی

ها آن یگزینخانواده جا یکو بابک نشسته بودند نگاه کرد.  یاوشن

د. ز یاوشاسم ن یدر آورد و رو یفرا از داخل ک اشیشده بودند. گوش

« فقط بلده سرخود کار انجام بده!» اش را گرفت. در دلش گفت:شماره

 ... .یچیددر گوش نهال پ یشصدا یدبه بوق سوم نرس

 جانم نهال؟! -

 ت:گف یتعصبان با

 ی؟رفت یمن بگ به یزیچ ینکهنهال و درد! چرا بدون ا -
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 که برادرش گفت: یدآهنگ گم شد. فقط شن یدر صدا یاوشن صدای

 ام... .راه خونه -

انداخت و همراه ونداد  یفشرا داخل ک یهم تماس قطع شد. گوش بعد

رفت.  داشت،یقدم برم یمحکم به سمت خروج یهاکه با قدم

پسر با  ینا گفتیدر ذهنش آمده بود. حسش م یادیز یهاسوال

شده بود.  یجور یکتا آسمان فرق دارد.  ینزم یشونداد شش سال پ

ش قرمز تن ی،مشک یونیفرمکه  سری. ونداد رو به پیستادنهال کنارش ا

 بود گفت:

 !یارینرو ب ینلطفاً ماش -

 ییهاسوال یخیالشد و ب یرهخ یشگفت و رفت. به جلو یقربان چشم

 نداشت، شد. ونداد که متوجه شده بود گفت: یبه او ارتباطکه 

 سوالت رو بپرس! -

 پالتواش فرو کرد. یبرا داخل ج دستش

 ین؟هست یانمهرک یلهنوزم وک -

سوال رو مطرح کرده  ینا یعسر یلیرا برگرداند و به نهال که خ سرش
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 بود؛ گفت:

 نه! -

بکند  نبود که مراعاتش را یمابود. ونداد ن ییبه موقعش آدم پررو نهال

 .یدنگو یچیو ه

 چرا؟! -

 جوابش کامالً واضحه. -

 ین؟تون شدرفاقت یخیالکه در حق من کرد ب یبخاطر کار یعنی -

 زد و گفت: یشخندیاتفاقات گذشته، ن یاد با

 د؟رو نابود کر یکی ییندهتر که آمحکم یناز ا یلدل -

 یدنابود شد که فهم یاو وقت ییندهآ زد؟یحرف م ی! از چآینده؟

با سن کمش  یمانابود شد که ن یها را نخواستند. وقتپدرومادرشان آن

داشت؛  یدیام یکور سو یکرا به عهده گرفت.  یاوشاو و ن یتمسئول

 ییباالمدل ین. ماشیدهمان را هم نابود کرد. از سرما لرز یانک یول

شد و رو به  یادهاد و بعد هم همان پسر از طرف راننده پیستا یشانجلو
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 ونداد گفت:

 قربان! ییدبفرما -

 رو به نهال گفت: یعیطب یلیتکان داد که خ یشبرا سری

 !ییدبفرما -

راننده را باز که بدجور رنگ به صورت نداشت. در طرف کمک پسر

 .یدزمزمه کرد. سوار شد و پرس یکرد. نهال ممنون

 زنید؟یحرف م اییندهاز چه آ -

 ست و روبه نهال گفت:کمربندش را ب ونداد

ات خاطر یرو به دست آورد؛ ول یشسالمت یدکه شا یدختر ییندهآ -

که همون مرد به اصطالح دوست، واسش جهنم  یسخت یاون روزها

 یهاهم جنس یکه همه یفراموش کنه. دختر تونهیکرد رو نم

 یگغم بزر یکه تو اوج جوون ی. دختربینهیهمون مرد رو مثل هم م

 یهاش فراوانه؛ ول! غم تو چشمیارهبه روش نم یرو دلش نشست؛ ول

! نشونهیاش ناراحت نشه لبخند رو لبش مپدرخونده کهینبخاطر ا

 نه؟ یاهست  یاقانع کننده یلدل هاینا
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دختر  ییندهآ ینابود یبرا یلدال ینکه زد جاخورد. ا ییهاحرف از

و ادا  یشلحن گرم صداقانع کننده بود.  یخسرو یمان ینازپرورده

 ینا یهم فرق نکرده بود. ونداد آدم خوبه ذرهیککردن کلماتش 

در را  ریانمهدر آن شهر آلوده و بزرگ، ک کسییاز ب یداستان بود. وقت

ل گاز نشت کرد، او بود که نهال را نجات داد. نها وقفل کرد  یشرو

غرق در  بود. وارد بزرگراه شده بودند و نهال یونمد سالیکبخاطر آن 

خاطرات  یو تداع یالاز فکر و خ ینفکر بود. با سرعت گرفتن ماش

 یصد و چهل بود. نگاه یشد. رو یرهشمار خ یلومتر. به کیددست کش

 شده بود انداخت و گفت: درهم یحساب یشهابه ونداد که اخم

 یری؟چرا انقدر تند م -

 گفت: یتال با عصباننگاه کردن به نه بدون

 !یستدست خودم ن دونمینم -

 ! چرا دست خودت نباشه؟یه؟منظورت چ ی؟چ -

کرده.  یکارترمز رو دست یکیرستوران،  ینگ! تو پارکدونمینم -

 درست بود. یهمه چ یماومد یوقت
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شده بود.  یهند یلماوهم ف یکمرش نشست. زندگ یرو سردیعرق

کم داشت که به لطف  یجانه یککم بال سرش آمده بود آخرش فقط 

گذاشت.  یشهش یونداد آن هم اضافه شد. ونداد آرنجش را لبه

به جلو که  یهمزمان چند فکر به سرش هجوم آورده بود. نهال نگاه

 زان گفت:قورت داد و لر حکمدهانش را مبود انداخت. آب یکتراف

 یسغه! به پلشلو یابوناخ یشتراالن ب ی؟کن یکارچ خواییحاال م -

 زنگ بزنم؟

 را عوض کرد و بدون نگاه کردن به نهال گفت: دنده

 ید! شایو ببندکه کمربندت ر ینها یبکن تونییکه م یتنها کار -

 بکشم. یمجبور بشم ترمز دست

 ترس به او نگاه کرد. با

بر ساعت  یلومترل ک! با سرعت صد و چهی؟عقلت رو از دست داد -

! ی؟بکش یشلوغ دست هاییابونخ ینا یتو خواییبعد م رییم یدار

 کردن؟! یکاررو دست ینکه ترمز ماش ینکنه دشمن دار

 گفت: یبلند یبا صدا ونداد
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خونه  اومدنیم ینماش یکاردست یاگه من دشمن داشتم، به جا -

 !آوردنیبال سرم م

 وقت خلوت باشد ینکه در ا یمنته یرهایناخنش را کند. مس یگوشه

. یچیدداخل بلوار پ یناگهان یمتصم یکر را در ذهنش مجسم کرد. د

 را درک نکرده بود گفت: یطنهال که هنوز شرا

 .. .به دشمن د. یریخدا چه گ یمن دشمن ندارم. ا -

را  بودند حرفش یستادهکه پشت ا هاییینچراغ قرمز و ماش یدند با

خواند.  الکرسییتلب آ یرو ز یدداغش کش یشانیبه پ یقطع کرد. دست

داد ساکت شود تا بحث را به دشمن برگرداند. اگر سالم  یحترج

چراغ قرمز شدند که با سبز  یک. نزدافتادیجا به فکر م. آنرسیدندیم

 داد. یرونرا ب ششدنش. نهال نفس

 به سمت گلبهار! اونجا االن خلوته! رمیدارم م -

 رسیم؟یبا... شه، فقط... سالم م -

 بندت رو ببند.ام آره! فقط کمراگه من راننده -

از  یشترب یاو سند بود. اعتماد داشت. حت یونداد برا حرف
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بوق  یو بست. ونداد دستش را رو ید. کمربندش را کشیشهاچشم

بود که راه  یمارطرف انگار ب یجلو چراغ داد؛ ول ینگذاشت و به ماش

اش کرد و آخر هم سبقت گرفت. نثار راننده یلب یر. لعنت زدادینم

تقش سکوت را تق یو صدا کندیم را یشهاناخن یهگوش یکییکی

 .شکستیم

 یعنی رسیمیسالم م یگم! بهت می؟انقدر ناخنات رو نشکن یشهم -

 !رسیمیسالم م

در  یفشآرامبخش را از داخل ک یهااز قرص یکیتکان داد و  سری

. یچیدتلخ قرص در دهانش پ یآورد و در دهانش گذاشت که مزه

دوباره آن  ترسیدیبازگشتن به آن روزها را داشت. ماضطراب دوباره 

 .یفتداتاق ب

 ونداد جاده نسبتاً خلوت بود. یجاده شد. طبق گفته وارد

 ریم؟ی! اصالً کجا مرسیم؟یم یک -

 .داره ینکه ماش ی! البته با سرعتیگهساعت د یکحدوداً  -

اخت؛ اند یشبه آنتن باال یدر آورد و نگاه یفشهمراهش را از ک تلفن
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خواهرم هر »:گفتیم یشهافتاد که هم یاوشحرف ن یادخط نداشت. 

! یتا استرست رو فراموش کن یکن بخند یسع یوقت استرس گرفت

االن سالم  یبوق سردرد گرفته بود؛ ول یاز صدا« مثالً جوک بگو!

بود. صورتش را به سمت ونداد  یزیتر از هر چمهم یدنشانرس

 یهاچشم ی،تر شده بود. پوست گندماش جا افتادهچرخاند. چهره

که مدل  یرهت یالخت قهوه یو موها یاقهوه یروشن، ابروها یاقهوه

 یی. که چه قدر از پسرهادانستیکوتاه کرده بود. خدا م یکیش یلیخ

از  یکهت یک. آمدیبدش م زدند،یم یرا مدل آلمان یشانکه موها

به ونداد  یابامزه یبود و چهره یختهر یشانیشپ یرو یشاقهوه یموها

و لب خوب  ینی. بیداو را د تریزبینانهداده بود. نهال ر یشانو پر یعصب

هم که خوب  یکلگونه طرف راست صورتش داشت. از نظر هو چال

. داختان هایشیقهبه کنار شق یبزرگ بود نه الغر! نگاه یلیبود. نه خ

صورتش  یرو یکوتاه یشرکنار سرش داشت و ته یدچند تار سف

 ونداد گرفت. ی. نگاهش را از چهرهکردیم ییخودنما

 مورد پسند بودم؟ -

 ها؟ -
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 زد و گفت: یکمرنگ لبخند

مت سختش دارم هنوز قس یمان! من به خودم ازنییم یجچقدر گ -

 گذشت. یو خوش یرتو شهر بود که به خ یرانندگ

 گذاشت و گفت: یبخار یدستان سردش را رو نهال

 رسیم؟یما سالم م یاالن تو مطمئن یعنیعجب!  -

 تفاوتییرا پشت ب یتشکرد عصبان یرا به جاده دوخت و سع نگاهش

 موفق شد. یپنهان کند که تا حدود

! فهمیینم هم باشه یستکه اگه رو دو ینها ینماش ینا یآره! خوب -

 .یادهز یلیخ یفکر کرد یدیرو د یلومترشمارتو چون ک

 یند دارچکه با سرعت  بینمیبازم هرچه قدرم نفهمم دارم م یول -

 !رییم

 اخت و گفت:باز بود اند یاوشافزار ننرم یکه رو یبه گوش ینگاه نیم

 .ینمچندتا بخون بب -

 صورتش را از نظر گذراند. یاجزا یگهد باریک
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 !گیرهیجا سرچشمه ماز ک 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 -

ش کار ین. ونداد در جواب اییدهم سا یرا با حرص رو هایشدندان

نثارش کرد. وارد  یالب خدا شفات بده یرو ز یدکش ی. پوفیدخند

 یهدار انداخت؛ اما بعد از چند ثانبه قسمت ستاره یافزار شد. نگاهنرم

 یلومتررا خاموش کرد و با استرس نگاهش را به ک یگوش یصفحه

 :یدبار هزارم پرس یشمار انداخت و برا

 !کنهیکار م یترمز دست یدونیمطمئن باشم؟ اصالً از کجا م -

 شده بود، گفت: یاو عل یهاکه از سوال ونداد

 ی! اگه نرسوندمت هرچرسونمتیصد بار بهت گفتم من سالم م -

 دلت خواست بهم بگو!



 

 

 WWW.98IA3.IR 172 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 لبانش نشست. یرو یتلخ یخنده

ها صحنه ینا هر وقت انگاه کن تو رو خد ی؟چ یریمآهان بعد اگه بم -

 یراالن خودم گ کردمیمسخره م دیدمیم یهند هاییالرو تو سر

 لحظه افتادم. ینهم

ه، تو رو سالم جونم هم تموم بش یمتمطمئن باش اگه به ق -

نم. رو بک یمخب؟ پس انقدر سوال نپرس و بذار رانندگ رسونم؛یم

 باشه. یترک خوادیباشه م یهند خوادیکه افتاده! حاال م یهاتفاق

باز هم سوالش را  یرفت؛ ولنهال لبش را گاز گ یش،لحن عصب از

 .یدپرس

 ی؟دار ییگلبهار جا -

 فته.نر یوقته کس یلیکه خ یال،و یکهم آره هم نه!  -

 یماعوض شده بود. فکرش سمت ن یانششده بود. لحن ب یبیعج آدم

نهال در  یدفهم ینگران شده است. اگر م یلیرفت. حتماً تا االن خ

سوار شده که ترمز ندارد و با سرعت صد و چهل و پنج  ینیماش

! کشیدیرا م یگارپاکت س بر ساعت در حرکت است. سه یلومترک
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. دستانش شدیم یدهد ینماش وکانداخت. تک و ت یرونبه ب ینگاه

بود.  یشانو پر یکرده بود. جان او االن در دست ونداد عصب یخ یحساب

شد.  یدگیبر یکما زد و داخل . راهنکردیدرصد اشتباه م یکاگه 

 یهاکه داشت، تکان یو آسفالت در به داغون ینبخاطر سرعت ماش

 :یدپرس یخورد. محض حواس پرت ینماش یدیشد

 ی؟درست رو ادامه نداد -

بود که به نهال در باغ ن یول کرد؛یم یدادب یشانیاش پرچهره از

 ببرد. یاو پ ینقشه

س خوندن نداشتم هنوز فکر کنم درنه! با اون اتفاق دل و دماغ  -

 گذاشتم کنار. یدمرو بوس ی. در کل روانشناسکشهیمغزم نم

 نگاه کردن به نهال گفت: بدون

 یباز ینا یهگفتم؟ گفتم تو بازند یبهت چ یشپ یمپنج سال و ن -

 ! اون بود که باخت!ینبود

 شد و گفت: یرهو به جاده خ یدخند تلخ

 رو باختم. یمنم همه چ یباخت؛ ول -
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 به سمت گذشته رفت. نهال ادامه داد: فکرش

خالف  یوقت کار یچه کردمیم یکه من سع یخودت شاهد بود -

ر اون بازم کا یپشت پا زدم به اعتقاداتم؛ ول یانجام ندم. حت یلشم

 خودش رو جلو برد.

توسط ونداد از حال و  یدست یدننگفت فقط اخم کرد. با کش چیزی

لنت داخل  ی. بویددور خودش چرخ ینگذشته در آمد. ماش یهوا

سرش محکم  ین. نفسش بند شد. با متوقف شدن ماشیچیدپ ینیشب

نهال  بود، یادز یلیها خآن یکه برا یقهخورد. بعد چند دق یشهبه ش

 ی. سردکردیدرد م یدشد نشداد. گرد یروننفسش را با ترس ب

 زمزمه کرد. یب خداروشکرل یررا کنار سرش احساس کرد. ز اییهما

. شدندیخارج م یناز ماش یدونداد به خودش آمد. بدون اتالف وقت با

 فت:اش درهم رفته بود گبه سمت نهال که چهره

درها از داخل قفل  یمشن یادهاگه پ یگهد یهثان یحالت خوبه؟! تا س -

 !شهیم

طور که تار بود. کمربندش را باز کرد. همان یدشداشت. د سرگیجه
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 گفت: شدیم یادهونداد پ

 شو! یادهزودباش پ -

 لرزان باز یهادهانش را محکم قورت داد. کمربندش را با دست آب

 یشپاها یشد. رو یادهپ یناز ماش یعکرد. ونداد در را باز کرد. سر

 یدهپوش یابانبنداشت. پرنده در آن  یاچاره یراه برود؛ ول توانستینم

ه و با حال داغون رو ب یختشوق ر از سر ی. اشکزدیاز برف پر نم

 گفت: کردیدرد م شونداد که سر

 ممنونم ازت... . -

بغلش را  یرکه ونداد ز یفتدبود ب یکرا از دست داد و نزد تعادلش

 حرفش را قطع کرد. یتگرفت و با عصبان

 .یستها نحرف ین. االن وقت ایمبرس یالکن تا به و یهبه من تک -

درست کردنش را نداشت. چند حس  یاز سرش افتاده بود. نا شالش

. یناراحت ی،مختلف بهش هجوم آورده بود. ترس، اضطراب، شاد

ها پرت از پله یوقت ی. حتیداش چکگونه یاشک رو یقطره یندوم

. کشیدیم ینرا به زور بر زم یشحس را نداشت. پاها ینشده بود هم ا
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به ونداد که  یبود. نگاه شمشچ یجلو یاوشو ن یمان یچهره

 درهم بود انداخت. یشهااخم

 ... 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 هایشحرف

 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 -
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 گفت: یشخند. ونداد با نیدرا باال کش اشبینی

 ه!نبود یرمز دستمن رو بکشه به فکر ت خواستهیم یهرک -

 یدسف ین. زمآوردینم یشبه رو یاز درد رو به انفجار بود؛ ول سرش

که  ی. باد سرد زمستاندیدیرا نم یزچ یچه یکیپوش بود. در آن تار

 .کردیحالش را بدتر م وزیدیم

 گفت: دیدیکه جلو را تار م ییهاچشم و حالییب با

 یدنشوقته نقشه ک یلیباز نشد. فکر کنم خ ینتمماش هاییرپکا -

 امروز اجرا... .

تهوع به او دست داده بود. به در و حالت یجهادامه دهد. سرگ نتوانست

 آمد. یزن ی. ونداد زنگ را فشار داد. صدایدندرس یبزرگ آهن

 بله؟ -

 وندادم در رو باز کن! یه،خاله سم -

 !مادر؟ یشد یختیر ینخدا مرگم بده! چرا ا -

 یکه محکم کمرش را گرفته بود انداخت. برابه دست ونداد  نگاهی
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از  یفش. کیچیددر سرش پ یرفت و درد بد یجبار سرش گ ینچندم

توانست تعادلش را  یونداد نگران آمد. نم یاش افتاد که صداشانه یرو

 به سمتشان ینگرانبا اضطراب و  یشدند که زن یاطحفظ کند. وارد ح

. تعادلش را از یدسرش چرخ یرو یاطو ح یدکش یررفت. سرش ت

 دست داد و افتاد... .

*** 

د. از نهال نبو یبه ساعت انداخت. از دوازده گذشته بود و خبر نگاهی

در گوشش  یامپ یکما فقط اش را گرفت؛ ابار هفتم شماره یبرا یاوشن

 «.باشدینم ییمشترک مورد نظر قادر به پاسخگو». پیچیدیم

 واسشون افتاده؟ ینکنه اتفاق -

 فت:گانداخت و  پیمودیرا م یراییکه طول پذ یمابه ن یگاهن آزاد

بل رو از ق یگه! فکر نکنم! مگه نهال خانم و ونداد همدیفتادهن -

 شناختن؟ینم

 کرد و رو به آزاد گفت: یاخم بهزاد

 ینکهجواب بده نه ا یکیشون یدبا یبشناسن هم اگه زنگ بزن -
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 !یستندوتاشون در دسترس ن

ده باشد نهال افتا یبرا یاتفاق ینکهفکر ا ی. حتخوردیخونش را م خون

 یمابه ن زد. بهزاد رو یشدرون موها ی. چنگکشیدیهم او را به جنون م

 ادامه داد.

 !یگهد گردنیدنبالشون م یمرو داد ین! پالک ماشیمان ینبش یاب -

 ایمفتاد، نانهال  یکه برا ی. بعد از آن اتفاقکردیرا درک م یمان بهزاد،

 یرونانه بخرا از  یشاو و تنها پا ینهال بدون اجازه دادیاجازه نم یحت

 مبل انداخت و گفت: یخودش را رو یاوشبگذارد. ن

 الاقل راحته با ونداد رفته. یالمونخ -

 زد و گفت: یاوشبه ن یشخندین نیما

 .یستمن یاون مردک هست، راض یلاتفاقاً چون با وک -

 فت:کرد و رو به او گ یاخم آزاد

دخترت رو از دست اون  یبتو شهر غر یش،همون آدم پنج سال پ -

لحظه  یکنرفته اگه ونداد نبود و  یادترو که  یننجات داد. ا یانمهرک

نبود. به همه  ینجارسونده بودش االن نهال ا یمارستانبه ب یرترد
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! یحرف بزن ینجوریدر مورد ونداد ا یحق ندار یدرست؛ ول ینیبدب

نهال داشت. پس اگه به  یرو برا یسال حکم ناجیکاون  یونداد تو

 !رسونهیبرسونه به دخترت نم یبآس یهرک

 زد و گفت: یپوزخند نیما

خوب باشه  خوادی! حاال مشهیدوست دشمن، دشمن حساب م -

 بد باشه! خوادیم

گاه نبه هم  یتو آزاد که با عصبان یمابه ن یبا اعصاب خرد نگاه بهزاد

 اخت.اند کردن،یم

نداره جر و  لیدل یندرست! ا یننه؟! دوتاتون نگران یا کنینیبس م -

 ی! اون از پشتیزینمون رو بهم برهمه یو اعصاب نداشته ینبحث کن

خبر  یتا حصار ینساکت باش یقهونداد! دو دق ینهال کنه تو از پشت

 نه! یا یرنرو بگ ینرد ماش توننیم ینیمبده بب

 گفت: یتعصبان یارو به بهزاد  نیما

 ینا یله،دخ یتعوض یشدن نهال، اون پسرخاله یبغ یبفهمم تو -

 !ذارمیدفعه زندش نم



 

 

 WWW.98IA3.IR 181 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

خود بلند شدند.  یبهزاد، سه نفرشان از جا یزنگ خوردن گوش با

 بود. جوابش را داد... . یبه مخاطب انداخت. حصار یبهزاد نگاه

*** 

کرد. سرش  یکو به زخم سرش نزد یختپنبه ر یرو ینذره بتاد یک

ته برداش ی. دو طرف سرش بخاطر ضربه خراش نسبتاً بزرگکردیدرد م

د سرش شد و بع یخیالفواد، ب ی. با صداسوختیزخمش م یبود. جا

فواد و  یخارج شد. صدا ییصورتش، از دستشو یآب رو یدناز پاش

 .یدرا شن یهخاله سم

 یه؟خاله سم شدهینگفت چ -

 

و بدون تکون خوردن  یایو که ببه تنه پسرم! فقط گفت زنگ بزنم  -

 یکه کار ک ینکن یشو بررس یآگاه ینگپارک یشاون رو ببر ین،ماش

 یینپا یلیفشارش خ یچارهب ینگذره! دختره هایدهند یربوده! خدا از خ

 بود.
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 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 یهونداد؟! گوش یسکته زدم وسط راه! خوب -

 

 مبل بلند شد و گفت: یاز رو یهسم خاله
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 چشم پسرم. -

 

ا رحرف، هال را به مقصد اتاق مهمان ترک کرد. گردنش  یندنبال ا به

 دستانش قرار داد و رو به فواد گفت: ینب

 

 بوده؟ یکار ک ینتا بفهم برهیگذشت! چه قدر زمان م یرخوبم. به خ -

 

ع گروه! از فردا کارشون رو شرو ینگرو فرستادم پارک ینماش -

 !ی؟نشد یمشکوک یزمتوجه چ یرستوران بود ی! خودت وقتکننیم

 

خودش اگر تنها فکر کند.  یبه خوب توانستی. نمکردیدرد م سرش

 یزچاالن همه  ینداشت؛ ول یاشکال افتادیم یشاتفاق برا ینبود و ا

ونداد شد که  یو کالفگ یخورده بود. فواد متوجه خستگ یچبهم پ
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 گفت:

 

ال از تو چندتا سو یدم با. هیامبعد! فردا دوباره م یسواالت باشه برا -

 پسر یرشبت بخ! یگهکه باهات بوده! من برم د یبپرسم هم از اون کس

 شجاع.

 

او از همه کنجک یشتررفت. ب یونداد زد و به سمت در خروج یشانه به

. لبخند یستمراه بوده ککه با ونداد ه یبود که بداند آن دخترشده

 گفت: یرلبزد و ز یکمرنگ

 

 !یاددراه  ییترو به تنها نفریکباالخره تو هم  -

 

که  یت اتاقش رفت. اتاقبلند شد و به سم یشاز رفتن فواد، از جا بعد

در  یکنار اتاق مهمان بود. خداروشکر کرد که آن شب آقا مرتض یقاًدق

حرم داشت. اگر او بود که پشت سرهم سوال  یفتنبود و ش یالو
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را با  یشهاسرش در را بست. لباس برق را زد و پشت ید. کلکردیم

عوض  یسنگدست ذغال یکو شلوار گرمکن  نگر یپولوشرت مشک

صورتش گذاشت تا  یو دستش را قائم رو یدتخت دراز کش یکرد. رو

 هم که شده بخوابد. ساعتیمن یبلکه بتواند برا

*** 

ا مطلق بود. چندت یاهیگردن درد و سردرد چشمانش را باز کرد. س از

از  یغرد ی. کجا بود؟! چندبار پلک زد؛ ولدیدیجا را نم یچپلک زد. ه

که حضور  یمکان ینآمد آخر یادشست که نش یشذره نور! سرجا یک

 و گفت: یدبه چشمانش کش یونداد بود. دست یالیو یاطداشت ح

 

 نکنه چشمام کور شده؟! -

 

قطره  یکنفس افتاد. شد. از ترس به نفس یفکر، ته دلش خال ینا با

هم  یندرا نب یاوشو ن یمان ینکهفکر ا ی. حتیداش چکگونه یاشک رو

 یهصورت گذاشت و شروع کرد به گر یرا رو . دستانشدادیعذابش م
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کردن. با باز شدن در و افتادن نور به داخل اتاق، با وحشت به نور نگاه 

 داخل اتاق افتاد. یمرد ییهرا پس زد که سا رشکرد. افکا

 

 کور شدم؟ یدشا یامن کور نشدم؟  ی؟هست یتو ک -

 

 .زده شدبرق یدآمد و بعد هم کل ییآلود و آشناخواب صدای

 

ها رو خاموش کنن تا نور به سرت الت خوبه؟ من گفتم چراغح -

 نخوره!

 

 اش انداخت.به چهره یپر شد نگاه یتآن از عصبان یک

 

هات که قصد ز دشمن! فکر کردم کور شدم. عه! اون اگفتییاز اول م -

 هم از االن که فکر کردم کور شدم. ینجونمون رو کردن ا
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 داد. یهبه چهارچوب تک ونداد

 

 .یدماز اول که صدات رو نشن -

 

 بود را با پشت دست پس یدهاش چکگونه یکه رو یقطره اشک یک

 قرار بود کرد و گفت: یزم یکه رو یزیبه ساعت روم یازد. اشاره

 

 ی؟زنبو چرت  یبد یهتا فردا به چهارچوب تک خواییم یاناًاح -

 

 .یدسر و وضع نهال خند یدند با

 

بدنت رو  یاعضا یدور همه یک خواییکنم؟ مچراغ رو خاموش  -

 حاصل کن بعد برم. ینانچک کن از سالم بودنشون اطم
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 و گفت: ییدهم سا یرا رو هایشدندان

 

 من برم؟! یا رییم -

 

را از  اشیهرا از اتاق گرفت. چراغ را خاموش کرد. تک نگاهش

 چهارچوب برداشت.

 

 !یربخ! شبیادبهت م یهخاله سم یهالباس -

 

 دارین. بلوز آستیدحرف، گردنش به سمت لباس چرخ ینا یدنشن با

 یلی. خیمشک ینخ یداخلش داشت و روسر یرنگ یهاکه گل ینخ

گفت هرچه  یبه او م یشههم یماکرد. ن یشهانثار لباس یهم خوب

. چشمانش را بست؛ یدتخت دراز کش یاوست. رو یبرازنده یدبپوش
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 ... .رفتیچشمش نم یلحظه از جلو یک یاوشو ن یمان یچهره یول

*** 

 گریاتاق د یکبه راهرو انداخت. کنار اتاق مهمان  ینگاه یکنجکاو با

ال هم بود که به احتم یگراتاق هم آخر سالن بود و دو در د یکبود. 

بود. سرش بهتر شده بود؛  ییدر دستشو یگریدر حمام و د یکی یادز

 شد. متوجه یراییقسمت پذ. وارد کردیگردنش هنوز هم درد م یول

 .یستادشد و ا یگهنفر د یکصحبت ونداد با 

 

 یدی؟ند یمشکوک یزچ یچه یمطمئن یعنی -

 

 !یادن یادم یباشم؛ ول یدههم د یدنه! شا یگمدارم م -

 

 پسر خوب. یپرت نبود ونداد تو که انقدر حواس -
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 آمد. کشیدینون تست، مربا م یونداد که رو یکالفه صدای

 

ف حواسم رو به اطرا تونمیت مها و اون اتفاقانظرت با اون حرفبه  -

 بدم؟!

 

 !شه؟یحل م یزیاالن با فکر کردن چ -

 

سابق  خود به خود باال رفت. پس اشتباه نکرده بود که او آدم ابروهایش

 یسخت باق یروزها ینهال همان ناج ی. خب نباشد! برایستن

. درست کرد یرا داخل روسر یشرا صاف کرد. موها یش. گلوماندیم

اش بود. دو قدم به سمت آشپزخانه به سمت آشپزخانه رفت. گرسنه

زن  یکآمد. به سمت صدا برگشت.  رواز راه یزن یبرداشت. صدا

سته مهربان که چادرش را به کمر ب یحدوداً چهل و پنج ساله با چهره

 سرش بود. یترکمن یزرشک یبود و روسر
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 سالم! -

 

 ش زد و گفت:دست یرو زن

 

 .یناومد ونیرخدا مرگم بده! چرا از اتاق ب -

 

 .یدو متعجب پرس یدبه گردنش کش دستی

 

 !اومدم؟یم یرونب یدنبا -

 

 آمد و گفت: ییندو پله پا از

 

و چهار ساعت  یستگفت تا ب اومد یشبگرسنتون شده بود؟! دکتر د -

 .یایدن یروناز تخت ب
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 زد. یشبه نگران لبخندی

 

 خانم! یعیهمن طب یبرا یزهاچ ینا -

 

 صبحونه آماده است. یمبر یاب -

 

ود. بنهال که همراه ونداد آمده  یدنسمت آشپزخانه رفتند. زن با د به

 ونداد آمد. یخنده یخوشحال شده بود. صدا

 

 لطفاً ادامه نده! یبود؛ ول یاجوک بامزه -

 

 که باهات بود... . یاون دختر یبگ خواییم یعنی -
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ه ب! لطفاً اون ذهن منحرفت هم مراقبش باش یمیهدوست قد نه! -

 نره! یکبار یجاها

 

 با حرص گفت: پسر

 

 کنه؟یم به توئه بدعنق نگاه ی. آخه ککردمیفکرش رو م -

 

ها آن آن دو، لبش را گاز گرفت. با وارد شدن یهاحرف یدنبا شن نهال

نهال آمد.  یاش را خورد. نگاه همان پسر روبه آشپزخانه، ونداد خنده

 یاقهوه یهاروشن، چشم یبهش انداخت. پوست گندم ایینگاه کل

که به صورتش  اییرهفرم دا ینکبود. ع یکنزد یاهکه به س یرهت

ت با ژاک یار کتان خاکسترو لب متناسب. شلو شیدهک ینی. بآمدیم

 به نهال کرد و گفت: یتنش بود. همان زن نگاه یهفت مشک یقه
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 .یزمبر یدخترم تا واست چا ینبش -

 

 بلند شد و گفت: یشاز جا پسر

 

 !یرسالم صبحتون بخ -

 

 سرش را تکان داد. نهال

 

 .یرسالم صبح شماهم بخ -

 

 نهال خانم! ینینبش -

 

کر . کنار ونداد نشست. پسر متفیدهمان پسر را کش یروروبه صندلی

 گفت:
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 درسته؟! یدممن شما رو قبالً د -

 

 نه تکان داد و گفت: یبه معنا سری

 

 فکر نکنم. -

 

به خاطر  باریک. یدکش کرد،یدرد م یدبه گردنش که شد دستی

سرش  توانستیچنان سرش را برگردانده بود که تا دو روز نم یاوشن

طرف طرف و آن  ینرف و آن طرف بچرخاند. با آتل اط ینرا به ا

نش درد گردنش مثل همان دفعه بود. انگشت به گرد یقاً. دقرفتیم

 یوانرفتن لگ. با قرار رسیدیهفتم م آسمان. داد و هوارش به خوردیم

دست  یشکردن گردن درد طاقت فرسا یاز تداع یز،م یرو یچا

 گفت: کشید،ینان تست م یو. رو به ونداد که با دقت مربا ریدکش
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 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
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 نگ بزن.ز یالبا تلفن و یزنگ بزن خوایی! میمکامالً جد -

 

 پشت بند حرف ونداد را گرفت. پسر

 

به  ینیمتا بب یادب جواب گروه یدبهتره! اول با یریدو اگه تماس نگ -

باشه  تونهیم یکه کار ک یمبر یگهد هاییه. بعد سراغ فرضیدنکجا رس

ونداد  یشما و هم پسرخاله یکه هم خانواده ینجوریا یل؟و به چه دل

 یول یه؛. کامالً عادیستن یزر باشن شک برانگدر دنبال شما دو نف در به

ره دوبا یدو شا شهیم یزکردن شما بکشن شک برانگ یدااگه دست از پ

چهار روز  تا سه یعنیمدت  یکقصد جونتون رو بکنن. پس بهتره 

 .یادو... ب ینگارانگشت ییجهتا نت ینجا بمون ینهم

 

 خورد و به پسر نگاه کرد و گفت: یجرعه از چا یک. یدکش پوفی
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 باشن؟ خبریروز بام تا چندخانواده گینیشما م یعنی -

 

زمزمه  یابه ونداد انداخت و بله یگذاشت. نگاه یزم یرا رو آرنجش

 کرد.

 

 یاز چا یگرید یهم فشار داد و با حرص جرعه یرا رو هایشدندان

 نشست و گفت: یشروروبه یهخورد که خاله سم

 

براشون درست کردن!  یه کن چه سر و وضعخدا ازشون نگذره! نگا -

 .دادیینشون م یکالاقل پسرم، دکتر که اومد خودت هم 

 

 یرو یسرش را به سمت ونداد چرخاند که متوجه شد حت یاطاحت با

ا بنثارش کرد.  اییوانهکنار سرش هم چسب زخم نزده. د یهازخم

 کرد. یامسخره یخنده خودش لج دارد. نهال
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 !یکرد ییرکه 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 دستش

 کرد و گفت:

 

مشهد بهش نساخته! وگرنه اون  یرو شده! آب و هوابه اون رویناز ا -

 یستمهم ن یشمرد گنده که سالمت ینونداد سوسوله دانشجو کجا و ا

 !یشرفتهبه پ ما هم رو یقرف یشرفتننچ! مردم رو به پکجا؟ نچ
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 به نهال کرد و گفت: یابحث را ببندند اشاره ینکها یبرا ونداد

 

 یابباال. فواد تو هم دنبال من  یاد بات رو بخور نهال! بعصبحانه یعسر -

 انقدر حرف نزن!

 

 یگذاشت. با دلسوز یشظرف کره، مربا و نان تست را جلو یهسم خاله

 گفت:

 

 .یاگرسنه ینکهبخور دخترم. مثل ا -

 

آلبالو که ونداد ازش خورده بود انداخت. بدجور هوس  یبه مربا نگاهی

و بدتر  فتگریکرده بود. مخصوصاً با حوصله هم داشت لقمه م

به  یج،بود انداخت. هو یشکه جلو ییبه مربا یهوسش کرده بود! نگاه

را عقب  یاو نذاشته بود. ونداد صندل ی. آلبالو هم که برایفرنگو توت

آلبالو را  یکرد. با دستش ظرف مربا یلطرف او ما او سرش ر یدکش
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 گذاشت و گفت: یشجلو

 

پس  یتعارف نکن. چند روز مهمون من خواییرو م یزیچ یوقت -

تو خوردن  اتهیقبگو! االنم برو دعا کن از سل تعارفیب خواییم یهرچ

 غذا و... خبر دارم.

 

 یهاز خاله سم یو تشکر یستادخورده نگاهش کرد. ونداد ا یکه نهال

 گفت: کشیدینون م یکرد. رو به فواد که با ولع خامه رو

 

 باال! یاب یازدن حرف اضافهات تموم شد بدون صبحانه -

 

 یجا یخبه نهال که چشمانش گرد شده بود و هنوز م یهسم خاله

 ونداد بود گفت: یخال
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 متعجب نشو دخترم. یهزرنگ یلوک -

 

 ید. پسر که فهمیدبگو یکه باعث شد آخ یدکش یبد یرت گردنش

 .یدرا عقب کش یپر صندل اسمش فواد هست، با دهان

 

 !ی! ممنون خاله سُمکنهیام مخفه یادمن برم که االن م -

 

 یآلبالو را رو یکه مربا ینشطوربرداشت و هم ینون تست یهسم خاله

 گفت: کشید،ینان م

 

 !یرم؟واست لقمه بگ یدبا -

 

 .یدبخشب! یجمگ یلیامروز خ ید. ببخشخورمینه، خودم م -
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نان برداشت و مشغول خوردن شد.  یکاز آشپزخانه خارج شد.  فواد

 .شدینم یرس خوردیبود که هرچه م در گرسنهانق

 

 نهار درست کنم؟! یدوست دار یدخترم چ -

 

 را قورت داد و گفت: اشلقمه

 

من  خواینی. مین. به خاطر من معذب نشخوریدیخودتون م یهرچ -

 نهار امروز رو درست کنم؟!

 

 را درهم کرد و گفت: یشهابه سمتش برگشت و اخم خاله

 

 مونده بعد چهل و هفت سال، مهمون نهار درست کنه. ینمهم -
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 و گفت: یدخند نهال

 

 .ینحرف رو نزن ینا -

 

گذشته بود از  ساعتیمآشپزخانه نگاه کرد. ن یلساعت گرد دور است به

. خوردیچه قدر م گویدیرفتن ونداد، با خودش گفت االن ونداد م

از خاله تشکر کرد. خارج شد و به سمت باال  شدیطور که بلند مهمان

در اتاق  ییرهدستگ یبه درها انداخت. دستش را رو یرفت. نگاه

اتاق کامالً  یکرو شد. بودن اتاق روبه یکه با خال داد یینگذاشت و پا

 یزم یکاز تخت دو نفره و کتابخانه و... نبود.  یخبر یچه ی،معمول

 یاتخت و کمد قهوه یسسرو یکقرار داشت و  یرکوچک پشت نورگ

 هاییواریبود و کاغذ دوسط اتاق قرار گرفته نفرهیکروشن. تخت 

تهران  یرفت. البته خانه انشتهر ی. فکرش به سمت خانهیدسف

رفته  یانها با کاز پرونده یسر یکبه خاطر گرفتن  باریکخودش نه! 

 یسروش کنار هم زندگ یبزرگ که کل خانوادهعمارت یکبود. 

متعجب  دیدی. تا دو روز هروقت ونداد را میدرا د ینا ی. وقتکردنیم
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 ینا یمان و یاوشبود. حسرت خورد که چرا سرنوشت او، ن یرانو ح

آرام ونداد از  یکه صدا یدکش یآه یاوشو ن یماافتادن ن یادشد. با به 

 سرش آمد.پشت

 

 یتا وقت .یمندار یاچاره یول ی؛هست یاوشو ن یمادلتنگ ن دونمیم -

ما  یمکان برا ینترامن ینجاکرده اقصد جونمون رو  یک یمنفهم

 هست.

 

 به ونداد انداخت. نگاهینیم

 

روز چند ینحرف و ا ینزدن ا یتو که از اول خانواده داشت یبرا -

اشتم رو د یاوشو ن یمامن که از اول ن یراحته؛ ول یال،و ینموندن تو ا

 بگم؟یچ

 

 یتک اجزاداد و تک یهتک یواربرداشت. به دقدم به سمت نهال  یک
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 صورتش 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

 

که  اییلی! هنوز سیستهکه پشتت با یرو دار یمامثل ن یکی ینکهبه ا -

 !کنهیبهم زد جاش درد م یشسال پپنج

 

به  یاوش. بعد از چند ماه نیددوم حرفش خند یتکه یدنبا شن نهال
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است  یدهونداد را پشت اتاق عمل د یمان یگوش او رسانده بود که وقت

کنار لبش نشاند.  ینثار صورتش کرده است. ونداد لبخند یدهکش یک

 ناخودآگاه ادامه داد:

 

 یددم. شاشحالت خوبه واقعاً خوشحال  یدمسال دکه بعد پنج یشبد -

 تو بود! یدنو خوشحالم کرد، د یدمکه د یزیچ ینمدت بهتر ینا

 

. 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 -

 

 یمهست. اخ یونشکه مد خواندینهال م یهاکرد. از چشم نگاهش

 کرد و گفت:
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بود با  یگهد یمن ندون نهال! هر ک یونوقت خودت رو مد یچه -

 .کردیبهت کمک م آوردیاون بالها که سرت م یدند

 

تفاق ااون  یمسبب اصل یدی. خودت که دکردیکمک م یلیآره خ -

 خبر؟! از اون چه یساره بود. راست

 

 شد. تریظاسم ساره از زبان نهال غل نیدبا شن هایشاخم

 

که تو  یهم که تهران بودم با اون آشوب یازش ندارم. تا وقت یخبر -

ز تم. البته تو پرانتازش نداش یپا کردم، خبر به یانک یماییآژانس هواپ

 ! االن هم کهینمشبگم که بعد از اون اتفاق چندبار مجبور شدم بب

 مشهدم.
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 آشوب؟! -

 

بود  یستادهگرفت و به سمت در که نهال ا یواررا از د اشیهتک ونداد

 .بردیاتفاقات م یناز ا ییبو یدرفت. نبا

 

 .یدفواد جواب ب یهابه چند تا از سوال یدگذشته؛ با یخیالب -

 

کرده بودند. ونداد آدم پسر  ییرمدت همه تغ ینا زد؟یچه حرف م از

 یآدم جد یکنبود. کرده بود. مهربان  ییرسابق نبود. چشمانش تغ

بهش پناه  کسییو ب پناهیینبود که او از ب یاخمو شده بود. پسر

 یکهست آن زمان  یادشسرش آمده بود؟  ییچه بال یعنی. آوردیم

االن...؟ اصالً به او چه که چه  یول اشت؛بزرگ د یحقوق یموسسه

متمرکز  ینجارفتن از ا تریعهرچه سر یفکرش را رو یدشده! االن با

 شدیچ یفراموش کرد ینکهمثل ا»زد  یبدرونش نه یزیچ یککند. 

نجاتت داد؟ االن که بحث سر خودش شد  یوناز دست اون ح یو ک



 

 

 WWW.98IA3.IR 210 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 یکاو  ی. ولستونداد از او کمک نخوا« !زنی؟یحرف و م ینا یدار

اش و چهره یشاناز حالت پر یول ید؛نگو یزیخودش چ یددکتر بود. شا

شده که باعث بهم  یزیچ یک معلوم بود که طرز حرف زدنش کامالً

اون خودش و  یاون زمان هم تو ازش کمک نخواست»شده!  یختنشر

! یانسان ییفهوظ گفتیهم به تو م یشهتو کرد. هنوز هم یسپر بال

 ینماجرا به تو مربوطه! د ینسر ا یک! به من چه! ی؟چ یگیحاال تو م

وسط سرش را خاراند « !یسرت دکتر مملکت یربه گردن توئه! هنوز خ

. به یدرا بگو یزیکه هر چ یستها نو از اتاق خارج شد. ونداد از آن آدم

تو گفتنش آمد.  یاب یسمت همان اتاق رفت. چند تقه به در زد. صدا

داد و وارد شد. موضوع ونداد  یینرا پا دستگیرهو  یدکش یقینفس عم

 موکول کرد. یگروقت د یکرا به 

*** 

 هش را به همان مرد انداخت و گفت:کالفه نگا نیما

 

 ین؟رو چک کرد هایندورب یشما اصالً همه یشه؟مگه م ی؟چ یعنی -
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 شیاوو ن یماو بدون نگاه کردن به ن یدکوب ینبا پاهاش به زم بهزاد

 گفت: یعصب

 

 یارشدن. د یداپ یدرو چک کن! شا هایندورب یهمه یگهدور د یک -

مگه  یست؟ازشون ن یاثر یچه یگهپنجم رد شدن و د یناز دورب یگیم

 !یشه؟م

 

 رو به بهزاد گفت: حوصلگییبا ب مرد

 

 .یستازشون ن یسه بار چک کردم. خبر یکنزد -

 

دستانش قرار داد و به  ینتمام گردنش را ب یبا اعصاب خرد نیاوش

 فقط تماشاگر بود گفت: تفاوتیآزاد که ب
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 ونجا؟رفتن ا یدنداره؟ شا یزیچ یباغ یالییتو و یپسرخاله -

 

در  یبهمرد غر یککه نهالش با  ینفکر ا یمشت شد. حت یمان دستان

 یز رو. ایت. چه برسد به واقعکشیدیباشد هم او را به جنون م یالو

ا او ر یاوشتند به سمت خروج رفت. ن یهابلند شد و با قدم یصندل

 یاش به سرخکه چهره یعصب یماین یصدا زد. نگاه آزاد و بهزاد رو

اش را بهزاد نگاه کرد و انگشت اشاره یهاچشم اخل. دید. چرخزدیم

 باال آورد و گفت:

 

از کجا  یشدن نهال کار اون پسرخاله یببه حالت بفهمم غ یوا -

 بره! یینآب خوش از گلوش پا یک ذارمینم خبرتهیب

 

خارج شد. بهزاد  یآگاه یحرف، پا تند کرد و از اداره یناز گفتن ا بعد

شک کرده  یانمهرها هم به کبا ترس به هم نگاه کردند.آن یاوشو ن
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به آب بزنند. مخصوصاً بهزاد که  گداریب توانستندینم یبودند؛ ول

است و  ینبذره یرز یماشرکت تمام حرکات ن یدر زمان فعل دانستیم

بلند  یش. از جادهدیم یانمهررا به ک یدانازش سر بزند م ییاگر خطا

 و آزاد گفت: یاوششد و به ن

 

ن برم دنبالش کار . مینشد زنگ بزن یخبر ینبمون ینجاشما دو نفر ا -

 نکنه! یاشتباه

 

 به بهزاد کرد و گفت: ینگاه تفاوتیب آزاد

 

 مونی؟یتو م یاوشخونه! ن رمیمن که دارم م -

 

نبود خالف ظاهر آرامش  یصورتش سرخ شد که اگر در آگاه چنان

 .یستادا ینه. آزاد دست به سکوبیدیبر دهان آزاد م یکی
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ونداد  ! هرجا هستن با وجودکنی؟ینگام م ی! چرا اون جوریه؟چ -

 سخته خواهرته! یروزها یکه نرفته ونداد ناج یادتحالشون خوبه. 

 

 چپش را تکان داد و گفت: یپا یحرف عصب ینا یدنبا شن نیاوش

 

 کرد؟ کاریچ یعاشق نهال بود؛ ول یزمان یک یانمهرمهه آره! ک -

 

 زد. یاوشبه ن یآزاد مشت شد. پوزخند هایدست

 

با تو! جالبه  دونمینکن وگرنه من م یقاط یانوقت ونداد و با ک یچه -

 خودتون یبه فکر کارها یزشماها تو تبر یرفته وقت یادت ینکهمثل ا

 .دادینجات م یکهاز دست اون مرت یخواهرت و ک ینبود
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چشمش  یاز جلو ICU یدستگاه ها یرنهال ز یظه چهره لح یک

بهش زل زده  یمزد و به آزاد که مستق یشداخل موها یگذشت. چنگ

 بود گفت:

 

بند انگشت نهال براش  یک یر تو اندازهاگه پسر به اصطالح براد -

 یگهها پرتش کرد. داز پله یکه ک گفتیو م یتواقع رفتیمهم بود. م

 ها نزن که گوشم پره!حرف یناز ا

 

را  یشوکه بغض گل یاوشبود متعجب به ن خبریجا بکه از همه آزاد

 گرفته بود گفت:

 

 بوده؟ یکار ک دونهی!؟ دوباره بگو! ونداد میچ -

 

 یصندل یکه نهال رو یتک لحظاتلبالب از اشک پر شد. تک چشمانش

از  یاگهانن یمتصم یکچشمش رد شد. با  یاز جلو نشستیدار مچرخ
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آزاد را در مشتش گرفت و با  یراهنپ ییقهبلند شد و  یصندل یرو

 گفت: یبلند یصدا

 

 یر کردن پسرعموت مثل ناجهمه فک یکار اون بود. اون شب لعنت -

اون با خفه شدن و سکوت کردن، نگفت که اون  ینجاتش داده؛ ول

 شب شاهد پرت شدن نهال بوده!

 

 کردیدرهم به آن دو نگاه م یهاکه تا االن ساکت بود و با اخم مرد

 گفت:

 

 .یستدعوا ن یجا ینجاا یرون،ب یید! بفرمایهکاف -

 

درون  مثل پتک یاوشن یهاتکان بخورد. حرف یشاز جا توانستنمی

 سرش خورد و ناباورانه لب زد... .
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 امکان نداره! ینا -

 

زده بود و  یرونپر از اشک شده بود. رگ دستش ب یشهاچشم نیاوش

از  دانستنیها چه منشسته بود. آن یشداخل گلو ینیبغض سنگ

. دیدندیرا م یرون! همه بکردند؟یقضاوتشان م گونهینکه ا شانیزندگ

 یک یاوشن کردندیاست. فکر م ینهم هم یهظاهر قض کردندیفکر م

 دانستندیوابسته است. نم یمابه نهال و ن یادیپسر لوس است که ز

م زخ یاست دختر یستادهسر پا ا یمان یهاکه به زور با حرف ینهال

نفر گذشته؟  که چه به آن سه دانستندیها چه ماست. آن یدهد

را پشت سر گذرانده  یتلخ یکه ظاهرش شاد است، چه روزها یدختر

سال  یستب ینکه در ا یمایین هاییاز نگران دانستندیاست؟ چه م

احساس کمبود  یاوشرا سر پا نگه داشته تا نهال و ن یچگونه زندگ

و تلخ  یزشک برانگ هایشانیهم با وجود ظاهرساز یهنکنند؟ ظاهر قض

 گفتند؟یچه م رسیدندیم یتبود. اگر به واقع

ها بغض آن یجلو ایستادیم یگرد یلحظه یکبماند. اگر  نتوانست



 

 

 WWW.98IA3.IR 218 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 یدنآزاد را که با شن ییقه. شکستیبار م یندوم یاش براساله یستب

بود را رها کرد و کاپشنش را  یستادهمانند مجسمه ا یاوشن یهاحرف

برداشت و از اتاق خارج شد. سرش را بلند نکرد تا  یصندل یاز رو

 آور دور شود.خفقان یط. رفت تا از آن محگذردیم هاطرافش چ یندبب

*** 

 یناشمنتظر بماند تا م ستتوانی. استارت زد. نمیدرا کش کمربندش

گاز گذاشت که حرکت کند، در سمت کمک  یرا رو یشگرم شود تا پا

را بر  یشهادندان یمانشست. ن ینراننده باز شد و بهزاد داخل ماش

 و گفت: ییدهم سا یرو

 

 بهزاد! شویادهپ -

 

 زنان گفت:نفسنفس بهزاد

 

 یچه غلط یدار فهمیینم ایی. چون عصبانیشمنم یاده! پرمینم -
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 کاریو چ گفتییچ فهمییبشن م یدابعد که نهال و ونداد پ کنییم

 .یکرد

 

بود.  یعصب یکاف یشده بود به اندازه یدشب قبل که نهال ناپد از

 به بهزاد نگاه کرد. یظ. با غکردیرفتار بهزاد هم بدترش م

 

 حساب اون تونمیتو نم یشو! جلو یادهرو اعصاب من راه نرو! پ -

 رو برسم. یتعوض یپسرخاله

 

 که یمشکوک نبود. با وجود دختر یانمهرزد. او به ک یشخندین بهزاد

 یه منداشت. چند سال بود ک یانک یبرا ییبود. نهال جا اشیدر زندگ

ا رکامالً ناخواسته هم  یکاو خواهر کوچکترش در آمر یانمهردانست ک

اما به او  کرد؛یگونه رفتار ماند. هرچند هنوز هم همانمالقات کرده

انداخت و  یمابه ن نگاهییمبه کار نهال ندارم. ن یکه من کار ودگفته ب

 گفت:
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که  یدعوا کن یهان؟ بر بگییچ یانبه ک یبر خواییآقا رو باش! م -

 بشه؟ جواب من رو بده! یچ

 

در  یکه سع یکامل برگرداند و با لحن عصب یماسمت ن را به سرش

 کنترلش داشت، ادامه داد:

 

 ینباشه و تو بر یانکار ک درصد یکاگه  دونییجواب من رو بده! م -

ت تا شرک یکرد سالیک ینکه ا ییهاتمام تالش یدردسر درست کن

 ی! فقط از رویگهد دونییرو هوا؟! نم یرهم یریرو به دست بگ

 ... .یمتصم یتعصبان

 

اما  ید؛کش یقیدور فرمان مشت شد. نفس عم یمان هایدست

اما  کرد؛یبد بود و مانند سم عمل م یششدن برا ی. عصبتوانستینم

 یدرد یخیالکند. ب یدانهال را پ یسدست کند تا پلدست توانستینم
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حرف او را قطع  یبلند یشد و با صدا پیچیدیم اشینهکه داخل س

 کرد.

 

نتقام . قصد من از گرفتن اون شرکت فقط و فقط ایستمهم ن برام -

که  ییتک زجرهاانتقام تک خواستمینهال بود و بس! م یدل شکسته

. واسم مهم یرمرو ازش بگ یاوردو به روش ن یدنهال چند سال کش

زنده  ذارمینم کشمش،یدفعه م ینمن! ا یبا دعوا یشهم یچ یستن

 !بره یینآب خوش از گلوش پا یوانل یکم ذاریبمونه! به وهلل نم

 

. بهزاد یدکش اشینهس یبد یر. تزدیم یبه سرخ یتاز عصبان صورتش

که به  یماش را باز کرد و به نحالتش شد. کمربند ییرتغ یمتوجه

 گفت: کشیدینفس م یسخت

 

 یما؟قرصات کجاست؟ ن شده؟یچ یما؟ن -

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 222 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 یشهاد. دستاز جلوش رد ش یااتفاقات گذشته مانند پرده تمام

 نییرا پا یماسمت ن ییشهسست شد و از دور فرمان باز شد. بهزاد ش

 :یدپرس یبلند یداد و با صدا

 

 قرصات کجاست؟! -

 

. چشمان یدنا نداشت که به کنسول اشاره کند. رنگ از رخش پر حتی

از کرد داشبرد را ب لرزیدیم یشها. دستشدیداشت بسته م یمان

پول و  یفپالتواش دست زد؛ اما به جز ک یبنبود. به ج یچیه

ه چشمانش را ک یمان یراهنپ یهانکرد دکمه یداپ یزیهمراه چتلفن

 گفت: یلرزان یبسته شده بود را باز کرد و با صدا

 

 نخواب! یاوشداداش، نخواب! جون نهال و ن یمان -

 

آگاه بود.  یمان یماریدستش افتاد. از ب یربه کنسول ز نگاهش
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حاد دارد. در را باز کرد که نگاهش به دو  یویشکل رم دانستیم

که سرش به  یمازبان ن یرقرص افتاد. درش را باز کرد و به زور ز یقوط

ها را گذاشت. قرص کشید،ینفس م یسمت چپ افتاده بود و با سخت

زنگ بزند چون  یاوشبه ن توانستی. نمکوبید یماچندبار به صورت ن

 .شدیبدتر م دیدیحالت م ینرا در ا یمااگر او ن

 

 آخه؟! کنییم جوریینا هات رو باز کن! چرا! داداش چشمیمان -

 

خس خس اشینهبه صورتش خورد؛ اما س یباال آمد. باد سرد نفسش

تا  کردیکه داشت التماس م شنیدیبهزاد را م ی. صداکردیم

از دست  یمان یهارا باز کند. بهزاد با تکان خوردن پلک یشهاچشم

 داد و گفت: یرونو نفسش را ب یدحرف زدن کش

 

! هنوز هم ارستانیمب یمبر ینطرف بش ینا یاشو ب یادهخداروشکر! پ -

 .یرنگ به صورت ندار
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 به بهزاد انداخت و سرفه کرد و گفت: یاخسته نگاه

 

 .یستالزم ن -

 

طور که با حرص  یناعصابش نداشت هم یرو یکنترل یگرکه د بهزاد

 گفت: شدیم یادهپ

 

 شو! یادهحرف نزن! پ -

 

مخالفت کردن با بهزاد را نداشت. با کمک بهزاد به سمت  جان

 عقب رفت. هاییصندل

 

 !ی؟دار یچه توقع یرمردپ یکاز  -
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 گفت: یماکرد و در جواب ن یاخم بهزاد

 

! یمارستانب یمپس من کهنسالم! االنم حرف نزن تا برس یریاگه تو پ -

 ینا ! خوبه نهال نبودی؟از خودت مراقبت کن خواستییم ینجوریا

 وگرنه که... . یدحالت رو ند

 

نفره را  سه یخانواده ینکه ا یلب به مسبب اصل یرنداد. فقط ز ادامه

 داد و گفت: یینرا پا یشهسر ش یماآشفته کرده بود ناسزا گفت. ن

 

 اون... . یشپ ریمیم یمارستانبعد از ب -

 

 کرد. یلکرد و چشمانش را با درد بست و حرفش را تکم ایسرفه
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 ات...!اون پسرخاله یشپ -

 

 چشم! یمبذار برس -

 

فکر نکند.  یزیکرد به چ یبه صورتش خورد. سع یسرد زمستان هوای

ود و با او قهر کرده ب یدنشکش یگاربه خاطر س بارینچون نهال آخر

سال قبل برد.  او را به پانزده یسرد زمستان یشده بود. هوا ینسنگسر

 ... .رساندیهم او را به آرامش م یاوشفکر به نهال و ن یحت

 

 )روزبعد(

 یی. از دستشودادیآنتن نم یشگوش کردیبود. هرکار م یو عصب کالفه

را امتحان کرده بود. دو روز گذشته  ینتکاب یگرفته تا آشپزخانه و باال

 توانستندیبوده! م یو کار ک شدهیاز فواد نبود که چ یبود و خبر

 یخوب نه! بعض یبهتر شده بود؛ ول اشینه؟ حال جسم یابروند 

 ی. کالفه روکردی. گردنش هم درد مکردیخشک م یهها سرفموقع
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به  یه. بعد از خوردن نهار، خاله سمیخترا بهم ر یشاُپن نشست. موها

آمده بود رفت به حرم  یفتش از ششوهر ینکهاش رفته بود مثل اخانه

که به فواد و  یخالف قول توانستیبه آنتن کرد؛ نم یآن سر بزند! نگاه

 ینهمچ یاوشو ن یمااز حال ن ینگران یول کند؛ونداد داده بود عمل 

 یینکه سالم است. سرش را پا یدتا زنگ بزند؛ بگو دادیرو م یااجازه

اُپن گذاشت  یاتفاق را ناسزا گفت. دستش را رو ینانداخت و مسبب ا

رفت.  خوابید،یکه دو شب است که م یآمد. به سمت اتاق یینو آرام پا

که  یشهابه لباس یاتاق شد و نگاه رد. واکردیهم چک م یاطح یدبا

خاله را از سرش  ییاهدا یافتاده بود انداخت. روسر یوارد یگوشه

شانه زد و با کش بست.  یشهاگره افتاده را با پنجه یدرآورد. موها

که  یآنتن را چک کند. زندان یتبرود و وضع یرونب توانستیالاقل م

گذاشت.  یبشج اخلرا د یرا عوض کرد و گوش یشها. لباسیستن

 یوارد یکوچک رو یینهبه آ یمرتب کرد. نگاه یروسر یررا ز یشموها

نصب بود انداخت. رنگ به صورتش نداشت. دو طرف سرش چسب 

گود افتاده بود.  خوابییاز ب یشاقهوه یهاچشم یرود. زخورده ب

او بدتر از  یول کرد؛یدرد م یو گردنش هم کم سوختیم یشگلو

به اتفاقات گذشته زد. در اتاق را  یشخندیبود. ن یدهرا هم کش هاینا
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برود که به ونداد خبر  خواستینم یدور یباز کرد و خارج شد. جا

آمد و  یینر دادن شد. چند تا پله را پاخب خیالیب ینبدهد بنابرا

را بکشد.  یپشرا برداشت. خم شد که ز اشیگل یهادر چکمه یجلو

. نگاهش به ونداد گره یستادصاف ا یع. سریستادا یشپا جلو جفتیک

 شلوار کتانش فرو کرد و گفت: یبخورد. دستش را داخل ج

 

 !ری؟یکجا م -

 

 در آورد. یبرا از ج اشیداد. گوش یرونرا با حرص ب نفسش

 

 .گردمیدنبال آنتن م -

 

 ونداد به خنده باز شد. لبان
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 تالشت خوبه! -

 

 را باال انداخت و گفت: یشاز ابروها یکی نهال

 

 ری؟یتو کجا م -

 

بلند  پالتو ی،کرم تنش بود. با شلوار کتان مشک یسانتسه یقه بافت

 هایشبوتیمن یدستش انداخته بود. از داخل جا کفش یهم رو یمشک

 را برداشت و گفت:

 

 به سرم بخوره! یباد یک یرونب رمیم -

 

 .رفتیبرود. او هم م خواستیراحت شد. حاال که ونداد هم م خیالش
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 یام؟منم باهات ب یشهم -

 

 گفت: اشیشگی. با لحن آرام همیدو پالتواش را پوش یستادا صاف

 

 خب؟! یسوال نپرس ینکهآره فقط به شرط ا -

 

 نهال را خوانده بود. خودش را جمع و جور کرد. دست

 

 باشه! -

 

که  ییهابرف یدنشد. با د یاطرا باز کرد و بدون تعارف، وارد ح در

 یستادهکه کنارش ا یمرد ی. برایدکش ینشسته بود، آه ینزم یرو

پدر و برادرش  یادنهال  ینداشت؛ ول یتیجذاب یچصحنه ه ینبود ا

 داشتند. یادیبد زافتاده بود. خاطرات خوب و 
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 یاوش؟و ن یماباز هم ن -

 

 فرو برد و گفت: یبشرا داخل ج یشهادست نهال

 

 دونمیدارم. م یمهستن که من تو زندگ ییتنها کسا یاوشو ن یمان -

 یهستن. پس حق بده که از هر راه یدوتاشون االن تو چه حال

 یه؟کار ک یدناستفاده کنم تا باهاشون ارتباط برقرارکنم. نفهم

 

 داد و گفت: یروننفسش رو ب ونداد

 

 هاییندورب یتا بفهمن. حت کننیکار م ینماش ینه هنوز! دارن رو -

که از  ینیمتاسفانه همون دورب یرستورانم چک کردن؛ ول ینگپارک

 ه.اون ساعت خاموش بود کرده،یم بردارییلماون قسمت ف
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 گفت: یشانپر پربرف، رو به ونداد یاطبدون نگاه گرفتن از ح نهال

 

که کس و  ازت! من یرهانتقام بگ خواستهیبوده م یکار هرک یول -

 که بخواد من رو بکشه. اگه یستانقدر خر ن یانمهرمندارم. ک یکار

سرم رو  کردمیم یکه کنارش زندگ سالیکبکشه همون  خواستیم

 .کردیآب م یرز

 

را احتمال  یزیچ یکچند قدم به سمت در رفت. در ذهنش  ونداد

 یر خروجدفکر نکند. به  دادیم یحترج یباشد؛ ول یکه کار ک دادیم

از ونداد  خواستندی. اگر مدانستیماندنش را نم یل. نهال دلیدندرس

 یهگرفت و به کوچ ینچرا او بماند؟! نگاهش را از زم یرندانتقام بگ

رو بودند که تک و توک بهرو یالهایشد. فقط و یرهخ یکتار

هال نو صورتش را به سمت  یدروشن بود. ونداد آرام خند یشانهااغچر

 برگرداند و گفت:
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 ترسی؟یم ینکهداخل؟ مثل ا یمبرگرد خواییم -

 

 ید؟نترس شدیدهنش را صدادار قورت داد. مگر م آب

 

 یکیتو تار همه راه رو یناون شب من و تو، ا یشهمن باورم نم -

 .یماومد

 

بدنش بود.  یآن شب هنوز هم رو یهانگاهش کرد. ترکش جدی

اوقات حالت  ی. گاهکردیسردرد داشت. گردنش هم به شدت درد م

 .کردیم توجهییاما ب داد؛یتهوع هم به او دست م

 

. دلم یامم رمیم یشیداتم گرفته بدتر مصبرو داخل! هوا سرده  -

 بشم. یمان یشرمنده یگهچندروز د خوادینم
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 را باال گرفت و گفت: یگوش

 

 .گردمیبرم یادآنتنش ب -

 

ها است. دو دستش را حرف یندانست نهال لجبازتر از ا یکه م ونداد

روشن  یشکه چراغ ها یاطبه داخل ح یفرو برد و نگاه یبشداخل ج

 بود انداخت.

 

 !ینش یمونپش -

 

 چند قدم ازش دور شد. نهال

 

 نه! -
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 کنییدفاع م ید. نتوانست بگوترسمیمن نم یتو هست یدبگو نتوانست

نخوابم  یکه التماسم کرد یهست یبترسم. تو همان گذاریینم

گاز خفه  یدشد یدر آن بو یخودت داشت یچشمانم را نبندم؛ ول

 فت.ر. ونداد در را بست و به سمتش یمن را نجات داد یول شدی؛یم

 

 سگ داره ها! ینجاا -

 

 کرد و با ترس گفت: یاحرف، سرفه ینا یدنشن با

 

 سگ؟! -

 

اگر نهال  شد،یداشت. با کنار نهال بودن حالش بدتر م ییبه تنها نیاز

 .گذشتیم یشاز خط قرمزها ماندیم
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 ه خاله... .ب.. قبل رفتن پس برو داخل. ترسییم دونمیسگ داره! م -

 

 . حرفش را قطع کرد و گفت:یدنبود. تلخ خند یاکوتاه ب نهال

 

ر نکنم از که فک یختهو ترسم ر یدمترس یزاچ یلیاز خ یگهانقدر د -

 یموها ی. به اندازهشدمیکه نرفته داشتم خفه م یادتسگ بترسم. 

م، فلج شدم، ماه کما بود یکها پرت شدم، سرم کتک خوردم، از پله

 !باشه؟یومدهبود که سرم ن ییچه بال یگهسه بار عمل کردم د

 

باعث  یالدر و یرا در هم کرد. چراغ جلو یشهاگذشته اخم یادبا  ونداد

 ینن غمگرا گرفت. به چشما یشها. شانهینداو را بب رخیمشده بود. ن

 شد و گفت: یرهنهال خ

 ی،راه بر تونییم ی،! االن تو خوبیننکن! خب؟ گذشت! بب یتداع -

شده. تا  یمبدنت ترم یهاباالست. زخم یاریتهوش یاوشی،و ن یماکنار ن
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 خوشحال شه؟! یانمهرک خواییگذشته. م یچشم بهم بزن

 

ه که به سرش آمد هایییبترا تار کرد. هر وقت به مص یدشد اشک

ده بود که دورگه ش یی. با صداگرفتیم اشیهگر کردیبود فکر م

 گفت:

 

 ها رو نزن!حرف ینا یگهتو د -

 

االن با  گفتم؟یهت چب یازش جدا بش ینکهچرا نزنم؟! قبل از ا -

 کشییعذاب م یشترب کنه؟یم ییرتغ یزین گذشته، چکرد یتداع

 هوم؟ یمدنبال آنتن بگرد یمبر یاب یخیالدخترخوب! االنم ب

 !یم، آره برآره -

 

 صورتش کرد و گفت: یهابه اشک یاو اشاره یدخند ونداد
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! نهال کنهیم هیگر یزیرو! سر هر چ ینگاهش کن جوجه صورت -

 مگه نه؟ یزاستچ یناز ا تریقو

 

 زد. یبخندل ی،کودکان سرطان یخوشحال یادقدم شد و با هم باهاش

 

مسخره شده  چقدر تو اون لباس یادته؟! هنوز یخودت یجوجه صورت -

 بودم.

 

ه که سرد بود. خالف آسمان پرستار یلیآن شب خ کردیاعتراف م باید

و داخلش  را باال آورد یشهاسرد بود. دست شد،یم یدهد خوبیلیخ

 مطلق بود انداخت. ونداد هم به یاهیبه جلو که س یها کرد. نگاه

 همان روز انگار رفته بود.
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دار شده شرک چقدر خنده یمو گر یکله ینبا ا یگیم یمن رو چ -

 بودم.

 

 .ارزیدیها ماون بچه یبه خوشحال یول -

 

 یبرگرداند. صدادور شده بودند. سرش را به عقب  یالاز و چندقدمی

بند وجودش حس و ترس را در بند آمدیپارس سگ هم از دور م

 .کردیم

 

 یانها بوقت سگ یه یم! گم نشیم؟برگرد یشهم یزهچ یگمم -

 بخورنمون دشمنا به آرزوشون برسن؟

 

 یرا رو یوش. ونداد فلش گنگریستینهال به زور او را م یکیآن تار در

 صورتش انداخت و گفت:
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 .یمدور نشد یالاز و یزیچهنوز  -

 

 یشدت سرد بود. ونداد متوجه حال بد او شد. نهال چند روز به

 بود. یمان یامانت ییجورا یکمهمان او بود و 

 

 .یمبرگرد یاباشه ب -

 

 و به سمت عقب برگشت. یدکش یآسودگ یاز رو نفسی

 

 یاون زمان نامزد داشت یرو نداره؟ راست ینجاات هم آدرس اپسرخاله -

 نه؟

 

 ینزم یبداند که نامزدش کجا بود؟!پ ونداد فلش را رو خواستمی
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 گفت: حوصلهیانداخت و ب

 

 داشته باشم! ینامزد یادنم یادم -

 

 متعجب گفت: نهال

 

من رو  خواستیم یدروز من و تو رو د یک یادمه! خودم یشه؟مگه م -

 چپ و راست کنه!

 

 زد و گفت: یشدخترعمو یادونداد با  یصدادار پوزخند

 

 نه.متوهم برداشته بود که نامزد  -

 

 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 ینازو آ یبحث نامزد یشهنهال م -

 

ش بود که آن زمان خواهر یادش شد؟یم یکرد. چرا انقدر عصب مکث

بود؟!  یرفتاراش چ ینگفته بود که دوسش دارد؛ پس ا ینازد آدرمور

 یعشق ازدواج کرد و ونداد شکست یگرد یکیبا  یشدختر عمو یدشا

. سوال ها در ذهنش آمد و بعد هم افکارش را پس زد ینخورده بود؟ ا

 !زدیم وهمت یدر حد عال یداًجد

 

 ازدواج کرد؟ یگهد یکینکنه با  -

 

 و گفت: یددر موهاش کش یدست کالفه



 

 

 WWW.98IA3.IR 243 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 

 نه! -

 

 !ی؟پس چ -

 

ش زد. دست یش. صدارفتیبه حرف او نکرد و همچنان جلو م اعتنایی

 و گفت: یستاداش رو کرد. اپالتو یبرا درون ج

 

 نده! ! االن هم ادامهیچیپس ه -

 

. یردرا بگ اشیکنجکاو یکرد جلو یپشت سرش رفت و سع متفکر

 یرینادکلن گرم و ش یکنجکاو شده بود. بو یمهم نبود؛ ول یشبرا

زده  یشسال پکه شش یاز کنارش آمد. همان ادکلن یشانونداد پر

 به گذشته رفته بود. یول یفتد؛بود. حواسش به جلو بود که ن
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*** 

 

 )شش سال قبل(

. چشمانش را باز سوختیداشت. سرش از شدت درد م یددرد شد بدن

 شکسته دراز بود افتاد. نا یینهآ ینکرد. نگاهش به خودش که ب

روز! آفتاب طلوع  یاشب است  دانستیبلند شود. نم یشنداشت از جا

 یشاساس یو دعوا یشبد یادنشست که  یشغروب؟! سرجا یا کندیم

روز بدون  یک یدنبا ینکهفرستاد. مثل ا عنتافتاد. به بختش ل یانبا ک

 ینو از ب ستادیا یشپاها یجنگ و دعوا روزش شب شود! به زور رو

به  خواستیشد. دلش نم ییشکسته رد شد. وارد دستشو هایینهآ

 یشها. لباسکردیخودش نگاه کند. صورتش به شدت درد م یچهره

 یآب رو مشت یکبهزاد رفته بود.  یدنبود که د ییهاهمان لباس

صورت کبودش ثابت ماند.  ی. ناخودآگاه چشمش رویدصورتش پاش

 یم به خاطر روبزرگ بود و کنار سرش ه یکبود یکچشمش  یرز

شده بود. لبانش ترک خورده بود و رنگ  یافتادنش، خون ینزم

و کف دستش  کردیشده بود. کمرش درد م یوارد صورتش مانند گچ
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افتاده بود  ینهکه عکسش در آ ختری. دلش به حال دسوختیهم م

نبود  یچکسافتاده بود. ه یرشهر آلوده و بزرگ گ ینسوخت. در ا

 اش زد و گفت:به چهره ینجاتش دهد پوزخند

 

 !یفتار نکنرو از اول با همه مهربون  یحقته! تا تو باش -

 

به  یخارج شد. نگاه ییاز دستشو یستدبا یشپاها یرو توانستنمی

افتاده بود،  ینزم یها روشکسته بود، تمام کتاب ینهاتاق انداخت. آ

. یچیددر بدنش پ یبدرفت و ضعف  یجتخت نامرتب بود. سرش گ

و  یما. شال را از دور گردنش جدا کرد و عکس نیدتخت دراز کش یرو

 یمان یدنصورتش گرفت. با د ی. جلورداشترا از داخل کشو ب یاوشن

کار  ینداشت. هزار بار با خودش گفت کاش ا یزد. حال بد یهگر یرز

 ینپدرتوئه! ا یجا یماگفت ن یشدرون یندا باریکو هزار و  کردیرا نم

قدر گذشت؛ چه دانستی. نمیبود که در حقش کرد یکم یلیلطف خ

. مثل آمدیم یروناز ب یزیچ یک یشده بود بو یکهوا کامل تار یول

هست؛ اما نبود. با  یانمهرک کردیبود. فکر م تفاوتی! بیسوختن
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. کاره هر شبِش سوزاندیخودش گفت حتماً باز آمده و دارد عکس م

و  شدیم یکه عصب یو وقت گرفتیعکس از او م هایوانهانند دبود؛ م

او شده  زن ی! واقعاً با چه عقلسوزاندیم گرفت،یم اشیوانگیرگ د

بود؟ کف دستش سوخت. باال آوردش و با دست سالمش آباژور را 

داخل  یشهش داخل اتاق را روشن کرد. نرمه یروشن کرد که نور کم

شد.  یشترب یسوختن ی. بوسوختیم ینجوریدستش رفته بود که ا

گرفتن  یشاز آت یدتربو شد ین. ایدکش یقنشست. نفس عم یشسرجا

 ی. داشت چه غلطکردیبلند شد. کمرش درد م یععکس بود. سر

 ینهبه آ توجهیهوا ببرد؟! ب یاش را روخانه خواستیم کرد؟یم

از نشد. ب یداد؛ ول یینرا پا یرهها به سمت در اتاق رفت و دستگشکسته

کمرش نشست. به  یرو ینشد. عرق سرد یکرد؛ ول یینچندبار باال پا

 در زد.

 

 !یآهـا کنی؟یم یچه غلط یدار -
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 زد. یشو صدا یدبه در کوب یگه. با حال خراب چندبار دیامدن صدایی

 

 .یاندر رو باز کن؛ ک ینا یا! بیان؟ک -

 

 یادزد. سوزش دستش ز یهگر یربلند ز ی. خانه نبود. با صداشنیدنمی

از پشت در اتاق خبر نداشت.  یاو را بکشت؟! کس خواستیبود. م

به ساختمان خانه انداخت. انگار نهال نبود. تا دستش  یونداد نگاه

 ییها افتاد. چراغ کم سواستارت رفت. نگاهش به اتاق خواب آن یرو

 یهاز دوستانش که پا یکیدسترس خارج بود و  از یانروشن بود. ک

. یستاو بود. به گوش ونداد رسانده بود که او خانه ن هاییثابت مهمان

نهال را گرفت. چند بوق خورد و قطع  یشد و شماره یادهپ یناز ماش

شد. به سمت در رفت و زنگ را فشار داد. نگهبان هم خانه نبود. 

زد و احتمال داد  یشدر موها نگیبار زنگ را فشار داد. چ ینچند

در کوچه  یبه اطراف انداخت. کس یبد شده باشد. نگاهحال او  یدشا

اما  کند؛یم یکار اشتباه دانستیبود. م یادهم ز یوارنبود. ارتفاع د

پارک کرد. سقف را  یوارد یکشد و را نزد یننداشت. سوار ماش یاچاره
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گذاشت و  یوارد یلبهنشست. دستش را  ینسقف ماش یباز کرد و رو

بود. چند قدم به سمت جلو برداشت، اگر نهال را . از کارش کالفه یدپر

گرد کرد تا فکر عقب ین! با اشد؟یچه م دیدیدر سرو وضع نامناسب م

 .یدرا شن خواستینهال را که کمک م یبرود که صدا

ضد سرقت رساند.  یکرد و خودش را به در چوب یانمهرنثار ک لعنتی

 قات دراو یگاه یانمهرک افتاد که ینا یادنبود که وارد خانه شود.  یراه

ه باز شد. کداد  یینرا پا یرهدستگ یدی. در اوج نا امبنددیخانه راه نم

. ساعد یچیدپ ینیشگاز درون ب یقدم به سمت جلو برداشت بو یکتا 

نهال قطع شده بود.  یگرفت. صدا ینیشدهان و ب یدستش را جلو

بود.  یختهبهم ر یعیانداخت. به طرز فج یراییبه سرتاسر پذ ینگاه

رده بود. را تار ک یدش. اشک دیدها دواورژانس را گرفت و به سمت پله

 ی. نگاهشدیم یشترگاز داشت ب یبود. بو یشدر دست و پا یضعف بد

 را پوشانده و قفل بود. یشرو یرنگ یدبه پنجره انداخت؛ محافظ سف

 شده بود! یرسماً زندان

به  ی. نگاهسوختیم یشپانداشت. کف یانفس افتاد، چارهنفس به

نشست  یوارد یرفته بود. گوشه یشدر پا هایشهانداخت. ش ینزم یرو
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دفعه کارش تمام  ینا دانستیرا در شکم جمع کرد. م یشو زانوها

 یتا بلکه زنده بماند. صدا یرددهانش را بگ یتقال نکرد جلو یاست. حت

تنها  .یچیدسقف بود، در خانه پ یکه رو نشانیآتش یسنسورها یرآژ

رو باز گذاشتن توسط  یرگازکه در ذهنش بود. از عمد ش یزیچ

در بدنش نمانده بود.  یبود. به سرفه کردن افتاد. حس و حال یانمهرک

 یآب سرد ببرد تا مقدار یرش یرسرش را ز توانستیحمام افتاد. م یاد

تکان دادن دستش را نداشت، چه برسد به  ینا یبرسد؛ ول یژناکس

 یشد. اتاق داشت رو یشترگاز ب ی. بویستدبا یشاپاه یرو ینکها

باز کردن  ینفر و تالشش برا یک یسرفه یکه صدا چرخیدیسرش م

 ینزم یونداد بود. خودش را رو ی. صدایددوباره به او بخش یدر، جان

 کشاند و به سمت در رفت.

 

 نهال؟! -

 

 سرد گذاشت و گفت: ینرا به زم صورتش
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 کن...!لطفاً کمکم -

 

 گرفتن با در بود. آمد. یونداد که درحال کشت یفضع صدای

 

 نخواب! یست داردو ینخواب نهال! نخواب! جون هرک -

 

 یژناکس ذرهیک یآدم مرده بود. برا یک. مثل ریختیم هایشاشک

که  هم افتاد یرو یشهاباز شدن در آمد. پلک ی. صداکردیتالش م

 .یدا عجز نالبلند کرد و ب ینزم یاو را از رو یرویین

 

 .یرونب ریمیم یمرنخواب! دا کنمینخواب نهال! خواهش م -

 

 اشینهگرفت. سرش را به س حسییرا با ب اشیپالتو مشک ییقه نهال
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 گفت: یفیضع یو با صدا بریدهیدهچسباند و بر

 

 !یم؟... من... انقدر... اضافیعنی -

 

 یره به چه یفرو کرد. نگاه هایشیهرا داخل ر یرینشگرم و ش ادکلن

. با تشر روبه آمدیم یشهاسرفه یونداد انداخت. صدا ییدهرنگ پر

 نهال گفت:

 

دم به آمبوالنس داره حرف نزن! زنگ ز کنمیحرف نزن! خواهش م -

 !یادم

 

 یول ریخت؛یونداد م یاز سر و رو ی. نگرانیختاشک ر بیشصدا

 یقفسه یرا رو یشپا یکیتالش کند تا نخوابد. انگار  توانستینم

آمبوالنس آمد.  یسخت بود. صدا یدنگذاشته بود. نفس کش اشینهس

بود که  ینماند ا یادشکه  یزیهم افتاد فقط تنها چ یرو یشهاچشم
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 به ونداد گفت:

 

 مراقب... خودت باش! -

*** 

 فتاد.کفش مردانه ا جفتیکرا داخل در انداخت. نگاه نهال به  کلید

 

 !ی؟مهمون دار -

 

 گذاشت. یرو درآورد و داخل جا کفش هایشچکمه

 

 فواد اومده! -

 

 و گفت: یدرا برهم کوب یشهابا ذوق دست نهال



 

 

 WWW.98IA3.IR 253 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 

 آورده! یحتماً خبر -

 

 پیز یدنکش یینبه ونداد نداد و بدون پا یالعملعکس یاجازه

ها را از پا درآورد. وارد خانه شد. رو به فواد که داشت آن یش،هاکفش

 گفت: خوردیم یچا

 

 شد؟ یخبر ینسالم! خوش اومد -

 

 ت:به نهال زد و گف یبود. باز شد. لبخند اشیشانیپ یکه رو اخمی

 

 ازه!داغ و ت یآره خبر که خبرها ی؟شما خوب گذرهیشکر م -

 

 یجاناش را قفل کرد و با هزده یخمبل نشست و مشتاق انگشتان  روی
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 :یدپرس

 

 خب؟! -

 

 آمد و بعد هم ونداد وارد شد. یزم یرو یدانداختن کل صدای

 

 !یهخبرت چ ینمخب بگو بب -

 

 کرد و گفت: یاتک خنده فواد

 

ا ت ینبش یاکرد. ب اییپرسحوالاسالم  یکباز هم دم نهال خانم گرم  -

 رو! یبو غر یبمورد عج ینبگم ا

 

 اش زل زد و گفت:به چهره نهال
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 بوده؟ یخب؟! کار ک -

 

 یمبل کنار نهال نشست و پا یتنش، رواز درآوردن پالتو از  بعد

 راستش انداخت. یپا یچپش را، رو

 

 شده؟! یچ گییچرا نم -

 

 ها را برداشت و گفت:گذاشت و برگه یزم یرا رو یچا لیوان

 

 !ی. بگو چطوریمکن یدااون طرف رو پ یمخب؛ تونست -

 

و  یمان یشبرود و پ ینجااز ا خواهدیدلش خوشحال بود که م ته

قصد جانشان را  یبفهمد که چه کس خواستیم یبرگردد؛ ول یاوشن
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حرفش را بزند. ونداد با اخم  یکرده. پس منتظر شد تا فواد ادامه

 گفت:

 

 ی؟چطور -

 

رو  ینرستوران ماش یهااز گارسون یکیبود.  یارشانس باهاتون  -

موضوع  ینه اباز کار افتاده و  وقتهیلیخ هایربگکرده. ا یکاردست

 ترمز... . ینداره؛ ول یربط

 

 !ی؟ترمز چ -

 

 اخم ادامه داد: با

 

کرده و طرف هم از بس هول بوده که  یکاردست یکیترمز رو  -
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 ینگسنجاق بوده تو پارک یراهنشکه به پ یفرار کنه پالک یعسر

 یمت یندگانخب جو ینبود ول یدافتاده بود. تو د ییالبته بدجا افتهیم

 کردن. یداشبنده کامالً نامحسوس پ

 

شده  یادز یش. کنجکاویدکش کردیبه گردنش که درد م یدست نهال

 بود.

 

ز طرف گفت که چرا قصد جون ما رو کرده؟ ا یزیمخب؟ طرف چ -

 ونداد؟! یابکشه من بودم  خواستهیکه م یاومده؟ کس یک

 

خورد.  یشاز چا یاکرد و جرعه یانهال تک خنده یپرحرف یناز ا فواد

 را که با یشهاگارسون و حرف یاو هنوز هم مطمئن نبود. دستپاچگ

 .کشیدیاعترافش خط باطل م یرو گفتیپته متته
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 امان بده دخترخوب! -

 

 یچکسه بود انداخت. یظغل یاربس یشهابه ونداد که اخم نگاهینیم

 ینشماش یاو را پا یت. نهال عصبانگذردیدرون او چه م دانستینم

 هیبه مبل تک ینهبود. نهال دست به س یگرید یزت؛ اما درد او چگذاش

 داد.

 

 !یجمله بگ یک خواییم یتا وقت یادجونت درم -

 

کرد.  اعتراف یش. هنوز تازه دو ساعت پیمکرد یداشطرف رو پ -

به  خواستنیکه م ی. کسینهست ینشما تو ماش دونستنیها نماون

 بشتابه ونداد بوده! یباق یارد

 

هم سوال بود. با  یدونداد جد ی. زندگیددر حدقه چرخ چشمانش
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 پته روبه فواد گفت:تته

 

 بوده؟! یچ یلشونچ... را؟! دل -

 

به ونداد که دستش مشت شده  یپوزخند ونداد آمد. فواد نگاه صدای

 بود انداخت و گفت:

 

. البته یداردست نگه یدبا ینکهدر مورد همون موضوعه! مثل ا -

 که اون اعتراف کرد.  ینجوریا

 

 با خودش گفت: نهال

 

 ساده یلوک یکترورش کنن؟!  خوانیکه م یِامگه دانشمند هسته -

 !ینکه تو کارش خبره است. هم
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لبش نشسته بود و  یرو یاونداد که لبخند مسخره یننگاهش ب گیج

 در نوسان بود. اول کردیبهش نگاه م یتکه با اخم و جد یفواد

د جور سوقصد به جان او هم بود. هرچن یک ینداد برود؛ اما ا یحترج

 بود فکرش را بر زبان آورد. یکس یناکام ماندند. حاال کار چ

 

بکشنش؟!  خوانیاس چرا مساده یلوک یکبوده؟! اون که  یکار ک -

 بودار دستش افتاده که... . یپرونده یکنکنه 

 

ه کرد. فواد که متوج که ونداد زد حرفش را نصفِ رها یاقهقهه با

 او شده بود رو به نهال گفت: یوخامت حال درون

 

 یشمشهد پ ینن برگردبا م ینحاضر ش تونینینهال خانم شما م -

 پدر خوانده و برادرتون!
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رخ و بدون توجه به ونداد که از خنده س یدرا درهم کش هایشاخم

 شده بود. گفت:

 

 بوده! یکار ک ینسوءقصد به جون من بدبختم بوده. بگ ینا -

 

؛ اما به ونداد رفت تا بلکه خودش را جمع و جور کند یاچشم غره فواد

کار  یدآنقدر رو داشت که بگو ید؟نداشت. چه داشت بگو یاچاره

 پدربزرگش بوده؟

 

 خندی؟یبکشنت بعد هرهر م خواستنیکجاش خنده داره؟ م ینا -

 

 ناراحت نهال انداخت. یبه چهره یشد. نگاه تفاوتبی
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 !ی؟خب که چ -

 

 به فواد گفت: رو

 

 چه خبره؟ ینبه من هم بگ یشهم -

 

 ی؟بر خواستییگه نمممشهد.  ینهال بهتره با فواد برگرد -

 

ل و نهال هم متوجه شد که حا کردیدورش م یجور یکاو را  داشت

 کرد. یپافشار یسر و کله زدن ندارد؛ ول یو حوصله

 

 .رمیبوده نم یچ یلشبوده و دل یکار ک ینگ یوقتنه! تا  -

 

 !ین؟چند لحظه ما رو تنها بذار یشهنهال خانم م -
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ا ر یوقت مناسب یجبران کند؛ ول یشبا کارها خواستیشد. م بلند

 .یدند

 

 ونم و... .چند روز بم یرو بردارم. ممنونم ازت که گذاشت یفمک رمیم -

 

 یاها با اجازهآن یبا اخم نگاهش کرد. ادامه نداد. رو به هر دو ونداد

 یشده است؛ ول ییزچ یکها رفت. مطمئن بود گفت و به سمت اتاق

 . از آن طرف خوشحال بود کهآوردیشده بود او سر در م یهر چ

ونداد  برگردد و از اون طرف هم نگران یاوشو ن یمان یشپ خواهدیم

 یناج یشههم یدبا ی. ناجیفتدواسش ب یتفاقاست اخویبود. دلش نم

 یرا دست کار ینشکه کردند و ماش یکار وحشتناک ینو ا ماندیم

را  یفش. کشدهیم یدشده که نبا اییهاز آن بود. وارد قض یکردند حاک

ه بپولش را داخلش گذاشت. نگاه آخر را  یفبرداشت و تلفن همراه و ک

 و خارج شد. یدبه گردنش کش یاتاق انداخت. دست
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*** 

 به فواد انداخت و گفت: یاز رفتن نهال، نگاه بعد

 

 کشی؟یهم م یهات رو تو! چرا اخمیه؟چ -

 

 ونداد زد و گفت: یبه چهره پوزخندی

 

 !ی؟ادامه بد خواییکه م عقلییانقدر ب یعنی -

 

 چپش انداخت. یپا یراستش را رو یپا خونسرد

 

 یدا! پس پیقاز فاش شدن حقا یدنترس یعنیکه کردن  یکار ینبا ا -

خانواده رو کشف  ینبست بخورم، راز ا هم به بن ی. هرچکنمیم

بال سرش  خواستیارشدش گذشت و م یکه از نوه ی. مردکنمیم
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هست که احساس خطر کرده!  یزیچ یک یعنیداره و  یلدل یک. یارهب

 کنم راز گذشته رو! یداتا پ کنهیتر ممن رو مسمم ینو ا

 

 دونستنینم . پسرخوب اونا قبالًیستات نتو کله یچیه عقلییب -

که تو  ین! همیشهواست بد م دوننیاالن که م یول یکدوم شهر

 !ی؟چ یعنیمشهد  یاومد

 

 شد و گفت: یرهبه فواد خ خونسرد

 

 فتم.ر یششهر هست و تا االن درست پ ینها در اسر نخ یعنی -

 

 و کالفه گفت: یدبه صورتش کش یدست فواد

 

رو  یتهم زندگ یدیبوده؟! فهم یبه چ یچ یبفهم خواییتو چرا م -
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 یعنی! ینه االن مشهد بود زدنیها رو بهت م. نه اون تهمتکردییم

آوا و  یناز،خانواده. مگه حسام، آ یاعضا ییهتو هم مثل بق ییجورا یک

 !یچیشد؟ ه یچ دوننیآزاد که نم

 

 گفت: یتبلند شد و با عصبان یش. از جایدیهم سا یرا رو هایشدندان

 

 اون ینکهخبر نداشتم نه ا یچیبود که من از ه یطیدر شرا ینا -

بود که  یطیراشدر  ین. ایدمها رو دو اون عکس یدمها رو شنحرف

 یاوردهها اون تهمت رو به من نزده بودن و موسسه رو از چنگم در ناون

 بود که اونا زنده نبودن! یدر صورت ینبودن! ا

 

 شد و ادامه داد. یرهبرف گرفته خ یاطو به ح یستادپنجره ا پشت

 

اون کار رو کردن؟ من رو متهم کردن؟! به  یچ یبرا کنییفکر م -

نفر داره  یک یدنخطرش به صدا در اومد، د یهازنگ ینکهخاطر ا
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 میمدت دورش کن یکو  یمگفتن حواسش رو پرت کن کنهیکنکاش م

عروسِ ارشد اون خانواده  یکه حت یتا موضوع فراموش بشه! موضوع

 است! اون خانواده یهابچه ینهم ازش خبر نداره! فقط ب

 

بست قدر هم که به ونداد کمک کند به بنکه هر چه دانستیم فواد

 ینفر گشت ولکه در به در دنبال پنج سالییکمثل همان  خورد؛یم

ها را از آن یکیدلش روشن بود که آخر د ته نکرد؛ اما وندا یدایشانپ

ن به سمت تلف یآن یمتصم یکزد و با  ی. لبخند مرموزکندیم یداپ

 را گرفت. اشیعمارت پدر یرفت و شماره

 

 !یری؟بگ خواییو م یک -

 

. دست یدقرمز رنگ چرخ یمیقد یمصفحه تلفن با س یرو دستش

 تلفن گذاشت و گفت: یزم یش را روآزاد

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 268 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

رو  یمجکاواز خانواده بپرسم و عرض ادب کنم و کن یاحوال خوامیم -

. هم بهم بگن که آزاد رو فرستادن خواستنیم یبر طرف کنم که چ

 یشون هم کنجکاونقشه یخط بطالن بکشه رو یککه  یشهبهونه م

 .یشهمن بر طرف م

 

 .یدکش ینثار ونداد کرد و پوف شقیکله

 

 تلفن! یرو یفتهات مشماره -

 

 کرد و گفت: یاخندهشماره را گرفت و تک رینآخ

 

خوبش رو بخره!  یک کنهیرو عوض نم یقهسروش بزرگ تلفن عت -

 .یستهم مهم ن یفتهب فته،یپس شماره نم
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 کسیچه دانست؛یونداد نم یسوال بود که داشت؛ ول ینچند نزدیک

از گذشته ر ینونداد را از ا یپا خواستی. از آن طرف مدانستینم

 یزچ بکشد و از آن طرف هم خودش کنجکاو بود که بفهمد چه یرونب

 اند؟اش قصد جانش را کردههست که خانواده یمهم ینبه ا

 

 .یچیدخدمتکار عمارت درون گوشش پ یبوق خورد. صدا چند

 

 .ییدسالم بفرما -

 

 به فواد که به فکر فرو رفته بود انداخت و گفت: نگاهی

 

 سالم عاطفه خانم. -

 

 لحظه گذشت که دختر متعجب گفت: چند
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 !یین؟وندادخان شما -

 

 هست؟ خانیونمن؟ هما یربه غ ینبود یمنتظر کس -

 

 پته گفت:. دختر با پتهآمدیهمهمه از پشت تلفن م صدای

 

 از کارها هستن که... . یسر یک یردرگ خانیونهما -

 

 را قطع کرد و گفت: حرفش

 

وندادِ خودش رو به تلفن  ینگبهرچه قدر هم سرش شلوغ باشه.  -

 .رسونهیم

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 271 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 از پشت تلفن خطاب به عاطفه آمد. ینازآ صدای

 

 یدنوشتو لباس پ یکمک دست من باش ینکها ی! به جایای؟چرا نم -

 هست؟یک زنی؟یبا تلفن حرف م یاومد

 

 لبش نشست. یرو یدختر پوزخند ینا یگذشته یکارها یاد با

 

 آقا ونداد پشت خطن! -

 

 .یدرا شن ینازعجب آمت صدای

 

 داره؟! یکار... چیونداد! چ -

 

 ینهم لذت بخش بود. از ا یشدار دخترعمولکنت یصدا یدنشن حتی
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مانده  رحمییب ینبه ا یهاخانواده رو برگردانده بود. در خلقت انسان

قدر مهم بود که پدربزرگش قصد جانش را کرده آن یزچ بود. مگر چه

 که زده بود، ته ییهابود؟ از پدرش ناراحت نبود. با وجود حرف

 است.  یو ظاهر یستن یجد یشهاه بود که حرفیدچشمان پدرش د

 

 رو بده به من! یگوش -

 

بت کنن. باهاتون صح خوانیخانم م ینازونداد خان، آ -

 خدانگهدارتون!

 

رد دگذشت. گردنش  یشآن خانواده از جلو یتک اعضاتک یچهره

 .کردیم توجهییب یشههم داشت؛ اما مثل هم یجه. سرگکردیم

 

 !یزنگ زد سالیکچه عجب بعد  ی؟الو ونداد؟ خوب -
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 را آرام کرد و گفت: لحنش

 

 یکجلوجلو تبر ینه؟ آه راست ی؛نشد یخوشحال ینکهمثل ا یول -

 .یگمم

 

 .یددختر لرز یصدا لحن

 

 ی؟نگ یکتبر یکیتو  یشهونداد م -

 

ها ظرف یترینو ییشهخودش که داخل ش یبه چهره یو نگاه خندید

 افتاده بود، کرد و گفت:

 

 بگم. یکاتفاقاً زنگ زدم تبر -



 

 

 WWW.98IA3.IR 274 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 

 . دست چپش مشت شد.یچیددرون گوشش پ ینازهق آهق صدای

 

 خان! یونرو بده به هما یگوش -

 

زن حسام بشم! چرا حرف  خوامیدوست دارم! نم ونداد من هنوزم -

 دل ینکه پشتت هست، هنوزم ا یعاتیبا وجود شا ی؟آوا رو قبول کرد

 .زنهیتو م یوامونده برا

 

 گفت: یبلند یو صدا یتعصبان با

 

 یرهو غ یشزن حسام ب خوایینم ینکهرو بده به پدربزرگت! ا یگوش -

 ینازآ یار،در ن یباز یبممن ننه من غر یش. پس پیستبه من مربوط ن

 سروش!
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ه ب یتحرف از زبان ونداد که صورتش از عصبان ینا یدنفواد از شن سر

او سر  یاباال آمد. نهال که از اتاق خارج شده بود با صد زد،یم یسرخ

. قسمت آخر حرفش داخل گوش نهال زنگ خورد یستادا یشجا

 بود که آوا به او گفته بود. یاسم همان دختر ینا« سروش ینازآ»

 

من  یعنید؟! وندا یبا من؟ چرا قبول نکرد کنییکار رو م ینچرا ا -

 یمشهد؟ حت یاومد یو فرار کرد یموسسه شد یخیالانقدر بدم که ب

 ... .یدوست دارم لعنت یهم که کرد یانتیبا وجود خ

 

نداشت.  اشیو جد یعصب یصدا یرو ی. کنترلیدسرش کش یبد تیر

 .خوردیها بهم محرف یناز ا حالش

 

پدربزرگ  یچهره یدند لحظهیکفرار کردم چون تحمل  -

خان، به دفترش  یونبه هما دییرو نداشتم. االنم اگه نم یکتاتورتد
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که داره تو  یهآخر یهم بگو روزها اتیندهبه شوهر آ یزنگ بزنم. راست

خودش چمدونش رو  یدبا یگهچند روز د کنهیم یراناون موسسه حکم

 که بوده! ییره و برگرده به همون جایببنده و دست زنش رو بگ

 

 شد. یدترهق دختر شدهق صدای

 

 ... ونداد تو برگرد من... .یستآقا بزرگ ن -

 

 زد و حرفش را قطع کرد. یزبه م مشتی

 

داره پنهونش کنه کشف  یکه سع یقیحقا یبه آقابزرگ بگو به زود -

سروش  یلاص یخانواده یبرا ییآبرو یچه یگهد جاست که! اونیشهم

 دخترعمو! یش . خوشبختمونهینم
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بود که تلفن را  یقدر عصبنشد. آن ینازاز جانب آ یالعملعکس منتظر

تند عرض چنگ زد. تند یشانداخت و داخل موها یزم یمحکم رو

 .یمودرا پ یراییپذ

 

خرم آدر  یقطع کرد ی،اعصابت رو خورد کرد ی،فقط زنگ زد -

 !یچیبه ه یچیه

 

بدنش داغ  یترا به سمت آشپزخانه کج کرد. از شدت عصبان راهش

ونداد  یهاحرف یدنشده بود. سرش رو به انفجار بود. نهال که با شن

 رفت و رو به فواد گفت: یراییشوکه شده بود به سمت پذ

 

 یم؟بر یزهچ یگمم -

 

که ونداد زد، هردو شوکه به هم نگاه کردن. حالش دست  یداد با

و در آخر  یدکوب ینکس یاش را رومشت شده یهاخودش نبود. دست
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 یداد و با صدا یرونآب سرد کرد. نفسش را ب یرش یرهم سرش را ز

 خدا را صدا زد. یبلند

 

 آه خـدا! آهه! -

 

. دیچیدر گذشته داخل گوشش پ ینازبه اصطالح قشنگ آ هایحرف

. کردندیم یبا او باز یدنبا ینداشت؛ ول ینازبه آ یادرست بود عالقه

ونداد با سرعت  یصدا یدنزد. نهال با شن ینکبه س یگرچندبار د

بود که  یبار یناول ینخودش را به آشپزخانه رساند. مغزش قفل کرد. ا

که  بود یپسر آرام و مهربان یشهبود؛ او هم یدهرس جهدر ینونداد به ا

اش بود و چهره یسخ یشاما االن تمام موها گرفت،یدست همه را م

 .زدیم یبه قرمز یتاز عصبان

متعجب  یرایی. فواد همچنان داخل پذفهمیدیزد؛ اما او نم صدایش

! نهال یمخصوصاً در اتفاقات ناگهان آمدیبه خودش م یرنشسته بود. د

الش خوب نبود. آن دختر . حزدیزد؛ اما ونداد داد م یشچند بار صدا
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 یداغ دلش تازه شده بود. صدا یشصدا یدنبا او بد کرده بود. با شن

 یزد. دستش را رو یااو گم شد. دلش را به در هاییدادنهال در داد و ب

ونداد متوجه او شد. نهال  یدشاش گذاشت و محکم به عقب کششانه

 را باال برد. یشهمانند او صدا

 

 !یابه خودت ب -

 

 یقیعم یها. نفسیدکش ینکنهال، دست از مشت زدن به س یصدا با

 آن دختر را خورده بود؟ آن یبه سمت نهال برگشت. چگونه باز یدکش

شده  یسکرم رنگش خ یاسک یقهکه دوستش نداشت؟  یهم هنگام

. شدیم یدهد یاز قرمز یاهاله یک یشاقهوه یهابود. دور چشم

 یاق بود؟ نهال؟ اتفا ینمقصر ا ید. کها برقرار شآن ینب یارتباط چشم

اش شانه یهم اصرار پدربزرگش؟! نهال دستش را از رو یدخودش؟ شا

 گفت: یآرام یبرداشت و با صدا
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 حالت خوبه؟ -

 

نداد. سردرگم نگاهش کرد. حدس نهال درست بود؛ او عوض  جوابی

 خورده بود. ینشده بود. خودش االن مشکل داشت، زم

 

 ونداد؟! -

 

 یهاقدم به عقب رفت. دست یکخودش آمد. ازش نگاه گرفت و  به

 یربرداشت و ز یوانل یکسمت چپش،  ینتآمد. از کاب ییننهال پا

 نشست و گفت: ینزم یگرفت. ونداد رو یرآبش

 

 هوم! -

 

بهتر  یرا بست و دو زانو نشست. حالش کم یرش یوان،پر شدن ل با
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 گرفت. یشرا جلو یوانشده بود. نهال ل

 

 به مغزت برسه! یژناکس یکمرو بخور؛  ینا یاب -

 

را گرفت و  یوانرا عقب داد. ل یشانشپر یدست راستش موها با

در  یشهکه هم یاز آن خورد. نگاهش به سمت انگشتر یاجرعه

 به نهال انداخت. یشد؛ نگاه یدهاش بود کشانگشت اشاره

 

 ممنون! -

 

بود،  یهسمکه شوهر خاله یمرد یکو فواد و  یهوارد شدن خاله سم با

به  توجهیچشمش آمد ب یجلو یشسال پ. اتفاقات پنجیستادصاف ا

 که نگرانش بود گفت: یهخاله سم
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به  یناج یگه. پس دیستمخوب ن کنییاونقدرها هم که فکر م -

 !یامحساب نم

 

 زد و گفت: یاز آب خورد. نهال لبخند کمرنگ یگرد ایجرعه

 

 ی،هم باش ینزم یکره یآدم رو ینتو بدترحرف رو نزن!  ینا یگهد -

 .یاون زمان بهم کمک کرد

 

مگر  را پس داد؟ یتاوان چ یدبه جلو نگاه کرد. از خودش پرس حالبی

 غالم حلقه به گوش پدربزرگش نبود؟ یشههم

 

 ام!تو آدم خوبه یخوبه الاقل برا -

 

وارد آشپزخانه شد و رو به ونداد  اشیشگیهم یبا دلسوز یهسم خاله
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 گفت:

 

 با خودت؟! کنییم کاریپسرم؟ چندساعت نبودم نگاه چ یخوب -

 

هال زده بود، مدام در سر ن یشکه پشت تلفن به دخترعمو هاییحرف

د که بو یخانوادگ ییهدر ذهنش آمد. قض یادی. سواالت زچرخیدیم

ش کار پدربزرگ یناشم یحال و روز انداخته؟! دست کار یناو را به ا

 یخودش زندگ یها! عالوه بر سوالیستند؟اش نبوده؟ مگر خانواده

خودش را جمع و جور کند به  ینکها ی. برابودونداد هم سوال شده 

 .کردیم یداشت. با وجود آنکه پر حرف یازن اشیمیقد یقرف

 

 !ین؟کن یفواد رو راه ینشما بر یشهخاله جون... م یدببخش -

 

به نهال  یشده بودند، نگاه یرهها خآن یو همان مرد که به هردو فواد
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 انداختند. فواد گفت:

 

 !یاد؟مگه نهال خانم با من نم -

 

 داد و گفت: یهتک ینترا به کاب سرش

 

! یارهر ماومده دمار از روزگارت د یبهپسرغر یکنهال با  ینهبب یمان -

ل کنم هم الاق یخواهازش معذرت یدهم با رسونمشیخودم م

 .یستمن یبهمن غر دونهیم

 

اشت؟ نهال از درون او خبر نداشت. د کسیچرا آورد؛ اما ه یمان یبهانه

 درهم شد. یشهااخم

 

. رمیالزم نکرده! بلند شو برو لباسات رو عوض کن! من با آقا فواد م -
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 ی. اتفاق برایبکن خوادیهم نم یخواهبه من اعتماد داره. معذرت یمان

 .یوفتههمه م

 

ز . لبش را از درد گاکردیرا برگرداند. سر و گردنش درد م سرش

 گرفت.

 

 !رسونمتیخودم م یعنی رسونمتیخودم م یگمم یوقت -

 

اش مرتب شانه یرا رو یفشبه نهال انداخت. نهال ک ینگاه یهسم خاله

 کرد و بدون نگاه کردن به ونداد گفت:

 

! هنوز یم؟برسون خواییم یا چب یندار ین. ماشیستحالت خوب ن -

 و روزدبدونه من  ینکهبهتره! اگه بنا به اونه فکر ا ینباش یماتو چشم ن

 !ریزهیبودم خونت رو م یبهبا مرد غر خونهیکتو 



 

 

 WWW.98IA3.IR 286 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 

بلند شد.  ین. بنابراآوردینهال نه م ایستادیجا متا صبح همان اگر

 .آزردیاو را به شدت م ی،اسک یقه یسیخ

 

 لباسام رو عوض کنم. رمیم -

 

 و رو به مرد یستادلب نثارش کرد. نهال صاف ا یرز یلجباز یپسره 

 ها بود گفت:گر آنکه تا االن نظاره

 

 سالم! -

 

 لبش نشاند. یرو یاپدرانه لبخند

 

  به دور باشه.افتاده بال یچه اتفاق یدمشن ی؟سالم دخترم خوب -
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 گوشمون رد شد. یخممنون، از ب -

 

ا به سمت ر ینماش یدکل آمد،یخونش در نم زدییکه اگر کارد م فواد

 نهال گرفت و گفت:

 

ن مراقب خودتو رم،یم یزیچ یکونداد باشه من با  یشپ ینا -

ها حرف ینچون لجبازتر از ا یشهحل نم یزی. با موندن من چینباش

 است.

 

 را ترک کرد. یالو یاز فواد کرد. بعد از خداحافظ تشکری

 

 کشیدیکه م ییهاکرد؟! صدا عربده یجور ینونداد ا شدیچ دخترم -

 .اومدیتا خونه م
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 .یستادا ینهخودش هم سوال بود. دست به س برای

 

! بعد که قطع کرد یک دونمینم یول زد؛یحرف م یکیداشت با  -

 .یادداره صداش از آشپزخونه م یدیمد

 

 گفت: یاو با لحن دلسوزانه یددستش کوب یرو یکی

 

رو بشه  رو به اون ینکه باعث شد رفتار ونداد از ا یخدا از اون یشااهللا -

 من رو مادر! ین. ببریزهیاش تو خودش مهمه یگههم نم یچینگذره! ه

 

 نگاهش کرد. نهال

 

 ی؟به منم بگ یهماجرا چ یدیاگه فهم دییقول م -
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 چشم! -

 

 :د گفتو همان مر یهوارد شدن ونداد، به او نگاه کرد. رو به خاله سم با

 

بود بهم  یکم و کسر ین. مراقب خودتون باشریمیم یمدار یگهما د -

 یکو  ینمدفعه هم نتونستم کنارتون بش ین. شرمنده عمو اینزنگ بزن

 .ینواسم بگ یمو از قد یمقند پهلو بخور یچا

 

 اش زد.به شانه مرد

 

 باش پسرم! خودت بعد. مراقب یانشاهلل سر -

 

تر شده بود روبه ونداد که انگار آرام یسخ یهاا چشمب یهسم خاله
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 گفت:

 

 بهمون سر بزن. یازود بزود -

 

بودند. معلوم بود  اییگرم و دوست داشتنو مرد مهربان، خون زن

و رآمد و  یرونونداد را مثل پسر خودشان دوست دارند. از آغوش مرد ب

 به نهال گفت:

 

 !یم؟بر -

 

 او گرفت. یرا جلو ینماش کلید

 

 .یمبرگرد ینرو آقا فواد داد تا با ا ینا -
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 کرد و گفت: یاخم ونداد

 

 باز کار خودش رو کرد. -

 

پر خاکش را  یهاکرد و چکمه یاز خاله و شوهرش خدافظ نهال

 گفت: یآرام یبا صدا یه. خاله سمیدپوش

 

 دفشاره.تحت یلیمراقب ونداد باش! خ -

 

 انداخت. یانشگر یهابه چشم یو نگاه یستادا صاف

 

زحمت دادم. اگه فرصت  بهتون یروز حسابچند ینچشم! شرمنده ا -

 لباساتون رو بشورم. خواستمیبود م
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! برو مادر، ونداد منتظرته. یهها چحرف ینخجالت بکش دخترم! ا -

 مراقب خودتم باش.

 

 خودش گفت. با

 

که  یزن ینمهربونه هم ا یلیودش خخخوش به حال ونداد هم مادر  -

 .یکنهم یهمثل ابر بهار واسش گر ینجوریا

 

 ادامه داد. یهبه خاله سم رو

 

 چشم. خدانگهدار. -

 

و  یستدو یکآمد. نگاهش به  یرونحرف از خانه ب یناز گفتن ا بعد

 یاطبه سرتاسر ح یدار افتاد. هنوز هم هوا سرد بود. نگاهشش صندوق
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دش را بست. ونداد را باز کرد و سوار شد. کمربن ینانداخت. در ماش

خارج شد.  یاطمرد زد و از ح یبرا یبوقعقب گرفت و تکدنده

را روشن  یسرد بود. بخار یلیهم خ ینماش اینم داشت. هو یشموها

 نهال آمد. یکرد. صدا

 

 ازت بپرسم؟ سوالیک یگمم -

 

 فرمان زد و گفت: یانگشتش رو با

 

 بپرس! -

 

 .ینش یقول بده عصبان -

 

 را برگرداند و گفت: صورتش
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 باشه. -

 

وا بهم خورد. آ ینازشد که رابطش با آ یسوال بود که بداند چ برایش

 شانیمانهصم یو رابطه ینازآ هاییاز خوب دیدیهر وقت او را م

ود. ببود بدجور در ذهنش  یدهکه االن شن ییهاحرف یول گفت؛یم

 صحبت او در چه مورد است. زدیونداد حدس م

 

 !نازیآ -

 

 ی؟چ ینازآ -

 

خوبتون  یاز رابطه یلینه؟ خواهرت خ یرو دوست داشت ینازقبالً آ -

 که با یگذاشت یو واقعاً خوشحال بود که تو دست رو دختر گفتیم
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و  یدمکه ناخودآگاه شن یزهاییاالن چ یول یه؛و چادر یاحجب و ح

 رفتار تو، من رو شوکه کرده!

 

ت . من اون رو دوسیمهم نبود ینبود. من و اون وصله یزخاصیچ -

 نداشتم و اون هم دوستم نداشت.

 

 یختی؟رپس چرا االن بهم یاگه دوسش نداشت -

 

 زد و گفت: پوزخندی

 

بهم  یمود باور. به خاطر زیختمکه کردم بهم ر یبه خاطر حماقت -

 نه دوست داشتن! یختم؛ر

 

 همان لحن کنجکاو گفت: با
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 کرد؟ نتیابهت خ -

 

 پنجره گذاشت و کالفه گفت: یچپش را لبه دست

 

 !پرسییسوال م یلیخ -

 

 :یدرا باال انداخت و متعجب پرس یشابروها نهال

 

 نپرسم؟ -

 

 نه! -
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 انداخت و گفت: یبشغر یببه انگشتر عج نگاهی

 

 !یشه؟بپرسم؛ م کنییدستت م که یپس بذار در مورد اون انگشتر -

 

 ییرل تغرا باال برد. نها یبخار یکرد و درجه یاخندهتک ونداد

 نکرده بود. یآنچنان

 

 داده. یهبودم عموم بهم هد یککوچ یلیخ یانگشتر رو وقت ینا -

 

مان فر یکسرش را نزد ین. بنابرادیدیرا نم یزر یزهایچ ینکع بدون

 شد. دستش را جلو برد. یدنشکرد. ونداد متوجه ند

 

 .ینبب یاردرش ب -
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دستش را  یدپس با یاورد! بخواهد انگشتر را در بیرد؟گرا ب دستش

 قرار گرفته یشبه دستش که جلو یبد بود. نگاه یکمآخه  یول یرد؛بگ

به  کرد و یزداشت. چشمانش را ر اییدهکش یهابود انداخت. انگشت

 یخاصبا زبان یبیاسم عج یشرنگ بود. بر رو یاانگشتر نگاه کرد. نقره

 جالب بود. یهک شده بود؛ ول

 

 تهران؟ گردییا بر نمچر یاگه انقدر عموت رو دوست دار -

 

که  یاتفاقات یکیعلت آمدنش به مشهد،  یکیسوال ازش داشت.  کلی

 مان گذاشت و گفت:فر یجا افتاده بود. دستش را رودر آن

 

 !یستچون عموم تهران ن -

 

 شد. یرهخ ینشغمگ رخیمن به
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 کجاست؟ -

 

 و گفت: یدبه صورتش کش یدست ونداد

 

 .دونمینم -

 

ود بداد و رو به ونداد که کالفه  یهسرد تک ییشهسرش را به ش نهال

 گفت:

 

 بعد! یها باشه براسوال ییهبق کنمیات نمخسته -

 

 تا روانشناس. شدییگزارشگر م یدبا -
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 اشه!همونم نشدم الاقل دلم خوش ب -

 

نگفت و سکوت کرد. باز هم فکرش به سمت پدر و مادرشان  چیزی

 آمدی! تا مچییه یدر ذهنش بود؛ ول یرنگ مرد و زنکم یرفت. چهره

 یدوستشان داشتن چهره یاوش،که پدر و مادر او و ن یدبا خودش بگو

 توانستینم ییاو تنها یول شد؛یچشمش پر رنگ م یجلو یمان

د وندا یز کجا؟! چشمانش را بست. صدا؟! ایکند. اصالً چجور یداشانپ

 آمد.

 

 شده؟! یچ -

 

صاف  .یرداز ونداد کمک بگ توانستیسرش روشن شد. م یباال چراغی

 به او که فکرش پر بود از اتفاقات گذشته، گفت: ینشست. نگاه

 

 ی؛خودت مشکل دار دونمیم یدار یخودت گرفتار دونمیونداد م -
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 ... .یول

 

 را کم کرد. ینسرعت ماش یکتراف بخاطر

 

 حرفت و کامل کن! ی؟چ یول -

 

 ی؟به من کمک کن یشهم -

 

بود. نهال با  یدشد یککنسول گذاشت. تراف یراستش را رو دست

از « .یموضع تا فردا صبح هم نرس ینفکر کنم با ا»خودش گفت:

ال سبود. چند  یتوانست بخواند. کامالً عاد یرا نم یچیاش هچهره

در  یتوانست کمکش کند؟ بد یگفته بود؛ اما مگر م هم به او یشپ

 حقش کرده بود.
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 پدر و مادرت؟! -

 

طور که با انگشتش اشکال شد و همان یرهبخار گرفته خ ییشهش به

 گفت: کشیدیم یمختلف

 

 !یشچندوقت پ یشنهادآره. همون پ -

 

 کرد. یلبندازد؟ صورتش را ما یننهال را به زم یرو توانستیم مگر

 

 .کنمیکمکت م -

 

 یگردنش را با شدت به سمت ونداد برگرداند که درد بد چنان

 گفت: یدانهنگاه کرد و نا ام یشها. به چشمیچیدسرتاسر گردنش پ
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 .یدنرس ییکه به جا یدیسال د یکتو اون  یول -

 

االن فواد  یبه مشهد نداشتم؛ ول یاون سال فقط تهران بود. دسترس -

 یحوضرو واسش ت یزهاچ سرییک یدفقط با کمک کنه. تونهیهست. م

 !یبد

 

 کرد و گفت: یسبا زبان خ رالبش

 

 !یشه؟م یعنی -

 

 شد. یرهجلو خ هایینرا از نهال گرفت و به ماش نگاهش

 

 بهتون بگه؟ خواینینم یماچرا از ن -
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 !یزهبهم بر خوایمیچون نم -

 

 فت:راه افتاد و گ ها،ینو به حرکت درآمدن ماش یرباز شدن مس با

 

 یک یخودم و برا ید. فعالً االن باکنمیباشه! گفتم که کمکت م -

 جانانه آماده کنم. یلیس

 

 گذشت. یبخار ییچهدر یزد و دستانش را رو یلبخند محو نهال

 

کن و  یاده! من و پاییتو ب یستالزم ن دمیم یحخودم واسشون توض -

 برو!

 

 به نهال رفت و گفت: یاغره چش
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 !یادبدم م یارنه ن یگمم یزیچ یک یوقت -

 

را صاف کرد و  یششمرد تا سوالش را بپرسد. گلو یمترا غن فرصت

 گفت:

 

 چرا قصد جونت و کردن؟ -

 

 ی؟سوال نپرس یشهم -

 

 یشهبه ش ریزیزر یهاکه برف یشهبه ش ینهگفت و دست به س ایباشه

هم را داشتند.  یهوا یلیسروش خ یشد. خانواده یرهخ خورد،یم

 یزعز ییجورا یکارشد بود را هم دوست داشتند و  یونداد که نوه

هضم  یرقابلبود غ یدهکه شن ییهاحرف یپدربزرگش بود؛ ول یدردانه

کرده پدربزرگش بوده. مگر  یرا دست کار ینکه ماش یبود. کس

 یشانرژ یدباعث شد چشمانش را ببندد. با ینگرم ماش یهوا شد؟یم
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. چون مطمئناً شدیرو مروبه یماکه با ن یوقت یکرد برا یرا جمع م

و... را چک کرده  یکالنتر یس،پل یهاپاسگاه ها،یمارستانتمام ب یمان

ببرد  یاوشو ن یمارا سمت ن شکرد فکر یو سع یدکش اییازهبود. خم

 به سرشان آمده است. یهستن و در نبود نهال چ یکه االن در چه حال

*** 

 رتمان پنچ طبقه انداخت و گفت:به آپا نگاهی

 

 ها روشنه!اند چون برقخونه ینکهجاست! مثل ا ینهم -

 

 . پارک بود زد یابانبهزاد که آن طرف خ ینبه ماش یااشاره ونداد

 بهزادم هست.  -

زد. قلبش به تپش افتاده بود. تا  یاوشو ن یمان یدنبا د لبخندی

شد.  یدهتوسط ونداد کش ینشرفت آست یرهدستگ یدستش رو

 متعجب به سمتش برگشت. 
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 یه؟هوم؟! چ -

 

 کرد و گفت:  اشیدهرنگ پر یبه چهره ایاشاره

 نگاه به خودت بنداز! یک یای؟ب خواییم ینجوریا -

 

افتاد. کنار  اشیدهرنگ پر یرا باز کرد. نگاهش به چهره آفتابگیر

آن دفعه  یاد سرش چسب زخم خورده بود و لبانش کبود شده بود.

. یشنشده بود. از وقت آن مرد روانپر یجوروقت بود آن یلیافتاد. خ

با فکر کردن به همان اتفاقات  کردیم یبدون توجه ونداد که سع

به داخلش  یرا باز کرد و نگاه یفشهم بگذارد. ک رگذشته پازل را کنا

پول! با  یفو ک ینهآ ی،کرم مرطوب کننده، گوش یر،گانداخت. ناخن

کرم مرطوب کننده را  کند؟یچه کار م ینجاا یرگخودش گفت ناخن

به صورتش زد. نگاهش به ونداد افتاد. مانند مجسمه  یبرداشت و اندک

 یپابند سنت بود. در خانواده قشاخال یشهشده بود. هم یرهبه جلو خ

بودند و  یاکثراً چادر یلشانفام یهاسر سخت بزرگ شده بود و زن
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به همان  یبندپا یشامروز یسخت! ونداد هم خالف چهرهسفت و 

 و گفت: یدرا جلو کش یشها و اعتقادات بود. روسرسنت

 

 ! یمبر -

 یتحخانه و  یاز جانب او نشد. آنقدر دلش برا یالعملعکس منتظر

. کردیتنگ شده بود که روحش پرواز م یفشاوقات کث یآسانسور گاه

 رفت. نا یفونو خسته به سمت آ حالیب یاوشزنگ را فشار داد. ن

 وجود نداشت. یمااز او و ن یدترام

 

 !ییدبفرما -

 

فرو  یبسردش را داخل ج یهادر چشمانش جمع شد. دست اشک

 برد و گفت: 

 نهال! یاوش،منم ن -
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سرش را به سمت پسرش  یماشک کرد. ن یشهاشبه گو نیاوش

 چند لحظه سکوت کرد و بعد با یاوشرا زمزمه کرد. ن یهچرخاند و ک

 زد. یشصدا یبلند و خوشحال یصدا

 

کر رساندند. ف یفوناو، خودشان را به آ یآزاد و بهزاد با صدا نیما،

ال باز شد. نه یکیت یکردند توهم زده است؛ اما نهال بود. در با صدا

 به ونداد کرد و گفت:  یااشاره

 . ییدبفرما -

 صاحب خونه اول بره!  -

 جلو رفت. پشت سرش آمد و در را بست. دو روز نبود. متوجه بیخیال

سطل آشغال  یهااتفاق افتاده بود شد. آب ینگکه در پارک ییراتیتغ

 لب گفت:  یربود. ز یختهدر ر یجلو

 . گیرهیلجن م یخونه بو یناگه من نباشم ا یعنی -
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 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

 بگم حق دارن. ینداره! هر چ یاشکال -

 

عد از بگفت. رمز طبقه رو زد.  یا "یلیهر جور ما"باال انداخت و  شانه

ارد شد لبش نشاند. و یرو یباز شدن در آمد. لبخند یصدا یهثان چند

دور کمرش حلقه شد و در  یمادر قرار گرفت دستان ن یتا جلو که

م ه یپلک رو توانستیرا که چندشب بود نم ی. نهالیدآغوشش کش

 یمهربان تنگ شده بود. سع یماین یبگذارد. بغض کرد. دلش واسه

 زمزمه کرد و ونداد به یخداروشکر یاوشکرد خودش را کنترل کند. ن

 نهال داشت. ینسبت به پدرخوانده یشده بود. حس خوب یرهخ یمان
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 شم؟ینگرانت م گییدخترم؟! نم ینهالم؟ کجا بود یخوب -

 

. یدنهال چک یگونه یقطره اشک رو یک. لجوجانه لرزیدیم صدایش

به  یفقط توانست نام او را صدا بزند. نهال را از خود جدا شد و نگاه

 گفت:  یتصورتش انداخت. با عصبان

 ! یهچه وضع صورت ینا -

طور داشت. همان یشرالغر شده بود و ته یماچند روز صورت ن ینا در

ه کنار ک. نگاهش به ونداد آمدیم یمابه ن یشرته کردیکه فکر م

 شد. خیزیمبود افتاد. به طرف او ن یستادها

 

! دختر بزرگ کردم که سوار ینجوریهصورتش ا یکرد یکارشچ -

 ... . ینتو بشه ا ینماش

. با باال آمدن دست ونداد و یدخواهرش را در آغوش کشمحکم  نیاوش

حرفش را قطع کرد. به  یماصورتش، ن یرو یدنکالفه دست کش

انداخت  یینسرش را پا یاما بروز نداد. ونداد با شرمندگ ید؛خودش لرز
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 و گفت: 

 . اومدیهال با من من ید! حق با شماست نباخوامیازتون معذرت م -

 به سر و صورت جفتشان انداخت و گفت:  ینگاه بهزاد

و... رو  هایمارستانبو  ی! تمام کالنترین؟کجا بود ینخداروشکر سالم -

 . یننبود یول یم؛دنبالتون گشت

 نق گفت:طور که خواهرش را بغل کرده بود. با نقهمان نیاوش

 

ه چشممون دلمون هزار راه رفت؟! دوشبه خواب ب یگینم یکجا بود -

 !یومدهن

 

و  یماها واضح بود. بهزاد هم حالش کمتر از نآن یهر دو آشفتگی

 نبود. آزاد به سمت ونداد رفت. یاوشن

 

 بغلت کنم. تا حالم خوب شه!  یکمپسر  یاب -
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نشست. آزاد دروغ گفته بود که پدربزرگش  اشیشانیپ ینب اخم

 نشان نداد. یالعمل. عکسینتشبب خواهدیم

داشت.  یو از آغوش برادرش که چشمان سرخ یدکش اییازهخم نهال

 آمد و رو به جمع گفت: یرونب

 

 بعد؟ یبرا ینسواالتون و بذار شهینم -

 

 با اخم از ونداد نگاه گرفت و روبه نهال گفت:  نیما

 ینشد و ا یچ یندب یحتوض یدبا یتون. دوتایستاالن وقت خواب ن -

 . ینمدت کجا بود

را درآورد و وارد  یشهاال کفش. نهیدبه صورتش کش یدست بهزاد

پشت سر نهال  یمابود. ن یختهبهم ر یبیخانه شد. خانه به طرز عج

بود زد. آزاد در  یستادهبه ونداد که مظلومانه ا یلبخند یاوشرفت. ن

متوجه دروغ او شده است.  یشبود که پسرعمو یدهآخر وارد شد. فهم

 هاییوانپر ل ینتکاب یخانه چرخاند. رو سرنهال نگاهش را سرتا
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هم که دو تشک،  یراییپرظرف بود. داخل پذ ینکنشسته و داخل س

گذاشت  ینزم یرا رو یفشلوستر را زد. ک یدپتو و بالشت پهن بود. کل

را  جایکها که هرکدام نگاهشان مبل نشست و رو به آن یو رو

 گفت: کاوید،یم

 

تو  اومدیاله مدوس یز خونه. بچها ینا ینگدو روز نبودم اون از پارک -

 از شماها بود. یزترخونه، تم ینا

 

 اخم کرد و به سمت مبل هلش داد و گفت:  نیما

 طوریینهم یمن جمع و جور کن یاالن برا یستالزم ن ینبرو بش -

 . یمهم از دستت عصبان

کنارش نشست.  یاوشمبل نشست. ن یزمزمه کرد و رو یریبه خ خدا

 : . دستانش را دور او حلقه کرد و گفتیردخودش را بگ ینتوانست جلو

به سرمون  یچ دونییخواهر بزرگه! نم دلم واست تنگ شده بود -

 اومد. 
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نهال  یلیخ یاوشاش انداخت. درست بود نگرفته یبه چهره نگاهینیم

 یواهنبود.  یششانمدت که پ ینبرادرش بود و ا یول داد؛یرا حرص م

 بود. ها را کردهآن

 

 . زدمی. وگرنه بهتون زنگ مدادیآنتن نم یگوش یمدکه بو ییجا -

 نفره نشست و رو به ونداد گفت:مبل تک یبا اخم رو نیما

 

 . شنویمیخب م -

گوش او  یکبا فاصله طرف راست نهال نشست. سرش را نزد بهزاد

 گفت:  یآرام یکرد. با صدا

 یانمهرسر ک یبره شرکت و رو خواستیخدا رحم کرد وگرنه م -

 خراب کنه!

 

درهم شده  یشهابدون نگاه کردن به نهال که از حرف بهزاد اخم ونداد
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 بود، گفت:

 

 یچهمه  یممن و آزاد اومد یشده بود. وقت یکاردست ینماش -

از پرسنل رستوران  یکینبود.  ینجوریاز برگشت ا یسرجاش بود؛ ول

نداشت؛  ییسرعت باال ینکرده بود. ماش یو دست کار ینترمز ماش

 یکه کار ک یادب یجنتا یتا وقت ینهم یکرد برا یسکر شدینم یول

 م. یگلبهار موند یالیبوده تو و

به  یکار پدربزرگشان باشد. به چهره کردیرا نم ینآزاد که گمان ا

 . یدشد و پرس یرهظاهر خونسرد او خ

 بوده؟ یکار ک -

 

چشم  یعصب یمایبه ن یالعملحالت و عکس ییرتغ یجادیا بدون

 دوخت. 

 معلوم نبود.  -

. یدرا باال کش اشینیبا پشت دستش صورتش را پاک کرد و ب نهال
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 لبش نشاند. یرو یلبخند

. ونداد دانستیاصل ماجرا را نگفت، نم یشبه پسرعمو ینکها دلیل

 به او انداخت. نگاهییماش شد. نگرانهمتوجه نگاه پرسش

 

 ده؟ش ینم سوار اون ماشکه نهال ه یدن! داییهند یلمعجب ف -

 

 یماسوال را مطرح کرده بود چشم دوخت. حواس ن ینبهزاد که ا به

او،  یآن جمع نبود. چشمش به ونداد بود. خالف ظاهرساز یشپ

 منهال ه یبوده. حت یکار ک ینماش یکه خبر دارد درست کار یدفهم

 بود. یشان. افکارش پردانستیم

 

 نه نهال! نه! اونا طرف حسابشون من بودم -

 

 .رسیدینم ییبحث به جا ینا ی. ادامهیدکش اییازهخم نهال
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 یه؟کل چمش 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 -

 

تر بغلش کرد و با لبخند بزرگ رو به آزاد، ونداد و بهزاد محکم نیاوش

 گفت:

 

که  یرصخوش گذشت البته به جز ح موندینیامشب هم م -

 .یمخورد

 

 به آشپزخانه انداخت و گفت: یبلند شد. با اخم نگاه نهال
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 ییتون گذاشتم نگاه کن چه بال! دو روز تنهاگذرهیخوش م بله که -

 .ینسر خونه آورد

 

 اش را گرفت و ادامه داد.به آزاد و بهزاد انگشت اشاره رو

 

االن واقعاً  یف! حکنین؟یفرار م یندار یدینو پاش یختینکجا؟ ر -

 . وگرنه... یادخوابم م

 

 راحت! یالتخ کنمیجمع م یامفردا م -

 

 گفت. یامملو از خواب باشه یسمت بهزاد برگشت و با صدا به

 یگفتن حرف یبرا یحس کرد؛ ول یرا به خوب یمانگاه ن سنگینی

کار پدربزرگ ونداد بوده است؟! به کمک ونداد  گفت؟ینداشت چه م
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ها از آن یشترکند. ب یخش یسنگ رو توانستیداشت. پس نم یازن

کرد و به سمت اتاق رفت. لوستر را  یآرام یبود. خداحافظ یونمد

و شلوغ باشد؛  یفکثاتاق هم مانند آشپزخانه  ترسیدیروشن کردم. م

گره  یخداروشکر نبود. پالتو و شالش را درآورد. نگاهش به موها یول

زد. حوله را  ینبه زم یرا با کالفگ یشچربش افتاد. پاها یافتاده

را که در حال  یاوشو ن یماآرام ن یبرداشت و از اتاق خارج شد. صدا

 .یستادا یش. سرجایدآشپزخانه بودند را شن یزکاریتم

 

 ه؟نتونه بفهم یلوک یک یشهنظرت حق با ونداده؟! آخه مگه م به -

 

 بوده. نهال از اصل ماجرا خبر داره. یکارهرک -

 

 .یدرا درحال ظرف شستن شن یاوشن یناباورانه صدای

 

 یدست کار دوننیدوتاشون م یبگ خواییم یعنی! یه؟منظورت چ -
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 بوده و ساکت شدن؟ یکار ک ینماش

 

ستش و کج بذار دبزرگش کردم.  سالیستآره! من نهال و ب -

 زنهیم یزورک یکه لبخندها طوریینبوده. هم یلبه چه دل فهممیم

 تا دل من و تو خوش بشه که شاده.

 

. دینپرس یزیخوشحال شد که چ یول فهمد؛یم یمان دانستمی

 د. آن پنجگرفته بو یادیز یجد هاییم. تصمیددروغ بگو توانستینم

 شده بودند. یتهم اذ یاوشو ن یماکردن خودش، ن یتسال عالوه بر اذ

و  کردیتمامشان م یدداشت که با یادیتمام ز یمهن یبس بود! کارها

ه بکه  ینیو جبران کردن د یشانو مادر واقع پدرکردن  یداقدم اول، پ

 گردنش هست بود!

شد  یبفهمد. چ خواستیم . دلشکردیهم اول به ونداد کمک م شاید

که او  یلیاز دال یکیکار را کردند و  یناش اکه خانواده کندیو چکار م

بود. با افتادن  ینرا به ونداد داد هم یشنهادپ یریو یریه یندرا
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برق را زد و  ید. کلیدخودش را داخل حمام کش یعسر یاوشن ییهسا

 یعمل یکییکی یدنقشه در ذهنش بود که با یدر را آرام بست. کل

 یرو ی. حرف زدن با ونداد او را از کما در آورده بود. لبخندکردیم

 یشد. تنبل اییشهش را درآورد و وارد حمام یشهالبش نشست. لباس

نشان  یو خود یدنبود؛ االن وقت جنگ یکاف عرضگییو ب یو خستگ

 دادن هست، نه جا زدن... .

*** 

پرواز  یکعت چهار صبح نداخت. ساها به مقصد تهران ابه پرواز نگاهی

ال درست حبه آزاد که در  توجهیداشت. ب یخال یصندل بود که سه

 یوانل یبرخورد قاشق به جداره یبود و صدا یرینش یکردن چا

. از گشتیآزاد بر م ید. مشخصات کارتش را وارد کرد. باآمدیم

بود. دروغ گفته بود. ماندن آزاد به صالحش ن دستش ناراحت بود. علناً

 آمد. ینزم یرو ییشدن دمپا یدهکش یصدا

 

 درست کردم. یرینش یواست چا یا! بیهچه قدر سرت تو گوش -
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 گفت: یخیالکرد و ب یلر به سمتش ما سرش

 

 برگشت به تهران گرفتم. یطفردا ساعت چهار صبح بل یبرا -

 

 ود با خنده گفت:حرف خوشحال شده ب ینکه از ا آزاد

 

 !یرفت یاشتباه کرد اومدییاز اول م یدبا یای؟ب یشد یآخر راض -

 

 یزم یرا رو یگوش یط،داد و بعد از پرداخت بل یرونرا ب نفسش

 گذاشت.

 

 نه من! گردییتو بر م -
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شک  یشکه پسرعمو زدیلبانش محو شد. حدس م یاز رو لبخند

 مبل نشست و با اخم گفت: یکرده. رو

 

 یا. اومدمیمنبرگردم تهران  خواستمی! اگه مرمیجا نم یچه من -

 .گردیمیهم بر نم یب یا گردیمیباهم برم

 

نفر با او همراه بود. کار  امروزش به شدت پر بود. فکر آن پنج کپن

 یتضرب گرفت و دس یشپدربزرگش به فکر او را فرو برده بود. با پاها

دربزرگش ما یهشب نهایتیاو، که ب یآب یها. به چشمیدبه گردنش کش

 شد. یرهبود. خ

 

من و  خواستییچرا م ی؟به دروغ گفتن ادامه بد خواییم یتا ک -

 تهران؟ یبکشون

 

دستش تکان خورد و چند  یچا یوانبلند ونداد، ل یشدت صدا از
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خودش را نباخت.  ی. ماتش برد؛ ولیختپارکت ر یاش روقطره

 را صاف کرد و حق به جانب گفت: یشصدا

 

 ی؟دروغ؟ چه دروغ -

 

 داد. یهبه مبل تک ینه،اعصابش نداشت. دست به س یرو کنترلی

 

و  ینرمز ماشتدعوت فرستاده باشه  ینامه یاگه کس ییدبعد بفرما -

ض من و خر فر قدرین! ایره؟که درجا طرف بم کنهیم یدست کار

 !ی؟کرد

 

ونداد درست  یهاحرف شدینمشده نگاهش کرد. باورش  خشک

نکرد.  یشوخ یشوقت در زندگ یچانگار درست بود. او ه یباشد؛ ول

 ان گفت:. با لکنت زبزدیامضا م یشهاگفته یاو پا یو جد ینگاه عصب
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 ... کار پدربزرگ بوده؟ینماش یکاردست ی؟چ -

 

چشمانش رد  یپرده از جلو یکمانند  یشسال پ یکاتفاقات  یهمه

شم چ یرا از رو ینکشاش گرفت. عخنده یتشد. از شدت عصبان

 یابلند شد. رو به آزاد با صد یشپرت کرد و از جا یزم یبرداشت. رو

 گفت: یو ناراحت یعصب

 

و  خورنیاسمش قسم م یشهر رو یککه  یآره! همون مرد -

ش رو بکشه تا که نوه یدنقشه رو کش ینا یگنخان پشتش مخان

 یپدر یچ. هیستنگرده. مطمئنم کار عمو و بابا ن یتل واقعدنبا

 بزنه! یکار یندست به همچ تونهینم

 

 یصبانفقط به ونداد ع گفتینم یزیمسخ شده به او نگاه کرد. چ آزاد

 شده بود. یرهخ
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 یقتک حقاال سره تککه اون با ییبه خدا قسم به همون خدا -

 کرده؟. من و احمق فرض کنمیگذشته رو، رو م

 

داخل  یبد یجلو مبل زد. صدا اییشهش یزم یانگشتش محکم رو با

رد و آزاد نگاه ک ی. به چشمان آبزدی. نبض کنار گردنش میچیدخانه پ

 ادامه داد.

 

رم گفت بذار سرش و گ کنهیداره تو گذشته کنکاش م یکی یدد -

و رهمه برد. سنگ  یمن و جلو یاون اتفاقا افتاد. آبرو یکنم و همه

رو  یدرس ییکه واسش جون کندم تا به جا یاشدم. همون موسسه یخ

 !یرونپرتم کردن ب یکرد که با اردنگ یکار

 

شد  خیزیمبه خودش آمد تا لب از لب باز کرد. ونداد به سمتش ن آزاد

 را در دست گرفت. یشاگرد سورمه یقه یشرتت ییقهو 
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عه ونداد دف ینمنتظر باشن که ا یگیتهران و بهشون م گردییبرم -

 .کنمیم یکارچ ینن. فقط منتظرم باشن تا ببافتهیخون راه م یادب

 

بود.  یسخت شد. به شدت عصب یشخانه برا یکردن هوا تحمل

ر گذشته سرباز کرده بود. بدون برداشتن کاپشن به سمت د یهازخم

 .یدکوب رنگ رفت. خارج شد و در را محکم به هم یاضد سرقت قهوه

تا بتواند  کردیهرجور شده پول را جور م یدآسانسور شد. با منتظر

 یستادنماه! با ا یککمتر از  یدداشت. شا یموسسه را بخرد. وقت کم

سرنخ  یکرا فشار داد. فقط  یالب یآسانسور سوار شد و دکمه

عکس داشت. عکس  یکمتاسفانه در ذهنش فقط  یول خواست؛یم

د و بو یچیدهداخل آسانسور پ ایزنانهادکلن  نیریش یچهار نفره. بو

 !ریختیبهم م یشتراعصابش را ب

وقت بود که  یلیخودش انداخت. خ یآشفته یبه چهره نگاهی

خودش را هم فراموش کرده بود. با باز شدن در، از آسانسور خارج شد. 
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هم از او سر  یرینادکلن ش یافتاد. بو یهکه نگاهش به دختر همسا

 زد. یش. تا آمد برگردد. دختر صداگرفتیچشمه م

 

 سروش! یسالم آقا -

 

 یلبش نشاند. بدون نگاه کردن به چهره یرو یو لبخند تصنع برگشت

 او گفت: یشغرق آرا

 

 !یسالم خانم شفاه -

 

ه بماند نبود. البت یشهبرود که مثل هم ییبه جا خواستیم ینکها مثل

که در زمستان  یبلندپاشنه  یهااز کفش یکه نگاهش نکرد؛ ول

 آرام گفت: یبود. معلوم بود. دختر با همان صدا یدهپوش
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 م؟بمون ینجادنبالم ا یانم یاجازه هست تا وقت -

 

لوازم  یسرش را باال آورد که نگاهش به صورت او افتاد. همه ونداد

که سر صبح  یآن دانش آموز یگررا استفاده کرده بود و د یشآرا

نفره نشست  مبل تک یزمزمه کرد و رو ینیدار یارنبود. اخت دیدشیم

هر وقت از  کردمیم یو چشمانش را بست. قبالً که در عمارت زندگ

که به پشت بوم  یروانیبه استراحت داشت. به ش یاجاحت یلحاظ روح

که  ییهاحرف یها بود که اتفاقاز همان شب یکی. رفتیراه داشت م

. کردیساختمان را انتخاب م یالباالن  یبود؛ ول یدهبشنود را شن یدنبا

سوم از  یها که طبقهشب ی. به جز بعضآمدینم یچون اکثراً کس

و  بود یامدهن یگروقت بود د یلی. خآمدیدست زنش با بالشت پتو م

 بود. یدهونداد او را ند

 یکس یدآمد. انقدر هم بلند بود که او فهم یشفاه یزنگ گوش صدای

 که پشت خط هست مذکر است.
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 اونجام. یگهد یقهاش تا ده دقبتو راهم خوشگلم. آماده  -

 

 .ینمتب یباشه! م -

 

 ینعالف هست. در کل به ا یلحن پسر معلوم بود که از آدم ها از

بخاطر  یابخاطر باال رفتن سنش بود  یااعتقاد نداشت  هایدوست

که  ییهاخانواده یشترشده بود ب یلکه وک یمدت ینشغلش. در ا

 یا یخانواده با پسر مهمان یعلت بود. دختر ساده ینهم یبرا آمدندیم

. بعد از آن اتفاقات افتدیم ید،که نبا یو بعدها اتفاقات رودیتولد م

ها موقع یبعض ی. حتخوردیبه دختر م اییجبران نشدن یهاضربه

هم  یتشدخترهم که کالً وضع ین. اکردیم یدختره اقدام به خودکش

 یکه فقط به فکر خوش گذران یفرق داشت. پدر و مادر یهبا بق

 یهم دارند. صدا دیخودشان بودند و اصالً مهم نبود که فرزن

نداشت که دخالت کند. همان  یاو آمد. به او ربط یهاخش لباسخش

 یک یخودش مانده بود. مخصوصاً عالقه یزندگ یهم برا یجور

 یول شد؛یم گرییکه به ونداد داشت. هم باعث فکر د یاطرفه
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بدون باز کردن  ی،. همزمان با بلند شدن شفاهیدنگو یزینتوانست چ

 احساس گفت:یچشمانش ب

 

 !یم شفاهخان یانتخاب نکرد ییپر کردن تنها یو برا یراه درست -

 

 یعیکرد طب یرست بود. سعدحال شد. حدس ونداد دلش خوش ته

 با تعجب گفت: ینجلوه دهد. بنابرا

 

 ؟سر زده یاز من اشتباه زنین؟یم یحرف ینچرا همچ -

 

متوجه منظور ونداد شده بود. ونداد  یبرق زد. به خوب چشمانش

بود و  یچشمانش را باز کرد. صاف نشست. درست بود که امروز روز بد

نسبت به  توانستینم یمدت خودش را هم فراموش کرده بود؛ ول ینا

را تباه  اشیندهآ اندازدیم چالیاهکه دارد خودش را در س یآدم

اش را خوب باشد. نور نسبتاً کم باعث شد چهره خیالیب کندیم
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 .یندنب

 

باه رو ت یندتخودت آ یبا دستا یدار یسر نزده؛ ول یاشتباه -

 ینا یگهچند روز د ی. هرچند انتخاب با خودته؛ ولکنییم

. زنهیبهت م یبد یخوبه ضربه کنییکه االن فکر م هایییدوست

ازت  یوقت دهیکه االن هزاران لقب بهت نسبت م یپسر ینهم

 .یرونب کنهیم رتتپ یشسوءاستفاده کرد. مثل آشغال از زندگ

 

هارا زد نگاه کرد. دست حرف ینا یدر چشمان ونداد که با آرام دختر

 .یستادا ینهبه س

 

! تا زنی؟یها رو بهم مفحر ینا یدلت به حالم سوخته که دار -

ه حال مگه دلتون ب زنینیو نم یحرف یشما الک یدمدکه من  ییاونجا

واسم هم  یمادختره عقده یکمن  دمیطرف به سوزه و بهتون حق م

 .ینپس لطفاً دخالت نکن یادم یندمسر آ ییچه بال یستمهم ن
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 ینکند؟ ا یکارچ خواهدینگاهش کرد. اصالً به او چه که م تفاوتبی

ر دخت یبه حال او که ندارد. بلند شد و جلو یشود. فرق یههم مثل بق

 .یستادا

 

. چند زنمیها رو محرف ینسوخته که دارم ا یتدلم به حال سادگ -

 ره.شده! خوش بگذ یرد یلیکه خ رسییمن م یهابه حرف یگهروز د

 

از گردن او  اشیفهحلقه زد. وظ اشیدهدر چشمان سرمه کش اشک

 یداصند. از کنارش رد شد. که بک خواهدیم یافتاد. حاال هر غلط

 او شد. یستادندختر، باعث ا یگرفته

 

نگاه به من بنداز. چندسالمه؟ فقط هجده  یککنم؟  یکارپس چ -

نبوده دست محبت رو سرم  یچکیهمه بال سرم اومده. ه ینسالمه و ا

 یشدنبال خوش گذرون یدیکه تو، تو دادگاه د یبکشه. همون مادر
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کنم؟  یکار. چکردیم ینمت. همون پدر نفرمن و نخواس یچکیرفت. ه

 خوادیم یاومدم؟ به درک بذار هرچ یامگه مقصر من بودم که به دن

 .یست. مهم نیرمبشه بشه! بذار بم

 

 دانستیرا از آن دختر داشت. م ییهاحرف یننداد. توقع همچ ادامه

به  ییست که به او کمک کند و خودش تنهاه یدنبال کس یشههم

 .یدبه عقب برداشت و به سمتش چرخ قدمیک. رسیدیجا نم یچه

 

 ضعف! یعنی ینا -

 

ود. ونداد او را زده ب یمدت رفتارها ینبود. ا یدهرس یشبه گلو دیگر

و  یدبود. تلخ خند یدهاو، دخترک ساده را به آتش کش هاییکم محل

 شده بود گفت: شیآدم زندگ ترینرحمیرو به ونداد که آن شب انگار ب

 

از تو. هم خوده  یاز زندگ ی! خستگیخستگ یعنی هاینباه نکن ااشت -
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 شدنی! اگه اون زمان که مامان بابا ازهم جدا مفهمی؟ی! میتو مقصر

. عادت کرده رسیدمینم ینجا. من به اشدینم یداات پتو سر و کله

نصف و  یهابا محبت یتوئه لعنت ی. ولیزمانگنفرت یبودم به زندگ

 یما! من عقدهیفاصله گرفت دفعهیکو  یمن و وابسته کرد اتیمهن

 ... .یول مونی؛یتو م کردمیمحبتم. فکر م یتشنه

 

در  یشرودختر روبه گفت؟یم ینگاهش کرد. از چ یرهنداد. خ ادامه

. بخاطر کردیم یهاو گر یاش گرفته بود؛ ولمانده بود. خنده یبچگ

 یه شده بود؟! لبخند محودادن وابست یچندبار حرف زدن و دلگرم

 بود. یدهجوک سال را شن یندارترلبش نشست. انگار خنده یرو

 آرامش قبل را نداشت، گفت: یگرکه د یینگاهش کرد. با صدا جدی

 

که با گفتن چندتا  ییدختر خانم! تو ینههم یاساده یگمم یوقت -

اون  یاالن که نرفت یتوقع دار یجمله حرف از زبون من وابسته شد

زدم فقط و فقط بخاطر  یمن اگه حرف یاد؟سرت ن ییبال یاتولد اتفاق 
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نگاه  یک! یکه کم آورد یاانقدر بچه یول ی؛نرس ینجابود که به ا ینا

! اون همه ادعا مونییها ممثل بچه یهجده سالته؛ ول زبه خودت بندا

 کجا رفت؟

 

ست به ونداد سروش بود و همه د یبرا یبود. امروز روز گند عصبی

به  یاش گند بزنند. قدم بلنددست هم دادن تا به اعصاب نداشته

آمد.  اشیزنگ گوش یرا گرفت. صدا یشهاسمتش برداشت و شانه

 د.از ونداد نبو ینشان یچه یمرد عصب ینگاهش کرد. در چهره یدهترس

 

قلمبه  یهارفحبودن و  یاون هم دم از قو یجواب منو بده! ک -

اش رو دکترشم و... همه یدونمبه من زد؟! نم یشسلمبه هشت ماه پ

به حال  یوا اتیافهشده ق ینجورینشده ا یچیهوا بود؟! هنوز که ه

دخترخانم؟  کنمیفکر م یدارم به چ دونییسنت باالتر بره! م ینکها

و خودت و بدبخت  یو بدون یتتا قدر آف یادبهتره توهم بال سرت ب

 !یرینگ یچارهب
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 گفت: یبلند رو به ونداد عصبان یو صدا یهگر. با یدلرز اشچانه

 

 فهمییتو نم ی،یست! تو دختر نیچ یعنی محبتییب دونییتو نم -

هاش رو آدم بدبختم که حرف یکمن  فهمی؟ی! کم آوردم میگمم یچ

 !ی؟و بشنو ینا یهواست. دوست دار

 

شده بود و همچنان  یبا اشک قاط یهچشمانش بخاطر گر سیاهی

 .خوردیزنگ م اشیگوش

 

! ایعرضهیدختر ب یکم هشد که تو  یلتبد یتنه االن شکم به واقع -

که شونزده سال از خودش بزرگتره و  یکه دل بسته به پسر یدختر

 !یابونیخ یهاپناه برده به آدم
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 هق کرد و گفت:در قلبش فرو کردند. هق یزیچ یک انگار

 

 یسخت یز! چیداشته باشو من و دوست ازت توقع داشتم الاقل ت -

رو تو ذهنم  بخوابم تو خواستمیها که مبود؟ اشتباه بود که شب

باهات  ! هشت ماهی؟اشتباه بود تو همه جا با من بود کردم؟یمجسم م

 . انقدر حواست پرت بود که من ویمنخواست یکردم ونداد؛ ول یزندگ

 !یبفهم اش. منم آدمم، کیدیند

 

 یکو  ردیقلبش را بگ یجلو توانستیخودش افتاد. کار دل بود. م یاد

 یهاشد. در چشم یشترب یتشقفل بزرگ بزند که عاشق نشود؟ عصبان

 گفت: احساسیو ب یشد و کامالً عاد یرهاو خ یاشک

 

 یچیکه ه یدل بست یکه به آدم یآره اشتباه بود! راه و کج رفت -

دل بستن  یبرا یبهونه کردو فقط چندتا جمله رو  دونییازش نم

 یدهنشون نم یالعملاون آدم بهت عکس یدیهم د یبهش! وقت
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و تو دلت راه  یکس یتو چاه! عاشق شو؛ ول یخودت و بنداز یخواست

 بده که همه جور پات بمونه!

 

چشمش  یکرد. فکر آن دختر از جلو یششد. رها یدترشد اشگریه

 گذشت.

 

 !یادسرم ب ییهر بال یپس تو مقصر -

 

 یافتاد. دستانش را رو ینزم ی. رویستدپاهاش نتوانست با روی

 صورتش گذاشت و ادامه داد.

 

 ونداد. یکه من و نخواست ییمقصر تو یادب یهر اتفاق -

 

شلوارش  یبقطع شد. ونداد دستش را داخل ج اشیزنگ گوش صدای
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 یقلب. خالف خوشبردیم یناحساس آن دختر را از ب یدفرو برد. با

صورتش  یرو یو سرد تفاوتیینقاب غرور زد. نقاب ب اش،یشگیهم

 نشاند و گفت:

 

ه؟ شرمنده که کف دستم و بو نکرده بودم که بخاطر دو جمله ع -

ل کمک کنم از او یبه بعد بخوام به کس ین! از اشییم یشهعاشق پ

نم بهتره قلبش نشکنه! اال یدد محلییپرسم. که اگه ب یو م یاعالقه

! مطمئن باش چند روز یایو به خودت ب یخودت و جمع و جور کن

که بهم  ییهابابت حرف شییخودت شرمنده م یکه بزرگتر ش یگهد

 !یزد

 

شد. ضامن رفتار  یشهاصدا زدن یخیالرفت و ب یسمت در خروج به

 ادرا هل داد که نگاهش به آز اییشهمردم نشده بود که شد. در ش

 و گفت: یدونداد خند یدنافتاد. با د
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خونه رو عوض کن  یحت! از من به تو نصیشد کن چه قدر سرخنگاه -

 اره!اون دختره س یتحکا یشهدختره واست دردسر شه. م ینا ترسمیم

 

به  خودش را داخل انداخت. یعوارد آسانسور شد. آزاد سر توجهبی

 گفت: یمانیبا لحن پش داد. آزاد طبقه را فشار داد و یهتک یوارد

 

 یفتناون اتفاق براتون ب ینکهوا تا قبل اآراستشو بگم؟! زن عمو و  -

 مشهد بودن!

 

عمو، خواهرش و مادربزرگش؛ مادرش تنگ شده بود. زن یبرا دلش

 به او زنگ بزنند. توانستندینم خان،یونهما هاییریگبا سخت یول

 

 یومدن؟چرا جلو ن -
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 باز شد. باهم وارد خانه شدند. آزاد رو به ونداد گفت: در

 

رده بودن شرمندت بود. ککه آقابزرگ و عمو  یزن عمو بخاطر رفتار -

. عمو اومدیعمو تو عمارت مجر و بحث عمو و زن یصدا یشههم

. نقاب گفتیهاش رو محرف یبا شرمندگ یشهخالف آقابزرگ هم

مانم نبود. آوا، خانم جون و ما یکه پشت باباشه؛ ول زدیم یتعصبان

 عمو بودن.پشت زن یشههم

 

ات عمارت اطالع یبود که آزاد داشت درباره بارینکرد. اول مکث

 را داخل در چرخاند. آزاد ادامه داد. ید. کلدادیم

 

عمو گفت بخاطر د. زنشتو خونه حاکم  یونداد با رفتنت جو بد -

 بهت نسبت دادند ینوحسکه آقابزرگ و عم یو القاب زشت هاینتوه

 ناراحته! جایواقعاً شرمنده است. خودش هم بخاطر قضاوت ب
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 یرو یمادر و پدرش لبخند یادمبل نشست. با  یرا باز کرد و رو در

جرعه از آن را  یککه سرد شده بود.  یرینیش یشد. چا یانلبش نما

باژور کنار بود و باعث شد دلش را بزند. آزاد آ یرینش نهایتیخورد. ب

 مبل را روشن کرد و گفت:

 

عمو و و هم بخاطر زن یباطن یلاومدن من به مشهد، هم بخاطر م -

 عمو داد تا بهت بدم.رو زن ینا یبود. راست کردنیم یآوا که پافشار

 

پولش  یفآمده بود. به سمت ک یشپ یتشنگاهش کرد. موقع منتظر

 مبل نشست. یگذاشت و رو یزم یرا رو یترفت. کار

 

عمو هم  یهاو پول یکن یداپ یاجاحت ینبه ا یدزن عمو گفت شا -

 ذاشتهیمقدار پول واست کنار م یکحاج آقا هر ماه  ینکه. مثل ایستن

تو  یشکنههر چند اون هم فکر م یدهاومده رو فهم یشکه پ یانیو جر

جوب  یکو حاج آقا آبشون تو  خانیونکه هما دونیی! میخطاکار
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 .رهینم

 

 باال رفته گفت: یانداخت و با ابروها یبه کارت بانک نگاهی

 

ونداد خطا کار رو؛  قبول کرده یعاتبا وجود شا یکیخوشحالم الاقل  -

 و قبول کنم. ینا تونمیمن نم یول

 

 انداخت. یشابروها ینب ینیچ آزاد

 

ثل ! میریخم گفت بهت بگم که باهاش تماس بگ یندر ضمن ا -

 ات رو نداره.شماره یشکیه یخط تو عوض کرد یاز وقت ینکها

 

لبش نقش بست.  یرو یلبخند یش،پدر بزرگ و مادربزرگ مادر یاد با

 یدشه یلیتحمبزرگش زمان جنگ یی! دایو سنت یمذهب یخانواده
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بود.  کوچکش هم فوت کرده بود. فقط مادرش مانده ییشده بود و دا

خاندان سروش! آزاد  ینه به اندازه یها هم ثروتمند بودند؛ ولآن

اش بخاطر ونداد که چهره یش در آورد و جلویبرا از داخل ج یگوش

 درهم رفته بود. گذاشت. یچا یاز اندازه یشب یرینیش

 

 یطچهار بل که ساعت دوننیو م یباهاشون حرف بزن! همه چ یربگ -

 .یبرگشت برام گرفت

 

 و گفت: یدنوش یاز چا یگرید یجرعه

 

جا رو بودم همهنخونه  یقه. جاسوس! خوبه ده دقزنمیخودم زنگ م -

 .یپر کرد

 

 گفت: یابا لحن متفکرانه آزاد
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 !یه؟چ خانیونعلت خصومت حاج آقا و هما دونییونداد، تو م یگمم -

 

 تکان داد. ینف یبه معن سری

 

از مامان  بارکیفقط  یل،به چه دل یگههم نم یکس یمدون ینه! ما نم -

ه بودند و ب یکینزد یهادوست خانیونو هما یحاج یدمبزرگم شن

هم  دشمن شدن. بحث االن گردهیسوال تو بر م ینکه به هم یلیدال

 !یشهپ وقتیلیخ یستن

 

آقا جحا یدشا ینکهکر ااما با ف ید؛بد طعم نوش یاز چا یگرید یجرعه

ه سرفه و شروع کرد ب یدپر یشدر گلو سرد،یاصل ماجرا را بداند. چا

و، ا یحرکت ناگهان ینمبل نشسته بود با ا یدسته یکردن. آزاد که رو

ه پرت شد و آرنجش ب ییناز فکر در آمد. تعادلش را از دست داد، پا

 برخورد کرد. یزم یگوشه



 

 

 WWW.98IA3.IR 348 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 

من رو ناقص  خوادیم یچه وضعشه آرنجم داغون شد. شب آخر ینا -

 کنه!

 

و به برداشت و ر یزم یرا از رو یزد. گوش اشینهس یبه قفسه چندبار

 آزاد گفت:

 

 رو بده؛ زود باش! یحاج یشماره -

 

 نثار ونداد کرد. ییرا باز و بسته کرد. ناسزا آرنجش

 

 ی؟به ساعتت نگاه کرد -

 

آنقدر  یونداد درهم رفت. حواسش پرت بود. درست؛ ول هایاخم
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 کار نشده بود.فراموش

 

 یدارارم. بکه ساعت چهار پرواز د دادییآمار م یشما داشت یوقت -

تا  خوابنینم یزود ین! هنوز حاج آقا به ایدن؟بودن. االن خواب

 صبح مشغول خوندن شاهنامه است! هاییکنزد

 

 با خنده گفت: آزاد

 

 !یست وَن! هوشت معرکهی؟ش یدادگستر یلوک ریینمچرا  -

 

تهران بودم به فکرش بودم.  ینذاشتن که شرکت کنم وگرنه وقت -

 باش! یعاالنم سر

 

را  یشاز آرنجش، گوش یدر هم ناش یشد. با چهره یریشماره گ وارد



 

 

 WWW.98IA3.IR 350 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

کرد و تماس را زد.  یریگزمزمه کرد. شماره یکن یادداشتبرداشت و 

ه سمت اتاق خوابش رفت. در را بست. اگر پدربزرگش طور هم بهمان

که  یدتمام بود. به بوق چهارم نرس خانیونکار هما کردیکمک م

 تماس وصل شد.

 

 .یرسالم شبتون بخ -

 

 انداخت. ینگرفته و محکمش درگوش او طن صدای

 

 !یککه عل یریمگ -

 

سرش که به  یآن زمان تنها فکر یاو دلخور بود؛ ول یرفتن ناگهان از

بدون کمک  یدمدت هم که فهم یکبود. فاش کردن راز گذشته بود. 

تواند به  یو پسر ارشدش باشد نم خانیونکه هم دوره با هما یکس



 

 

 WWW.98IA3.IR 351 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 برسد. ییجا

 

بدون  ید. نباخوامیرفتنم معذرت م یادفعه یکبابت پارسال و  -

 .رفتمیاطالع دادن به شما م

 

را روشن کرد. پدربزرگش نفسش را  یواریتخت نشست. کنار د روی

 رها کرد و گفت:

 

ت آوردن من هم همون که سر ییبا اون بال یتو با خودت فکر کرد -

 آقا پسر؟! یرفت یکه گذاشت کنمیفکر و در موردت م

 

 شیکبود و اگر نزد یعصبان یلیآقا پسر از دستش خ گفتیوقت م هر

تا حساب کار  زدیدستش م یرو یکی اشیروزهف یحباشد با همان تسب

 .یایددستش ب
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 شما! یشپ یامواسم نمونده بود که ب ییفقط رو ینه حاج -

 

به  یزدو دامن  یرفت یگذاشت یکه نکرده بود یبخاطر کار -

 ها؟!تهمت

 

 اتون حاج آقا!شرمنده -

 

 یتو رو امیب یتکنم واست؟! مثل بچگ یکارکه چ یاالن زنگ زد -

 باریکو خودت جمع کن و  یکه زد یگند یستم؟سروش وا یونهما

 !یربه گردن بگ

 

 متعجب گفت: ونداد
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که  یدینود. شما خودتون دکار من نب دونینیگند؟ شما خودتون م -

 ییتالشم و کردم تا به جا یشدم. همه یلالتحصفارغ یاز وقت

م و به باد چندساله یهاتالش یشبِ همه یک یامبرسونمش. بعد ب

 بدم؟! 

 

 گفت: اییبا لحن عصب پدربزرگش

 

 یکنه االن که  زدییقبل رفتن به مشهد م یدها رو باحرف ینا -

 سال گذشته!

 

غم داشت. بعد از فوت پسر کوچکترش  یول زد؛یصالبت حرف م با

 از او نمانده بود. یزیچ

 

 زد و گفت: یشدرموها یکالفه چنگ ونداد



 

 

 WWW.98IA3.IR 354 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 

شما ازش  یدبفهمم که شا خوامیمو  یزچ یهآقا االن فقط حاج -

 یهون راز چبفهمم چرا، و ا ید! بایگهد یزنه چ خوامی. نه پول مینبدون

 !یادسر من ب که باعث شد اون همه حرف پشت

 

 اش گفت:به نوه یتقاطع با

 

 راهیکفقط  یدار یاجو به کمک من احت یو بدون یزیچ خواییم -

 تهران! یداره؛ برگرد

 

 اول برگشته بود. یباز به همان پله. یدلحظه لرز یک دستش

 

 برگردم تهران! تونمینم -
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 پس وسالم! -

 

را  یشهاآمد. دندان یبوق گوش ی. صدااز لب باز کرد. حرف بزند لب تا

 ینا یحاج کردیزمزمه کرد. فکر م لبیرز یو لعنت ییدهم سا یرو

رفش ح یرو یدباطل! نبا یالخ یزه یاست؛ ولاخالقش را ترک کرده

سروش  یونهما یا. هم دورهزندیوگرنه در کل با او حرف نم یاوردنه ب

 و یکتاتوربا هم فرق داشت وگرنه د یشاناز رفتارها عضیبود. فقط ب

. بخاطر دو کردیدوتا چهارتا م. دو، کردیفکر م یدهستند. با یخودرا

داشت. کپن تحمل امروزش  یشروپ یسخت یروز نبودش فردا روز کار

! زدیو اساس نم پایهیرا ب یحرف یمجتبپر بود. حاج یکاف یبه اندازه

ساعت را  . پتو را کنار زد.گشتیبرم یدپس با ردبرگ گفتیاگر او م

ت هم چند ساع یکرد. چشمانش را بست تا برا یمصبح تنظسه  یبرا

 شده بخوابد.

 

*** 
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 روز بعد( )سه

سر  یجادرا برداشت و بدون ا یفشگردنش بست. کرا دور  شالگردنش

سه  ین. در ایاید. منتظر شد تا آسانسور بیدرا پوش یشهاچکمه ییصدا

دوباره درس خواندن را شروع کند و  خواستیروز فکر کرده بود. م

. یایدن یشپ یشبرا یبدهد. البته اگر مشکل یمجدد کنکور انسان

 یبود تا شروع کند؛ ول را انتخاب کرده رفتیش میاوکه ن یاکتابخانه

به ساعت صفحه  یاز فردا! چون مقصد امروز، دفتر ونداد بود. نگاه

وقت داشت.  یگرساعت د یک. دادیرا نشان م یمگردش انداخت. نه و ن

به خانه  یرد یدداد که امروز چند جا کار دارد و شا یامپ یاوشبه ن

راحت بود.  یمابابت ن یالش. خبود هزادب یدنبرگردد. قرار دومش هم د

شرکت بود و از صبح  یکارها یرچندروز درگ ینچون او هم در ا

. در آسانسور باز شد. سوار شد و گشتیشب بر م یازدهو  رفتیم

انداخت. شلوار  یشهابه لباس یرا فشار داد. نگاه ینگپارک یدکمه

شال  بود، انوز یوجب باال یککه تا  یرهت یو پالتو آب یرهت ینج

امروز  یقرارها یکم. برا یلیخ یشو آرا یشالگردن مشک ی،مشک

 یشد و به سمت در خروج یادهآسانسور پ یستادنمناسب بود. با ا
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 یبسته، سوز سرد یرفت. به محض باز کردن در و خارج شدن از فضا

. پس شدیکه نم ینداشت. سوار تاکس یاچاره یبه صورتش خورد؛ ول

فاصله نداشت رفت.  یادکه ز یستگاهبود. به سمت ا بوسراه اتو ینبهتر

 یخ یهاموقع از روز خلوت بود. چون اکثراً سرکار بودند. دست ینا

امروز که کار  ینگرم شود. هم یتا کم یداش را باال آورد و بهم کشزده

زده نشست. مثل  یخ یصندل ی. روتابیدیذره آفتاب نم یکداشت 

سال  یست. ذهنش به برفتیم تهگذشو به  شدیکه تنها م یشههم

ها در سرش آن یهامرد و زن! حرف یکگنگ  یهاقبل رفت. حرف

ها توهم حرف ین! اماند؟یم یادش یزیچهارساله چ یمگر بچه یچید؛پ

شد. اتوبوس  یرهنسبتاً خلوت خ یاباناو بود. سرش را تکان داد و به خ

 یخال یصندل اولین ی. بلند شد و کارت را زد. رویستادا یرنگ یدسف

 را آرام زمزمه کرد. یشهانشست و سوال

 

 دفعهیکمن خوب بودن  یهاکه انقدر به ظاهر توهم یاچرا خانواده -

 یچچرا به ه یشون؟زندگ یهاشون و رها کنن و برن پنابود شن؟! بچه

از گذشته به ما  یچیه یما! چرا انقدر گنگم؟ چرا نرسم؟یجا نم
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کرده. مبهم حرف  یداما رو از کجا پ دونهیمطمئناً اون م یگه؟نم

! خداکنه فواد و ونداد بتونن بهم ینهم شیمیم یجو فقط گ زنهیم

 کمک کنن.

 

 دادیخاتمه داد. احتمال را م یشهابه سوال یلش،زنگ موبا یصدا با

را کف دستش گذاشته بود. با  یجاسوس همه چ یاوشباشد. ن یماکه ن

 را درآورد و جواب داد. یگوش فشیزده از داخل ک یخ یهادست

 

 ی؟صبح چرا بدون صبحونه رفت ی؟خوب یما؟جانم ن -

 

 انداخت. یندر گوشش طن یمان یعصب صدای

 

 یابرو  یاوشبا ن یا رییسر صبح نهال؟ مگه نگفتم هرجا م یکجا رفت -

 به من بگو؟
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بهزاد و  یدند رمیدارم م یچیو ساعت نه صبحه! ه یستسرصبح ن -

 ونداد!

 

با  یما. نداشت یمرد به گردن او حق پدر ین. ایددروغ بگو توانستنمی

 گفت: یتنام ونداد با عصبان یدنشن

 

 !ی؟دار یکارونداد؟ با اون چ -

 

 به سرتاسر اتوبوس انداخت. نگاهی

 

 کارش دارم. -

 

 ی؟دار یچه کار -
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 کردن او گفت: یچاز سوال پ کالفه

 

دون ب یگیم یه یستمبچه که ن !ی؟نکن یچمانقدر سوال پ یشهم یمان -

 نرو! یرونب یاوشن

 

 بود. یبود. عصبان یدهشن هاییتواقع یسر یک یوقت از

 

 خونه! گردیینهال برم -

 

 ناراحت شده بود. یماجمع شد. از برخورد ن هایشاخم

 

 !گردمیبر نم -
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 خونه! گردییم باشه نهال خانم شما که شب بر -

 

 !یجناب خسرو بینمتیباشه م -

 

 خدافظ نهال خانم! -

 

و  یفکث ییشهانداخت و سرش را به ش یفشدر ک یرا با دلخور گوشی

. از دو کردیرا درک نم یشرفتارها ینا یلداد. دل یهکدر اتوبوس تک

 یجور کشیدیم یشحرف ونداد را پ یاوشکه آمده بود. تا ن یشروز پ

 به یدن. با رسکردیکه تا چندساعت سکوت م دادیجوابش را م

 یبج شد و کارت دفتر ونداد را از یادهپ اتوبوسمورد نظر از  یستگاها

 یستگاهچند کوچه بعد از ا یقاًدرآورد. دفترش دق یفشک یداخل

و دهانش مرتب کرد.  ینیب یاتوبوس بود. شالگردنش را جلو

 .فرو کرد و به سمت محل کارش راه افتاد یبشرا داخل ج یشهادست
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اختمان س یک. یدبه آدرس مورد نظر رس رویدهیاپ یقهدق از ده بعد

لب زمزمه  یرز یاهلل! بسمیمیقد یآجر یهفت طبقه با نما _شش

رد. رنگ را هل داد. وارد شد و به نگهبان سالم ک یاکرد و در قهوه

بود.  یمیم قدساختمان معلوم بود. داخلش ه یطور که از نماهمان

قرار  یدر ورود یجلو یقاًه دقپله داشت و دو آسانسور ک راه یک

 ینداد. اصوالً در ا حیترج یمیقد یها را به آسانسورهاداشتند. پله

. یمودرا پ یمرمر یادز یکوتاه؛ ول یهاموارد شانس نداشت. پله

سرش مرتب کرد.  یگذاشت. شالش را رو یفششالگردنش را داخل ک

ب جز دفتر وکالت، مط هکه دفتر ونداد قرار داشت ب یدر ساختمان

و  دفتر فروش و امالک و... هم بود. سرش را تکان داد ی،دندان پزشک

 کرد و به یداپنجم شد. به درها نگاه کرد. اتاق را پ یوارد طبقه

ونداد سروش "که نوشته بود  یرنگ ییسمتش رفت. به سردر طال

و  دبه در زد. در باز ش یاشد و تقه یرهخ "یدادگستر یک یهپا یلوک

 شد. یاننما یقامت زن

 

 .ینسالم خوش اومد -
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 لبش نشاند و گفت: یرو یلبخند نهال

 

 سالم. ممنون! -

 

 درسته؟ یخانم نهال خسرو -

 

 بله! -

 

که در ذهنش  یزیدر کنار رفت. وارد دفتر شد. از آن چ یاز جلو زن

چرم  یها. مبلیدکاو ینانهب یز. اطراف را ررسیدیتر به نظر مبود مرتب

ها هم شده بود و وسط مبل یدهچ یمنظم یلیکه به صورت خ یمشک

شده بود. قرار داشت.  یشرو یکاررنگ که کنده یدگرد سف یزم یک

 یمنش یزم ید،سف یهاکرکره ید،دست سف یک هاییواریکاغذ د
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اتاق بود که به  یکسمت چپ اتاق قرار داشت و سمت راست هم 

دفتر ونداد بود. مشغول کنکاش اطراف بود که زن  یاداحتمال ز

 ها کرد و گفت:به مبل یااشاره

 

مجبور  یدهاشون داخل هستن و شااز موکل یکیلطفاً!  ییدبفرما -

 .ینصبر کن یقهچند دق ینش

 

ها رفت و نشست. فقط در دلش دعا گفت. به سمت مبل ایباشه

نند. بعد از کند کمکش و بتوان یدها بر آاز دست آن یکه کار کردیم

ت. قد به او انداخ ییاز اتاق خارج شد. نگاه گذرا یمرد یقهدق چند

و  یدهکه باال زده بود. کت و شلوار اتو کش یجوگندم یبلند، موها

اش از اتاق خارج بدرقه یبلند. ونداد برا یشر وشکل  یلمستط ینکع

 شد.

 

 !یدیوح یآقا یدمتونخوشحال شدم د -
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 دست ونداد را فشرد و گفت: یمانهصم مرد

 

 یدحدس زدم شا یدماومده بودم مشهد تابلو رو که د یسفر یبرا -

 ونداد جان! گذرهیم یسال یک یدارموند ینو اومدم، از آخر یشما باش

 

 زد و گفت: ینهال نشده بودند. ونداد لبخند تصنع متوجه

 

 !یدمتون! خوشحال شدم دگذرهیم یسال یکدرسته،  -

 

تکان  یبه ونداد گفت که او در جوابش سر یزیآرام چ یبا صدا مرد

 یبه نهال قدم توجهیداد. پس از خارج شدن آن مرد، ونداد با اخم و ب

نهال  یبه سمت اتاقش برداشت که بلند شد و سالم کرد. با صدا

 گفت: اشیاز حواس پرت برگشت و کالفه
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 ان!داخل نهال ج یاب یدمتشرمنده ند ی؟بود ینجاا -

 

ا لبخند بکه  یبه منش یمعلوم بود. نگاه یاش به خوبچهره گرفتگی

ش و . انداخت و پشت سرش وارد اتاق شد. کنکاکردینهال را نگاه م

 موکول کرد. یگروقت د یک یکردن در اتاقش را برا یکنجکاو

 

 . ...یازت کردم تو گرفتار ییدرخواست نا به جا ینکهمثل ا -

 

 را درهم کرد. حرفش را قطع کرد و گفت: یشهااخم ونداد

 

پدر و مادر تو  خواییمن بدتره! تو م یحرفات از ناسزا برا ینهم -

 پدر و مادرت دونیینم یدرسته؟ حت یندار یمدرک یچه یکن یداپ

 هستن و کجا هستن! یک
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 نشست و رو به نهال ادامه داد. یزتکان داد. ونداد پشت م سری

 

 !ینبش -

 

مبل نشست. سرش را  ترینیکنزد یداد و بر رو یرونرا ب نفسش

 انداخت. یینپا

 

نداشتم.  یاارهو بهت دادم چون چ یشنهادپ ینمن ا یدیآره! اگه د -

 بونیاو از تو خ یاوشمن و ن یگه! فقط میگهنم یچیه یماونداد، ن ینبب

رم بار هزا یو کجا؟! اتاق خوابش و برا یابونیچه خ یگهکرده نم یداپ

 .تیسهم تو اتاق ن عکس یک ی. حتیستن یچیه یگشتم؛ ول

 

هم در ذهنش جوالن  یگرید یهابا فواد سوال یشبکه د ونداد
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 شد. یره. دستانش را در هم قفل کرد و به نهال خدادیم

 

تو  یهم برا یبودن؟ مگه فرق یپدر و مادرت ک یبفهم خواییچرا م -

 داره؟ یاوشو ن

 

 ییدحرف زدن به نهال را نداد. ونداد ببخش ین، اجازهزنگ تلف صدای

 گفت و تلفن را جواب داد. با قطع کردن تلفن توسط ونداد، بعد از

 یها بر روآن یچند لحظه در باز شد و فواد وارد اتاق شد. نگاه هردو

 فواد رفت.

 

 معه کارآگاهتون کمه که اومد!جبه به جمع همه  -

 

 سالم کرد. فواد در را پشت سرش بست. غرولندکنان گفت: نهال
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 سالم نهال خانم! -

 

 .بود ادامه داد یدهخط و نشان کش یشبد یشرو به ونداد که برا سپس

 

 یرهکه م سانتییمساختمون داره آخه؟ هر ن ینا یهچه آسانسور ینا -

 ی؟دفتر زد یهم جائه اومد ین! اکنهیم یتق و توق یکباال 

 

 آوردیکرد و به فواد که داشت پالتوش را در م یاتک خنده ونداد

 گفت:

 

 ببخش! یتبه بزرگ -

 

نهال نشست و رو به او که انگشتان دستش را بخاطر استرس  جلوی

 گفت: دادیفشار م
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دفتر  یاموقت مکه هر یشرکت کردم به قدر یاتعمل یبه خدا تو کل -

 .کنمیجا نماون کنمیم یازو صلوات نذر و ن الکرسییتبشر آ ینا

 

 .یدبه هردوشان انداخت و پرس ینگاه ونداد

 

 یارن؟بگم ب خورینیم یچ -

 

 جواب داد. یعسر نهال

 

 .خورمینم یزیمن که چ -

 

 او بودار بود. ینهال برا یزندگ ینشست. ماجرا یجد فواد
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 سر اصل مطلب! یم. بهتره برخوامیمنم نم -

 

 رنگش گذاشت و گفت: یاقهوه یزم یآرنجش را رو ونداد

 

داره و  یاجن پدر و مادرش احتکرد یداپ ینهال به کمک من و تو برا -

جا هستن. االن ک یها کاون ینکهتو دستش نداره از ا یمدرک یچه

 و چرا رفتن. کننیم یزندگ

 

 به نهال مضطرب انداخت و گفت: ینگاه فواد

 

 درمورد گذشته به شما نگفتن؟ یچیتون هپدر خونده یعنی -

 

 تکان داد.« نه» یبه معنا سری
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 نبودم. ینجامن االن ا گفتینگفته! اگه م یچیه -

 

 ونداد گفت: یهانسبت به حرف خیالینگاه گرفتن از نهال و ب بدون

 

 . .نهال خانم.. ینینرو بگم! بب یهمه چ یگهدور د یک ینبذار -

 

 حرفش را قطع کرد. نهال

 

 لطفاً! ینباشراحت  -

 

 یکرد. پا خودش احساس یآلود ونداد را رونگاه غضب سنگینی

 چپش انداخت. یپا یراستش را رو

 

درگذشته پدر و مادرتون  ینکهاز ا دونینینم یچیه یاوششما و ن -
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 یمدرک یچعلناً ه یعنینگفته.  یزیتون هم چبودن و پدرخونده یک

نه  یاپرونده یچشما دو نفر ه! یچینه ه یانه خاطره ی. نه عکسینندار

 درسته؟ یستینه تو بهز ینتو پرورشگاه دار

 

 آره تکان داد. ینگاهش کرد و سرش را به معنا یدیناام با

 

کرده  هیشسکوت پ ین. بنابرایردفواد را بگ یجلو توانستینم ونداد

 و گفت: یدبه سرش کش یبود. فواد دست

 

 ؟به چند سال قبل گردهیاتفاقات برم ینا -

 

 !یشسال پ یکو  یستحدود ب -

 

 ناباورانه گفت: فواد
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 یدادو نفر و پ ینکه! ایهسخت یلیکار خ یش؟سال پ یکو  یستب -

 پرسین؟ینم یما... چرا از آقا نینه عکس یلینه فام ی. نه اسمیمکن

 

 که تا االن ساکت بود گفت: ونداد

 

 .خواستیاز من و تو کمک نم گفتیبه نهال م یزیچ یمااگه ن -

 

به نهال  یبلند شد. فواد نگاه یزحرف، از پشت م یناز زدن ا پس

 انداخت و گفت:

 

 ممکنه! یردر کل غ یمدرک یچکردن دو نفر بدون ه یداپ -

 

به ونداد نگاه کرد  یدانه. نا امآیدیاز دستشان بر نم یکار دانستمی
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 فواد ادامه داد. یکه او به جا

 

 اییپزشک یدهپرون یک. حتماً یاریمسوابقشون رو در ب تونیمیم یول -

 یکتو  یاوش! باالخره هم نهال و هم نیمارستاندارن تو ب یزیچ

 شدن، واکسن زدن... . یضاومدن. مر یابه دن یمارستانیب

 

ن بخاطر چند شک و گما خواستیبه عقل ونداد شک کرد. نم فواد

ا به اده بود. فکر نهال رد یحترج ینبنابرا یزدنهال باهم بر یباورها

 ببرد. یگرد یسو

 

و  یستکه ب ییهامشخصات بچه یمارستانونداد؟ کدوم ب یگیم یچ -

اومدن و نگه  یابه دن یشسال پ یکو  یستو ب یشپنج سال پ _چهار

 داره؟یم

 

 یرونداد و فواد در گردش بود. حرف ونداد غ یانگردنش در م نهال
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 نداشت. یاچاره یممکن بود؛ ول

 

 داد گفت: یهتک یزاخم کرد. به م ونداد

 

دهم درصد  یک! اگه دارنیهمه حدس و گمانه که نگه نم هاینا -

 ی؟داشتن چ

 

را مرتب کرد و بدون نگاه کردن به آن دو  یفش. کیدتلخ خند نهال

 گفت:

 

رک دنبال مدا یمبگرد یمکه تو مشهده بر یمارستانهمه ب ینا ینب -

 اومدن؟ یابه دن 1379و  1375که سال  ییهابچه یهمه

 

 اخم کرد. فواد
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 !برهیزمان م سالیککار حداقل  ینحق با نهاله! ا -

 

او حالش  یاقهوه یهاچشم یدنشد. هنوز هم با د یرهبه نهال خ ونداد

 .ید. سوالش را دوباره پرسشدیدگرگون م

 

 یاوشتو و ن یبرا یچه فرق گردی؟یم یتچرا دنبال پدر و مادر واقع -

 داره؟

 

 ییهاالس. انتقام آن یردانتقام بگ خواستیمشت شد. م هایشدست

 مادر، ورا با چنگ و دندان بزرگ کرد. اگر آن پدر  یاوشاو و ن یما،که ن

هم سن و سال  یهاآدم ییههم مثل بق یما. نکردندیها را رها نمآن

 یا. زن داشت، بچه داشت. فواد دلش را به درکردیم یخودش زندگ

 د.ز
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 . چرا؟یگهبهتون نم یچیه یمان -

 

 گفت: یآرام یبه فواد انداخت و با صدا نگاهی

 

 !دونمینم -

 

دهد؛ بود. به فواد چشم غره رفت. که ادامه ن یستادها ینهدست س ونداد

ظر گذراند صورت نهال را از ن یتک اجزابود. فواد تک یبجز عجا یول

 .یدو پرس

 

اش هست؟ با خانواده یک دونینیم دونین؟یم یچ یمادر مورد ن -

 ین؟رفت و آمد داشت
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ونداد  یدناخنش را کند که از د یمتعجب نگاهش کرد. گوشه نهال

 دور نماند.

 

 .شمیمتوجه منظورت نم -

 

 بود. گفت: یدکه ازش بع ییبه فواد انداخت و با صدا ینگاه ونداد

 

 ییه؟مگه اتاق بازجو -

 

 سرش را به سمت ونداد چرخاند. فواد

 

 !ییهفکر کن بازجو -

 

 شد و ادامه داد. یلبه سمت نهال ما سپس
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 ن بگو!بهمو یماجواب بده نهال! در مورد ن -

 

 کرد و گفت: یادندان قروچه ونداد

 

دنبال  یم. بهتره بررسیمیجا نم یچبه ه یمااز ن یدنبا سوال پرس -

 !یگانیو با هایمارستانب

 

 به ونداد زد. نیشخندی

 

 !یبهعج جاینا یزاییچ یک یول ریمیدنبال اون ه م م -

 

 یهقض ینرا به ا یما. ربط نفهمیدیفواد را نم یهامنظور سوال نهال

 ینقطه یک. فقط مبهوت نگاهش در چرخش بود و دنبال دانستینم
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به مخاطب انداخت  یفواد زنگ خورد. نگاه ی. گوشگشتیمشترک م

 ها کرد و اتاق را ترک کرد.آن یاز هردو یخواهتو معذر

او  یمبل جلو یشده بود. ونداد رو یرهخ یشخال یو مبهم به جا گنگ

 یمشترک یبه نقطه کردینشست. نهال اخم کرده بود. هرچه فکر م

 ونداد نگاهش را به او دوخت. ی. با صداکردینم یدادست پ

 

 ینبدب یشهفواد فکر نکن. هم یهابه من گوش کن نهال! به حرف -

شخصاتت . میمارستانبرن ب فرستهیخب؟! چند نفر و م کنهینگاه م

 رو چک کنن.

 

 زد. ینبه زم یشهابا کفش نهال

 

اون مقصر  نییع یدکه سوال پرس ینجورینداره! ا یربط یماآخه به ن -

 نداره! یربط یمابه ن یاوشمن و ن یماجراست. زندگ ینا یاصل
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 گذاشت. یشو جلو یختآب ر یوانرا برداشت. داخل ل پارچ

 

واده خب؟ همه حدس و گمانه ف هاین. ایستمقصر ن یمان دونمیم -

 !یو بخور، رنگ به رو ندار ینا

 

 .یداز آب را نوش یاازش کرد و جرعه تشکری

 

خودت  رسیم؟یم ییبه جا هایمارستانبا گشتن ب کنییفکر م یعنی -

 زمان ببره! یدشا دونییخوب م

 

 زد و با همان لحن مهربان گذشته گفت: یادلگرم کننده لبخند

 

 یادهر چه قدر زمان ببره! من هستم که کمکت کنم. مطمئن باش ز -
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ور آشنا داره. مادرش هم پرستار بوده اون ور،ین. فواد ابرهیزمان نم

سال صبر  یکو  یستباشه ب یادتو  ینکمکمون کنه. هنوز ا تونهیم

 سوخت و سوز نداره! یو زود داره؛ ول یرچند ماه هم روش! د یدکر

 

 کردیم یدانجات پ یهرچه زودتر از سردرگم یبا ونداد بود؛ ول حق

 بهتر بود. بدون نگاه گرفتن از ونداد گفت:

 

 زودتر بفهمم. خوادیدلم م یآره؛ ول -

 

. یدشکرا درهم  یشهابه در خورد و فواد وارد شد. نهال اخم ایتقه

 یداشت. ناراحت شده بود. ونداد جد یماکه نسبت به ن یبخاطر شک

 نگاهش کرد و گفت:

 

و  هایمارستان! فقط چند نفر و بفرست دنبال بیهامروز کاف یبرا -
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 !یگانیبا

 

 هام تموم شه!سوال یدبا یول فرستم؛یاون هم م -

 

 به فواد رفت. یاچشم غره ونداد

 

نجا دنبال اطالعات . تا اویستمان نتهر رمیم دارم یمن چند روز -

 .ینها باشنوزاد

 

بسند  یا "باشه"که به گفتن  یدونداد چه د یدر چشم ها داندنمی

زند. ب یوارسرش را به د خواستیفواد دلش م یهاکرد. بخاطر حرف

 را نشان یقهو پانزده دق یازدهانداخت.  یوارد یبه ساعت رو ینگاه

 یکارت یاش را رواز آب خورد که فواد شماره یا. جرعهدادیم

 نهال گرفت. متکرد و به س یادداشت
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مدت باهات  ینات و از ونداد گرفتم. امنه، شماره یشماره ینا -

دلخور  . از دستممیگمو م یمبر یدکه با ییهاو زمان گیرمیتماس م

 نهال خانم! ینمبدب یلی! خیمجور یننشو من هم

 

اش کرد و کارت را گرفت. رو به ونداد که چهره با اخم نگاهش نهال

 درهم رفته بود ادامه داد.

 

 ت کمکت!. ممنونم بابیو برگرد یبر یبرم به سالمت یگهخب من د -

 

 کرد و بلند شد. یاخم تصنع ونداد

 

. مراقب خودت بینمتیبرگشتم م یبهت نکردم. وقت یهنوز کمک -

 که در نبود من حرف مفت نزنه! پیچونمیباش! گوش فوادم م
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 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 شانه یرا رو یفشنکرد. ک مخالفتی

 رفتند. یرونب

 

 ین بهت کمک کنه. از دستش عصبانکردنشو یداتو پ تونهیفواد م -

 یمتیبه ق یول ین؛باش یدهرس ییجاها یکنباش! انشاهلل برم برگردم به 
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 !ینش یکه از دستش عصب

 

 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؟ -

 

 را خم کرد و گفت: سرش
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 ییجورا یک یعنی! یشترب یدمهفته، ده روز، شا یک. یستمعلوم ن -

 رگردم.سر دو هفته ب کنمیم یسع یرفتنم با خودم برگشتم با خدا؛ ول

 

 یدنبا د یبی. حس و حال عجیستادنددر دفتر نبود. در راهرو ا منشی

کست و داشت. نهال سکوت را ش یونداد سراغش آمده بود. حس خوب

 گفت:

 

بهم بگو!  اومدیماز دست من بر  ی. فقط کمکیایو م رییانشاهلل م -

 خب؟

 

. یرداز نهال نگاه بگ توانستینگاهش کرد. نم یشهمثل هم ونداد

 دختر خوددار باشد. ینا یجلو توانستینم
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مدت  ینکمکِ! ا یخودش کل یکن یدانجات پ یتو از سردرگم -

 مراقب خودت باش. مطمئن باش... .

 

او،  یصدا یدنحرفش را رها کرد. با شن ییآشنا یصدا یچیدنپ با

 .ینتش. برنگشت که ببیدپشتش لرز

 

 دوست سابق و همسر سابق! ینجان،ا یاک ینبه به! بب -

 

صدا نفرت داشت.  یننهال چه قدر از ا دانستیخدا م فقط

نداد ظاهر را حفظ کرد. و یول یید؛هم سا یرا از حرص رو یشهادندان

 یانمهرنگاهش را از نهال گرفت و خونسرد گردنش را به سمت ک

 چرخاند و گفت:

 

 !یمهندس ساالر یدارمشتاق د -
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 یکم ینهال و ونداد که با فاصله یدنبا د یانمهرنگاهش کرد. ک نهال

د. تکان دا یسالم سر یبودند. در دلش لبخند زد. به نشانه یستادها

 یبآ ینانداخت. مانند قبل بود. شلوار ج یشهابه لباس ینهال نگاه

 یوجب باال یکبلند که تا  یو کاپشن مشک یمشک یروشن، هود

اش دوباره گذشته یته دلش را قلقلک داد. انگار خو یزیزانواش بود. چ

 و یدچشم او کم رنگ شد. خند یالهام از جلو یشده بود. چهره  یدارب

 کم او و ونداد کرد و گفت: یبه فاصله یااشاره

 

 ینمز بهزاد ادختر! اون ا یدار یمار ینهال! عجب مهره یزاددست مر -

 از ونداد.

 

 گرفتیرا م یشزندگ یحال مرد ازخود راض یشههم یبرا باریک باید

 :یدبلند خند یرا از حدش فراتر نگذارد. نهال با صدا یشتا پا
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 ی؟! جداً تو درس نگرفتییرتغ یابدون ذره یهنوزم همون آدم سابق -

 

 به ونداد زد و به نهال نگاه کرد: یشخندین کیانمهر

 

بها  یاقتشاز ل ریشتب یبه هرک ینکهاز ا گرفتم؟یدرس م یدبا یاز چ -

 ندم؟

 

دست خودش  زدیکه م ییهادستش را به نرده گرفت. حرف کیانمهر

دفعه  یکرقرار کند. اگر ها ببا آن یتوانست ارتباط چشم ینبود. نم

ذره غرورش هم نابود  یک. همان شدندیرفتارش م ییرمتوجه تغ

گرش بود انداخت. نهال به ونداد که با اخم نظاره یا. اشارهشدیم

اد پالتواش فرو کرده بود. وند یبداخل ج زشرا بخاطر لر یشهادست

آخر ! یگریصحبت نداشت. نه فکر او مهم بود. نه کس د یبرا یلیدل

 .یزدنداشت اعصابش را بهم بر یلیپس دل کردیکه کارش را م
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 پرتش کردن از شرکت یمثل ونداده که با اردنگ یکیتو  یاقتل -

که  یو مچش و با ساره گرفتن نه من! پس من و همون مرد یرونب

 .یمباهم ندار یفرق یستادهکنارت ا

 

 که مسبب یانمهرک یساره در گوشش زنگ خورد. دخترعمو نام

 یزیونداد انداخت. چ به یکار داشت؟ نگاه او بود با ونداد چه یبدبخت

 یتوقعو مبهوت ماند. از م یج. گیدفهم شدیاش نماز حالت چهره

به قول خودش،  یآبرو گرفتیونداد آگاه بود اگر دعوا سر م

. یستادا ینهسدعوا کند؟! نهال دست به  ددوماً وندا رفتیاش منداشته

را که االن  اشیمیدوست قد یسرتا پا یحالت ییرتغ یجادونداد بدون ا

 یشصدا کردیکه م یالف فکرختر بود، نگاه کرد.  یکبه دشمن نزد

 بلند شد:

 

تعهد نداده بودم. نه مثل تو آشغال  یکردم به کس یمن اگه هر غلط -

که  ییدنبال کارها یو رفت یدختر قفل کرد ینکه در خونه رو ا

که زنت داشت  ی! بعد هم پشت در اتاقیهچ دونییخودت خوب م
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 یبودم. به رو یتبه اون راه که مامور یخودت و زده بود مردیم

و  کسیسخت که ب ینکه تو اون روزایا یو به جا یاوردیمبارکت ن

سراغ  یسراغش رفت یبود بر یژندستگاه اکس یرز یمارستانکار تو ب

 کارهات! حاال فرق ما رو بفهم!

 

از جواب ونداد متعجب شد.  یانشد. ک یشترنهال ب یهادست لرزش

به  کرد یرا به صورتش بزند. سع یتنهال واقع یدر جلو کردیفکر نم

 به نهال انداخت و گفت: ی. نگاهیفتدپته نتته

 

 نهال؟ کنییو باور م ینا یتو حرفا -

 

بود. با خودش  گیجیجونداد مشت بود. نهال امروز در کل گ هایدست

 گفت:

 

 یپ شدمیروز بعد دعوا که من داشتم تو اون خونه خفه م یانک -
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که با  یبوده؟ ونداد و ساره؟! همون دختر یشو دخترباز یگذرونخوش

 ها پرت شم؟و از پله یرهحرفاش باعث شد اون دعوا سر بگ

 

 ریانمهبه ک ی. نگاهیستاداو رفت. صاف ا یرو یانمهرونداد و ک نگاه

 زد و گفت: یشخندیانداخت. ن

 

چرا چون بهش  دونیی. مکنمین شبِ باور مآره! اگه ونداد بگه اال -

که  یست! مثل تو نیشهمحرم و نامحرم سرش م دونمیاعتماد دارم. م

 !یاریمبارکت ن یو به رو یو بخند یدر حضورت زنت با چند نفر بگ

 

ش باور یکس گنجیدیقدم به سمتش برداشت. در باور ونداد نم یک

 یبا صدا یانمهرک یجو گ یمشک یهاکرده باشد. نهال داخل چشم

 ادامه داد: ینسبتاً بلند

 

نخورده چه  ینامحرم یجدارم که انگشتشم به ه یمانچون بهش ا -
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آقا پسر! من هر  ینتو و دخترعموت بود. بب یبرسه به ساره که منش

فقط بخاطر  فقط و یستادمدوتا پام وا یاگه رو ینجام،دارم اگه ا یچ

ونداد من و  ینهم ینادون اون بال رو سر من آورد یتو یونداده! وقت

 یادم کردییماتِت که به ونداد التماس م یچهرهنجات داد. هنوز 

پشت ونداد بد و  ی،زن یجلو یمن؟ دار یبرا یگیم یدار ینرفته! از چ

شن بگن  یجهم بس یااگه کل دن دونهیکه م زنییو حرف مفت م یراهب

 گناهکاره باورش داره؟

 

 یانمهر. ککنندیمهم نبود فواد و چند نفر از مردم نگاهش م برایش

از ونداد  گونهیننهال ا ینکهخودش را گرفت که لبخند نزند. از ا یجلو

تظاهر  یدبند وجودش خوشحال بود؛ اما باز هم بابند کردیم یبانیپشت

قدم به سمت  یکبود. کمر نهال نشسته  یرو ی. عرق سردکردیم

 یرا نم یزیبا او فاصله داشت. چ وجبیم. فقط ناشتبرد یانمهرک

 یبلند یزد و با صدا یتوانست از چشمانش بخواند. نهال پوزخند

 ادامه داد.
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گه ابدون  ینمبگو که نشناستش نه من! و ا یکیچرندها رو به  ینا -

من باور  کردییم یبعدش چه غلط یهااون شب و شب یگهونداد م

 من سنده! یدارم. بدون سند، بدون مدرک! حرف ونداد برا

 

 گونهینسرش را نگاه نکرد. از کنارش رد شد. ونداد توقع ا پشت

نفر باورش  یک اییها را از نهال نداشت. بعد از مدت طوالنحرف

رفت بدون انداختن  یینها پاتند از پله یهاداشت. نهال با قدم

تند از  یهارفت. با قدم یبه سمت در خروجشالگردن دور گردنش، 

هم گره خورده بود. خالف صبح که  به یزدفترش دور شد. همه چ

 یشترگرم شده بود. ب یلیآنقدر سرد بود در آن ساعت از ظهر هوا خ

اتوبوس  یستگاهتا زمستان. به سمت ا یدر وسط تابستان کردییفکر م

گوشش زنگ خورد در  یانمهرک یهانشست. حرف یصندل یرفت و رو

 یرونپرتش کردن از شرکت ب یمثل ونداده که با اردنگ یکیتو  یاقتل»

که کنارت  یو مچش و با ساره گرفتن نه من! پس من و همون مرد

 یرون؟از شرکت پرتش کردن ب یچ یعنی« .یمباهم ندار یفرق یستادها

آن  یشده است برا یلالتحصفارغ یونداد از وقت گفتیچه؟ آوا م یبرا
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دفعه چه شد؟  یکاست بعد  یدهزحمت کش یحقوق یموسسه

از خودش گرفتند؟ ونداد و ساره با هم مچشان را  اخودش ر یموسسه

قفل کرد.  یشدار بود. آن روز که در را رونهال خنده یگرفتند؟ برا

بود،  هوشیآن چند روز که نهال ب یعنیبوده؟  یدنبال خوش گذران

. ناگهان قهقهه چرخیدیها در ذهنش مسوال ینبود؟ ا یامدهسراغش ن

که با فاصله از او نشسته بود به نهال  یلبخند را پر کرد. نگاه زن یجا

 جلب شد.

 توانستی. ساره و ونداد؟ نمشنویدیجالب م یهاحرف یداًقدر جد چه

لب خدا شفاش  یرکه ز یرزنیپ یبا صدا یرداش را بگخنده یجلو

شد. شالش را آزاد کرد. گرمش  تریشاش بکرد. خنده زمزمه یابده

! به ینفلسط یانهبه خط انداخت. پا ی. نگاهیستادا یشده بود. اتوبوس

 یتجمع یدنبود با د یدهدوم نرس یبه پله یشپا زسمت در رفت. هنو

 یماخانه را هم نداشت. مطمئن بود با ن یشد. حوصله یمانشلوغ پش

. چرخیدیبود که در سرش م یادیز یزهای. هنوز چشودیبحثش م

سرش را به سمت چپ چرخاند. خوشبختانه درد گردنش خوب شده 

به سمتش رفت.  سست یمترو افتاد. با پاها یستگاهبود. نگاهش به ا
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زد.  یمترو بود. لبخند کمرنگ یستگاهفکر کرد ا شدیکه م ییتنها جا

ود که مترو تهران ب یستگاهالبته بخاطر خلوت بودنش خوب بود. اگر ا

 یرفت که باد سرد یینکوتاه، آرام آرام پا یها. از پلهشدیبه زور جا م

 یچکرد. ه ازشصورتش را نو یستگاه،به ا یبخاطر وارد شدن قطار شهر

 ،یگوش یجانبلوازم یهانکرده بود. مغازه باریناز آخر ییریتغ

 ها باز بودند. هرکدام بهاز آن یو... که بعض یجاتسوپرمارکت و بدل

قار و قور  یصدا یسوپر یدنزده بودند. با د یفخودشان تخف ینحوه

آمده بود.  یرونشکمش درآمد. بدون خوردن صبحانه از خونه ب

. یایدشد تا قطار ب یگاهلب گفت. کارت را زد و وارد جا یرز یخیالیب

 یقهنشست که بعد از چند دق یصندل یبود. رو یامخ یبعد یستگاها

 یصندل یناول یشد. به سمت در بانوان رفت. رو یگاهقطار وارد جا

 یشهانبودند. چشم یشترهم قسمت بانوان ده نفر ب ینشست. رو یخال

مدت را کنارهم بگذارد که به  ینا اتفاقاتکرد تمام  یرا بست و سع

 کنارش نشست. یمحض بسته شدن چشمانش کس

*** 

راه  نداد. سرش را به سمت یچکدامشانبه ه یعکس العمل یاجازه
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 ینبه زم یشنهال برگرداند و نامحسوس لبخند زد. ونداد پاها یرفته

آسان نبود. به  یشاننهال برا یهاکدام از حرف یچبود. هضم ه یدهچسب

ها از زبان نهال مانند حرف ینا یدنسال شن یکخودش آمد. بعد از 

 گفت: یشد. با خونسرد یشهازخم یبر رو یمرحم

 

. کنمیرفت بگه و من تمومش م یادشنهال  ینکهو مثل ا یزیچ یک -

 یانرو به ج یشپنج سال پ یدوباره پرونده تونمیحواست باشه که م

 و رفاقت! یذره حس دوست یکبندازم، بدون 

 

 بود ینا یتپشتش را به او کرد و به سمت دفترهاش رفت. واقع ونداد

. حال دادیمتاوان کارش را پس  ید. باترسیدینم یشنهادپ ینکه او از ا

کرد مانند قبلش خودش را نشان دهد.  یچه امروز چه فردا؛ اما سع

 را بلند کرد. یشصدا

 

 یرخودتم گ یپا یبنداز یانو به جر یشپنج سال پ یاگه پرونده -
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 !یشهو پروانه وکالتت باطل م یلجناب وک یفتهم

 

 گفت: تفاوتییب با

 

 چرخهیو ول نم یدهمجرم به سزاش رس ینمبب ینکه. ایستمهم ن -

ن. . پس حواست و جمع کیفتهاتفاق م ینمهمه که با باز شدن پرونده ا

 .جاستینشاهد اون اتفاق ا

 

و در سرش  یردکه شهادتش را پس بگ یدبار در ذهنش چرخ چندین

زد. در  یشهانهال و حرف یادبا  یکار را بکند. لبخند ینبود که هم

 . وارد اتاقش شد که فوادحق آن دختر با سکوت کردن ظلم کرده بود

 بهش انداخت و گفت: ینگاه

 

 !ی؟خوب -
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 .گنجمیود نمخ! تو پوست بینیم؟ی. مگه نمشمیبهتر نم یناز ا -

 

 و گفت: یستادا ینهدست به س فواد

 

. واقعا یکه گفت یطلبمداداش. فقط درمورد اون  بینمتیچرا دارم م -

 یم؟ها سر بزن یمارستانبه ب

 

 نگاهش کرد. یتجد با

 

 .یدینرس اییجهبه نت ید. شایکیتو تار یرهت یکآره.  -

 

 ونداد و یحرف ها یدننهال بعد از شن یگذشته  یزکه به همه چ فواد

 نهال مشکوک شده بود با شک گفت:
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 عوض شده هوم؟ یاوشاسم نهال و ن یدشا -

 

 به فواد انداخت و گفت: نگاهی

 

 قیتحق یکباشن؟ باز هم  یاوشنهال و ن یدماحتماله! شا یک ینا -

 بکن!

 

ب چو یبلند شد. پالتواش را از رو یزاز پشت م یناگهان یمتصم یک با

 در آن را بست و گفت: یفش،برداشت و بدون چک کردن ک یلباس

 

ازش  یو سوال یارن یمااز ن یاسم یچه یومدمخودم ن یفقط تا وقت -

و داره پس بخاطر شک  یحکم همه چ یاوشنهال و ن یبرا یمانپرس. ن

نکن  یغلط باشه. سع یدکه شا هایییهو فرض یالک یهاو گمان



 

 

 WWW.98IA3.IR 403 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 .گیرمی! شب باهات تماس میو بهم بزن یپدر و دختر یرابطه

 

زد انداخت  یبرق م یاز خوشحال یشبه ونداد که چشم ها ینگاه فواد

 و 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 رو به ن از

 

امروز تموم شده به جز چند تا پرونده. تمام  یمن برا یکارها -
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ندارم  یهست و وقت مالقات یندهآ یسه هفته یدادگاه برا یهاوقت

 درسته؟

 

 نداخت.ا یستمبه داخل س ینگاه نیکخواه

 

وقت  هستن و یندهآ یسه هفته یدادگاه برا یهاقربان. وقت یرخ -

 ی؟برم مرخص تونمی... فقط مینندار یمالقات

 

 .شدیم یربه ساعتش انداخت. داشت د نگاهی

 

 یدهمن برگردبو چهار  یستو از ب یمرخص یدبله! دو هفته بر -

 .ینبد یدفترهم به نگهبان یدسرکارتون و کل

 

او  یلبش نشست. خوشحال بود که ونداد با مرخص یرو لبخندی
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کار کرده بود. تا از  یکاف یسه روز به اندازه ینموافقت کرده است. در ا

اش را بلند شد. ونداد با سرعت به سمت در رفت. پالتو یشجا

نهال به  یهابه تن کرد. حرف رفتیم یینها پاطور که از پلههمان

باورش نکرد.  یچکساو که ه یما براا رسید؛یظاهر ساده به نظر م

 یدبا خودش بگو ینتَشبب یقوت قلب بود. مهم نبود که اگر هرکس

 یهاجواب حرف ید. بارودیگونه شتابان م یناست که ا یوانهاو د یدشا

 یستگاهبه ا یقه. بعد از چند دقکردیو از او تشکر م دادینهال را م

. وارد یدرا ند یکس ییابتدا یاما به جز چند بچه ید؛اتوبوس رس

 بود گفت: یوهکه مشغول خوردن آبم یاشد و به پسر بچه یستگاها

 

 یدی؟خانم و ند یکعموجون شما  -

 

 کرد و گفت: زدینفس مبه او که نفس ینگاه پسربچه

 

 کدوم خانم؟ -
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افش به اطر ی. نگاهیاوردب یادامروز نهال را به  یهاکرد لباس سعی

 انداخت.

 

سرش  یمشکو شال یرهت یو پالتو آب یرهت یندختر که شلوار ج یک -

 الغره! یبود. قدش نسبتاً بلنده و تا حدود

 

 را تکان داد. اشیبه ونداد کرد و سان استار پرتقال یاخم پسر

 

 هایبهسنت؟ بابام گفته با غر ینبا ا زنییم یدعمو، دختر مردم و د -

 مثل شما! ییحرف نزنم مخصوصاً آدما

 

به پسر که با  یکه پسر داده بود باز ماند. ناچار نگاه یاز جواب دهانش

تا پسر  کردیجور م یدروغ یدشده بود انداخت. با یرهاخم به جلوش خ
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 کوتاه گفت: یپس از درنگ ین. بنابرایدبگو یزیچ

 

 کجا رفت؟ یگینه، خب؟ حاال معموجون، اون خانم زن م -

 

 فت:به انگشت ونداد کرد و گ ینگاه پسر

 

 !ی؟چرا انگشتر ندار یگیاگه راست م -

 

د که با فاصله کنار پسر نشسته بود آمد. وندا یرزنیپ یخنده صدای

 به زن انداخت که او گفت: ینگاه

 

آره  یگیرو جون م خندیدیکه با خودش م یاگه اون دختر -

 ! رفت تو مترو!یدمشد

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 408 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 ادامه داد: کردیرو به پسر بچه که با اخم به ونداد نگاه م و

 

مردم و  یهچه کار ینه درس و مشقت برس! اببچه جون تو هم برو  -

 .ین! ببخش جون نسل امروزکنی؟یم یمج ینس

 

 زد و گفت: یجواب زن لبخند در

 

 ممنونم ازتون مادرجان. -

 

به پسر انداخت و از او هم تشکر کرد. سپس به سمت  ینگاه نیم

 یینها پاداشت رفت. با سرعت از پله یکم یمترو که فاصله یستگاها

شش سال قبل هم هر  _رفت. پنج یشرفت. فکرش به چندسال پ

مترو  یستگاه. البته ابردیمترو پناه م یستگاهبود به ا یشانوقت پر

سر انداخت. نگاه سردرگمش به سرتا گاهیتهران کجا و مشهد کجا؟! ن

سوپر مارکت  ینهال بود، افتاد. جلو یهکه از پشت شب یدختر یرو
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 یزاش گرفته بود. چشمانش را رمعده یبود و دستش را رو یستادها

شد. همان  یرفت و سپس وارد قطار شهر یگاهکرد. نهال به سمت جا

آن سه روز که  رعکس. بییرتغ یاگذشته را داشت بدون ذره یهااخالق

 ینا یدبود، امروز خوب بود. شا یشبرا یاپرکار و خسته کننده یروزها

. دست راستش را گشتیبر م یکنسبتا نزد یحال خوبش به گذشته

رفت. بعد از برداشتن  یشلوارش فرو کرد و به سمت سوپر یبداخل ج

و حساب کردن آن، کارتش را زد و وارد شد. به سمت  یچند خوراک

. از یدرفت. سرش را به سمت راست چرخاند نهال را د یشهر ارقط

به  توجهیمهمان صورتش شد. ب یبخنددوم نشسته بود. ل یجلو صندل

 یصندل یدر نشسته بودند، رو یککه نزد یاخم چند زن چادر

 کنارش نشست و گفت:

 

رو پناه فکر کردن به مت یاتفاقات واست مهمه که برا ینانقدر ا یعنی -

 ی؟آورد

 

 یدهپسر، گرد شد. درست شن یآشنا یصدا یدننهال از شن هایچشم
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 تفاوتیبه او که ب ینشست. نگاه یشف سرجاونداد بود. صا یبود صدا

 نشسته بود انداخت و با لکنت گفت:

 

 یی؟تو... تو -

 

 ونداد زد. یمحو لبخند

 

 تون!با اجازه -

 

در  یشپ یقهساعت، چهل و پنج دق یمن یتاز عصبان یاثر هیچ

 آرام بود. یشهصورتش نبود و مثل هم

 

 که زدم واقع... . ییهاحرف -
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 دستش را باال آورد و گفت: یکحرفش را قطع کرد. پالست ونداد

 

 بعد، خب؟! یمبخور یزیچ یکاول  -

 

 یکه به خوب یبه آن سه نفر ینشست. نگاه ینهدست به س نهال

 انداخت و گفت: کردینگاهشان را حس م ینیسنگ

 

 !یرونب کننی! االن پرتت میو انتخاب نکرد یخوب یجا -

 

. صبحانه را باز کرد یکباال انداخت. در ک یاشانه یخیالب ونداد

 گفت: کرد،یازش جدا م یاطور که تکههمان

 

 !یستمهم ن -
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 صورتش را از نظر گذراند. یتک اجزاتک کالفه

 

 ... .یشپ یقهچند د یتنه به عصبان -

 

اش را درهم در دهانش حرفش نصفه ماند. چهره یکفرو رفتن ک با

 پر گفت:شد. با دهان یرهاو خ یخنث رخیمکرد. به ن

 

 .زدمیداشتم حرف م -

 

 . او سرشیدبه گوش ونداد رس ینامعلوم یصدا یرا گفت؛ ول ینا نهال

که  طورینجدا کرد و هم یکاز ک یاتأسف تکان داد. تکه یرا به معنا

 با لحن مملو از خنده گفت: کردیم یکبه دهانش نزد

 

 دهنت پره عموجون حرف نزن! یوقت -
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او بود،  یفک یکه رو یکبه پالست یرا قورت داد. نگاه یکک نهال

پچ همان پچ یو دونات. صدا تابیهمراه با ت یرکاکائوانداخت. دو ش

 کرد و رو به ونداد گفت: ی. دهانش را خالآمدیها مزن

 

 ی؟زنا نشست یجا یوقت ناراحت نباش یه -

 

را  «تمیسنه ن»تمام  تفاوتییکرد. با ب یلرا به سمت نهال ما سرش

صورتش کرد. نفسش را با  یچاشن یزمزمه کرد. نهال اخم تصنع

 شروع کرد به حرف زدن. یتند یآرام، ول یداد. با صدا یرونحرص ب

 

من فقط  یکه من ازت دفاع کردم؛ ول یدونم االن خوشحال یم ینبب -

من ندون و  یون! پس خودت و مدیشترو گفتم. نه کمتر نه ب یتواقع

که  یهروز آخر دونمی! میزتو شکم من نر یرکاکائوو ش یکبه زور ک

و  یجمع کن یلتووسا یپرواز پس بهتره بر یبرا یدار یطو بل یمشهد
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ها رو داشته کل کردن با اونکل یکه انرژ یخوب بخور یغذا یک

 شو! یادهپ یبعد یستگاهاالنم بلند شو برو! بدو! ا یباش

 

 را از نظر یششآرا یب صورت ساده و یقنگاه ونداد را که عم سنگینی

از احساس  نگاهش نکرد. یول کرد؛یاحساس م یرا به خوب گذراندیم

 شد. یرهخ آگاه بود. ونداد از او نگاه گرفت و به جلو یبه خوب اشیدرون

 

در ضمن من  زنی؟یانقدر پشت سر هم حرف م یارینفس کم ن -

که تو بخاطر شش سال  یجور ینهم دونمیتو نم یونخودم و مد

 ینهات! تو ا! فقط خوشحال شدم از حرفیستیمن ن یونمد یشپ

ا هم بگم تو ب یندفاع نکرده بود و ا ینجوریا یچکسه یرچند سال اخ

چند جمله  ینمن هم یبرا سپ یرو گفت یزهاچ ینا یتندونستن واقع

 با ارزشه! یلیخ

 

را جدا  یکاز ک رییگد ینهال، تکه یسوال یفرار از چهره یبرا ونداد
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 دهان گرفت و حرفش را ادامه داد. یکرد و جلو

 

که صبحانه  تو شکمت! از رنگ صورتت معلومه یزمر یبه زورم نم -

 .ینخورد یزیچ

 

ق را از دستش گرفت. حرف ح یکک تعارفیتکان داد. ب یسر نهال

 جواب نداشت.

 

درمورد من و  یانحرف ک یدکه شا یدرصدم شک نکرد یکتو  یعنی -

 ساره درست باشه؟

 

 و گفت: یدخند نهال

 

که من  ییهنوز! تا اونجا زدییم یرساره رو با ت ییه! تو سایوونهد -
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چه برسه به  ینشده بود یرهاونم خ ی. تو تا حاال تو چشمایادم یادم

 و رابطه و... . یدوست

 

درهمش  یمهمان چهره یکه نهال زد. لبخند محو یجواب حرف در

 یستگاها»سکوت را شکست  یزن یشد. صدا یرهخ یشبه جلو شد.

 «یامخ

 

دلش گذاشته بود رو به ونداد  یدستش را رو یکه از گرسنگ نهال

 گفت:

 

 ام به خدا!! گرسنهیادرو رد کن ب یرکاکائوش -

 

نهال گذاشت. هرچه قدر  یپا یرا رو یکهمان لبخند محو پالست با

! توانستیجلوه دهد، مانند گذشته نم یخودش را قو خواستیهم م

خسته  یاعتراف کند، مرد خواستیاو ونداد چندسال قبل نبود. اگر م
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 بود که به ظاهر محکم بود. در جواب نهال گفت:

 

 .یدمتو خر یرو برا یناا یاب -

 

 یمتوجه اتفاقات گذشته شده بود؛ ول یمتوجه حال او شد. کم نهال

 مرتبه ینچندم یداشت برا یمکرد. تصمرا باز  ین یککامل نه! پالست

 بکشد. یشحرف گذشته را پ

 

 یگی؟شده؟ م یبهم بگو چ -

 

که  اییچهگرم از در یداد. هوا یهتک یبه صندل ینه،دست به س ونداد

. دوباره کردیو حالش را بد م خوردیم اشیشانیسرش بود به پ یباال

 .شدیم یکشنزد ید. نبانشستیکنار نهال م یداشتباه کرده بود. نبا
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 !یفتهنم 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  یدنرا داخلش زد و بدون نفس کش یگفت. ن یآهان نهال

که فواد گفته بود. حالش خوب بود آن  ییها. خالف حرفیدنبه نوش
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 یدهرس یرکاکائوزده بود. به آخر ش یانمهرکه به ک ییهاهم بخاطر حرف

را گذاشت.  یخال یقوط یکگذشت. داخل پالست یرشبود که از خ

او را از نظر  ی. سر تا پاسرش را به سمت ونداد که ساکت بود برگرداند

 یراهنپ یو رو یمشک یراهنبا پ یذغال سنگ یگذراند. شلوار فاستون

 یبلند. نتوانست جلو یو پالتو مشک یهفت مشک یقههم، ژاکت 

 . قصدش کمک به ونداد بود.یردرا بگ یشکنجکاو

 

 یک دونییم یشده؛ ول یچندسال چ ینا یدمشکسته پاره فهم -

 پر رنگه! بپرسم؟ یلیسوال تو ذهنم خ

 

 دست از فکر آن پنج نفر گذشت و نگاهش کرد. حوصلهیب ونداد

 

 ی؟درمورد من بدون خواییبازم م -

 

طور که در هوا نگاهش کرد. دستش را باال آورد و در همان یجد نهال
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 ونداد گفت: حوصلگییبه ب توجهی. بدادیتکان م

 

هست که تو  وقت یلیکه خ یزیدر موردت بدونم و چ خوامیآره! م -

تون! با اومده بودم خونه یکبارباشه من  یادتذهنمه رو بگم. اگه 

ست دو یلیاز برگه ها! معلوم بود پدربزرگت خ یکی یبودم برا یانمهرک

ز اونجا االن ا یول کردی؛یم یریتو تو مد یحقوق یداره. اون مؤسسه

د دست زده بو ینکه اون روز به ماش ی! کسیرون؟انداختنت ب

 شد؟یمدت چ ینپدربزرگت بود. واقعاً چرا؟ ا

 

گذاشت  یکرا داخل پالست یکک ینگاهش کرد. کاغذ خال یجد ونداد

ود که ساده کوتاه کرده ب یشاقهوه یبه موها یچنگ یگرشو با دست د

 نهال گفت: یشگیهم یهازد. کالفه از سوال

 

 خونه؟ یچرا نرفت -
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. نهال عزمش دادیحرف زدن طفره رفت. سوال را با سوال جواب م از

 .یستونداد چ یشانیپر یلرا جذم کرده بود تا بفهمد. دل

 

ردارم. انقدر بکلمه بگو تا دست از سرت  یک ری؟یچرا طفره م -

 سخته؟

 

 بدون نگاه کردن به او گفت: ونداد

 

! کنییماورم نبکه پشت سرمه  ییهاحرف یدنچون توهم با شن -

ر س یزاچ یلیبه کارام سر و سامون ندم و از خ یتا وقت یدی؟حاال فهم

 نگم. یزیبهم حق بده که چ یارمدر ن

 

زد و  یونداد خسته شده بود. پوزخند یحرف ها ینکه از ا نهال

 خطاب به او گفت:
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 یهاانقدر احمقم که حرف تو رو باور نکنم و بچسبم به حرف یعنی -

 شدم. یدکه پشت سرته؟ ازت نا ام یمفت

 

نهال ادامه  کهینا یاش زد. برارفتار خانواده یادبا  یشخندین ونداد

 داد تا حرف را عوض کند. یندهد. جواب

 

 یهپشت بق ومن رو قبول نکرد  یهامامانم هم، حرف یلاون اوا یوقت -

قط بدون ف ی؟و به تو بگم و باور کن یتواقع تونمیرو گرفت به نظرت م

ل و من دنبا یمن و تو مشابه هم هست. تو دنبال پدر و مادرت یتموقع

 خونه؟ یو بده چرا نرفت نفر! خب حاال جواب منپنج

 

 یهستند؛ ول یکنجکاو شده بود تا بفهمد. آن پنج نفر چه کسان نهال

نکند. در جواب  ینپرسد تا ونداد را عصب یگریداد سوال د یحترج

اسپند  دلیلیب شنودیتا اسم ونداد را م یماکه ن گفت؟یسوالش چه م
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مطلق بود نگاه کرد.  یاهیکه س یروناز پنجره به ب شود؟یآتش م یرو

 «یآزاد»آمد  دزن مجد یصدا

 

شدم  یموناز وسط راه پش یهزاد قرار داشتم؛ ولببعد از دفتر تو با  -

شد  یچمکردم که اونم پا پ یبرم. باهاش تماس گرفتم. ازش عذرخواه

 یزیمنم چ یشگیهم یهاو حرف یست؟حالت خوب ن یای؟که چرا نم

 یگهاش ممهه یماام نداشتم. چون نخونه یبهش نگفتم. حوصله

و به بود. مترو ر یشوننرو! فکرم هم پر طرفو اون  طرفینا ییتنها

 .شهیشروع م ییدادم. چون وارد خونه شم بازجو یحخونه ترج

 

 اول برگشت. یدوباره به پلهمکث کرد و در آخر هم  نهال

 

 سوال بپرسم؟ یک یول -

 

 سالیکداشت. آن  یاو تازگ ینهال برا یهااخالق ین. ایدخند ونداد
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او باعث  هاییبود؛ اما کنجکاو یدهرا د یگاهشگاه و ب هاییطنتش

 درونش روشن شود. یدیام ی. کور سوشدیم

 

 شی؟یبرنگار نمخچرا  یجداً تو که استعداد شو دار -

 

ا زن همراه ب یکشد.  یرهخ یشو به جلو یدبه او نگاه کرد. خند نهال

 جلوشان ساکن شدند. یصندل یکودک رو یک

 

 ینا یتو یعنی! یمن تهران بودم. بهزاد بود. توهم بود اون زمان که -

 ین؟بود یدهمدت هم رو ند

 

 کوچکش معلوم بود دو ساله یبه بچه انداخت. از قد و جثه نگاهی

ونداد کنار نهال که  یدنت. نگاه نهال به مادرش افتاد. با داس

 یرهبه تن داشت. در دلش به او غبطه خورد. نهال خ یاساده یهالباس

از چهره و رفتارش  یاو بود؛ ول یهااو را نگاه کرد. هم سن و سال
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نگاه نهال سرش را  یدن. چون با دیستمهم ن یاذره اشمعلوم بود بچه

را در  یفشکث یهااش هم دستکرده بود و پسربچه اشیدرون گوش

شده  یرهبه ونداد انداخت. آن هم به بچه خ ینگاه یم. نکردیدهانش م

ها آن یزن تاسف خورد. بچه متوجه نگاه هر دو یبود و در دلش برا

. ونداد بدون یددرآورد و خند نشکوچکش را از دها یهاشد. دست

 نگاه گرفتن از کودک گفت:

 

باهاش  یبودمش! وقت یدهبودم. تا حاال ند یدهاسم بهزاد و شنفقط  -

 !یانمهرهک یهمون پسرخاله یدمشدم فهم یکشر

 

زن زنگ خورد. بدون نگاه کردن به آنها تماسش را وصل کرد.  گوشی

را  یشرو یباییاش که الک قرمز زبلند و مرتب یهانگاه نهال به ناخن

که دستش  یمتیگران ق یننگ پوشانده بود افتاد و بعدهم انگشتر تک

شد.  یانمهرکه به زور زن ک یلحظه به گذشته رفت. به زمان یکبود. 

 یچه بود؟ همه ازدواج کردند او هم ازدواج کرد؛ ول یهبق امگر فرق او ب

هستند.  ییمانند گذشته خودش را قانع کرد. که همه دنبال دخترها
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 که... . یکه به سرو وضعشان برسند. نه دختر

 ونداد او را از فکر در آورد. صدای

 

عمرت  و تا آخر یزنش بمون ینکن! دوست داشت یسهانقدر مقا -

 ی؟کتکت بزنه و هر روز جنگ اعصاب و حال بد داشته باش

 

 یمهربانش نگاه کرد و با لحن آرام یها. به چشمیدکش یآه نهال

 گفت:

 

چرا با من  ؟یدمپرس یاز خودم چ دونییها مسال ینا یتو یشههم -

 اومدیو نه م دادیم یشنهاد. نه پخواستیاون کار و کرد؟ من و نم

 ! مگه چند سالم بود؟ فقط نوزده سالم بود. چرا تو اوجیخواستگار

ه شد نوشت یشونیمام و رو پمهر طالق خورد تو شناسنامه یجون

داره که پدر و  یاوشبه حال تو و ن یچه فرق یگیمطلقه؟ بعد م

 شن؟ یدامادرتون پ
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 را از ونداد گرفت و ادامه داد. نگاهش

 

اگه  کردنیمنماجران! اگه ما رو رها  ینا یاونا مقصر اصل ینکها یبرا -

 ینقدر سختانه اون االن مجرد بود نه  شدینم یدااش پسر و کله یمان

. نه  خندیدمیم گفتمیبودم. م یگهد یو نه من مثل دخترا کشیدیم

بفهمه! مگه من  یستمن ن یجا یچکی. هیفتمباون مرد  یرگ ینکها

 اشتم؟کم د یچ

 

. توانستیخودش را از نهال دور کند. نم کردیم یچه قدر سع هر

اش را از دست داده بود. از گذشته بود که او اراده یادیز یلیزمان خ

شد و  یرهنهال خ ینغمگ رخیمعبور کرده بود. به ن یشخط قرمزها

 گفت:

 

 هایلیخودت و با خ یدار یشهنهال! چرا هم یکم ندار یچیتو ه -
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ساده  یهاو لباس یدار یمعمول یدرسته تو چهره کنی؟یم یسهمقا

که کم  یهست ایینهال! تو دختر قو یهذات تو آدم خوب یول پوشی؛یم

 یحکمت یک ی. هنوز تو هر کاردییادامه م یو هنوز دار یاوردین

در  یدبوده. اصالً شا یحکمت یانمهریک ازجدا شدنت  یدهست. شا

 که دوست داشت. یازدواج کرد یبا کس یندهآ

 

 یناش درهم شد. نهال به ااز زدن قسمت آخر حرفش، چهره خودش

 و گفت: یدحرف او مسخره خند

 

 حق با توئه! -

 

 ش را ادامه داد.حرف نهال

 

 !یم؟ش یادهپ یبعد یستگاهخب ا -



 

 

 WWW.98IA3.IR 429 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 

 به او انداخت و گفت: ینگاه یمن ونداد

 

ان . برگردونمت خونه، هرچند جبریمبخور یزیچ یکرستوران.  یمبر -

 .شهینم یکه زد ییهاحرف

 

ا ر 12:30نگاه کرد.  اشیدستش را باال آورد و به ساعت مچ نهال

تا قبل از  ید. باگشتیاز سرکار برم یمان یگر. سه ساعت ددادینشان م

 .گشتیاو بر م یدنرس

 

 با خنده گفت: نهال

 

ناهار مفت و  یک شدیم یداپ یانمهرک یزودتر سر و کلهپس کاش  -

 .اومدیم یرمگ یمجان
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 «پارک ملت»آمد.  یگریزن بار د صدای

 

بلند شد. مادر بچه همچنان مشغول حرف زدن  یصندل یاز رو ونداد

فرو کرد و  یفشرا برداشتم و داخل ک یخوراک یکبود. نهال پالست

 .شد یگاهوارد جا یقطار شهر یه. بعد از چند ثانیستادکنار ونداد ا

 

را  یشهاکه دست مردم بود، افتاد. نهال دست ییونداد به چترها نگاه

 یاش فرو کرد و هم قدم با ونداد به سمت خروجپالتو یبداخل ج

تن بود. کنارش قدم برداش یرفت. نهال از وقت گذراندن با ونداد راض

 یبرا رش آمده؛ اماچه به س یدانست. نمدادیبه او اعتماد به نفس م

 یسع یشهابا حرف یشهکه هم یگذشته بود. همان دادنهال همان ون

 یراض یدننهال از چتر خر دانستیبدهد. ونداد م یدلگرم کردیم

اخت به او که در افکارش غرق بود اند ینگاه یتبا جد ین. بنابرایستن

 و گفت:
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 .شیمیم یس. تا رستوران خیرمبرم چتر بگ یستاوا -

 

غازه ماز  یرونباشه تکان داد. ب یبه معنا یاو سر یچهره یدنبا د نهال

در  یزادمرغ تا جان آدم یرنگاه کرد. از ش یخراز یترینو به و یستادا

 وجود داشت. یترینو

*** 

نهال  ی. شمارهپوشیدیرنگش را م یآب هاییطور که کتانهمان نیاوش

ا مخاطب تماس ر یدند درآورد. با یبشرا گرفت. تلفن همراه را از ج

 وصل کرد.

 

 یاوش؟سالم، جانم ن -

 

 اشیطور که بند کتانگذاشت و همان پله یراستش را رو یپا نیاوش



 

 

 WWW.98IA3.IR 432 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 گفت: بستیرا م

 

 گردی؟یبر م یجونم چطوره؟ ک یاحواالت آبج -

 

 .یستادا ینهدست به س نهال

 

 شده؟ یزی. چیامفکر نکنم نهار ب -

 

رنگش را  یاسورمه ینشلوار ج یهاگره زدن بند کفشش، پاچه با

 صاف کرد و کالسور را برداشت.

 

ا ببرم همون جا از نهار و تو ظرف کردم ت یکمکتابخونه  رمیدارم م -

داره ساعت  یقرار کار ینکههم زنگ زدم گفت مثل ا یمابخورم. به ن

 ه.خوشگل یآبج یباش یان. زنگ زدم در جریادم یشپنج و ش
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 کرد یبود خداحافظ یپر حرف یرمرداز فروشنده که پ یدست خال ونداد

 و به سمت نهال رفت.

 

. یادداره بارون م ینکهل اچتر با خودت ببر... مث رییم یدار باشه! -

ته ظرف رو  یو به دوستات ند یقبل از غذا خوردن دستات و بشور

 .یارنواست درب

 

اش را هسرش گذاشت. کول یاش را رورنگ یموییل یکاله هود نیاوش

 اش انداخت و گفت:شانه یرو

 

 ی؟ندار یچشمم! کار یبه رو -

 

 به ونداد انداخت. ینگاه نهال
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 نه. مراقب خودت باش خدافظ! -

 

 . نهال شالگردنشیستادرا قطع کرد و منتظر آسانسور ا یگوش نیاوش

بست. روبه  یم دنشطور که دور گردرآورد و همان یفشرا از داخل ک

 شده بود گفت: یرهخ یناو که به زم

 

 .یمبر یابارون بند اومده. ب یدشا -

 

 نگاهش کرد و گفت: ونداد

 

 .ریمیم یبا تاکس -

 

نهال مخالفت  دانستیها رفت. او ماز زدن حرفش به سمت پله بعد
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. آن هم آیدیو اسنپ خوشش نم یو از پول دادن به تاکس کندیم

که در گذشته به جانش افتاده  یاتفاقات گذشته و ترسفقط بخاطر 

را انجام  یشبود کارها یبود. اکثر اوقات هم با اتوبوس که محل شلوغ

. به کردندیرفت و آمد م یمان ینهم با ماش اتاوق ی. در بعضدادیم

آه از نهادش خارج شد. مطمئن بود از  یمان یادرفت. با  یسمت خروج

. نگاهش زدیر طول روز به او زنگ ماست. چون د یدستش عصبان

و  دادیجوابش را م یدنبا یش،هاو حرف یمان یرجلو بود و فکرش درگ

کوتاه و  یهابود. به سمت پله فتهاما در نظر او زور گ کرد؛ینم یلجباز

کرد خودش را به ونداد برساند. بعد از چند  یمترو رفت و سع یادز

به  یتبه او که با جد ی. نگاهآمدینم م. باران نمیدبه باال رس یقهدق

 گفت: یشده بود. انداخت و با کج خلق یرهجلو خ

 

 .یامکن که من نم یرونو از سرت ب یمبر یبا تاکس ینکهفکر ا -

 

طور که شد و همان یابانبه او وارد خ توجهیاخم کرد. نهال ب ونداد
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 ادامه داد. رفتیم

 

 .رمیم یادهبرو من پ یتو با تاکس -

 

گرفته  یتند از او دور شد. ونداد با همان چهره یهابا قدم نهال

کند و او  نهال را درک توانستیاوقات نم یخودش را به او رساند. گاه

د. . هم قدم با نهال شگذاشتیم شانیتفاوت سن یرا پا ینا

 زد. یشدهانش مرتب کرد و صدا یاش را جلوشالگردن

 

 ونداد؟! -

 

 ت و گفت:به نهال انداخ ینگاه نیم

 

 بله؟ -
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 گفت: یتفکرفرو برد. با لحن م اشیباش را داخل جسرد دستای

 

 نه؟ یاتفاقات بود یتو اون شب شاهد همه -

 

 سوال ینا یدن. ونداد با شنیداش چکصورت یقطره باران رو یک

درهم شد. در حق نهال بد کرده بود. آن هم بخاطر  یشهااخم

بود پنج سال در  یدهکه نهال پرس یدرخواست پدربزرگش، سوال

که نهال از  استیدهرس ینداد گفته بود وقتاش بود. در دادگاه وذهن

شان باال جر و بحث یبود. صدا شادی خوبیها افتاده بود؛ اما او به پله

نج پونداد را  ینوسط هال هم شکاند؛ اما ماش اییشهش یزم یبود. حت

اش متسبود. ونداد به  یدهد یاباناش در خقبل از افتادن یقهدق

ا لب ت یداو نگاه کرد. چه داشت که بگو یاقهوه یهابرگشت. در چشم

سکوت باال  یرا به معنا اش. نهال دستیدبگو یزیاز لب باز کرد چ

 آورد.
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 یاه گفتتو دادگ یکه کار اون بود؛ ول یدی! اون شب تو ددونمیم -

 وقت... .

 

 اش را قطع کرد.حرف ونداد

 

فقط بهم  یکه،رو باز کنم نزد یشپنج سال پ یکه پرونده یروز -

 شغلم نبودم. یقوقت ال یچفرصت بده! اون زمان اشتباه کردم. من ه

 !یستن یلوک یرهکه پشت مجرم و بگ یلیوک

 

 به او نگاه کرد. نهال

 

. پس اگه گناههیپشت مجرم تا ثابت کنه ب یشههم یلآره هست. وک -

 .یدرست گفت یماه کننگ یدد یناز ا یمبخوا
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 لبش نشاند و ادامه داد. یرو لبخندی

 

 ینا یدنس. قصدم از پرشییکردم پرو م یفازت تعر یلیامروز خ -

 بود. یزچ یکسوال فقط و فقط 

 

اش را ادامه دهد. شرمنده بود. از حال صورت منتظر شد تا حرف ونداد

شد. نهال لبخندش را  ریشتاش معلوم بود. شدت باران بو چهره

 کرد و گفت: تریقعم

 

! نه از ید بشکه افتا یو اتفاق یشپنج سال پ یخیالبگم ب خواستمیم -

 یتداشته باش نه خودت رو سرزنش کن که چرا واقع ایینهدوستت ک

که  یفکر نکن یندرصد هم به ا یکخواهش ازت دارم  یک! و یو نگفت

کردن اون  یداو پ یه حقوقبعد از تموم شدن کارهات و گرفتن موسس

 !ینر یهقض ینهستن سراغ ا یونم کدیپنج نفر که نم
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 گفت: یتانداخت و با جد یشابروها ینب ینیچ ونداد

 

 .یارنگم و از سرت در ب یچیه ینکهفکر ا -

 

دن. تا آمد مخالفت کند. ونداد جلوتر از او شروع کرد به قدم ز نهال

خودش  یبرا گفتیداد. او هرچه م یروناش را با حرص بنهال نفس

 یزرگونداد در دردسر ب شدیبود. اگر بعد از پنج سال پرونده باز م

رش سموکول کرد و پشت  یگری. نهال موضوع را به زمان دافتادیم

 ی. نهال نگاهیدندشده بود که به رستوران رس بیشتررفت. شدت باران 

. گذردیدر سر او مچه  دانستیاو انداخت. نم یگرفته یبه چهره

 بود یستادهکه دم در ا یباهم وارد رستوران شدند. مرد کت و شلوار

اش را داد. جواب ییبهشان خوش آمد گفت. ونداد هم با خوش رو

اول شلوغ بود.  ی. طبقهداختبه سرتاسر رستوران ان ینهال نگاه

 فت:گهم خانواده بودند تا دختر و پسر جوان. ونداد رو به مرد  یشترب
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 یومدن؟امروز ن یسلطان یآقا -

 

نهال  یهارو لب یرستوران باعث شد لبخند ینگرم و دلنش هوای

 روییادهکه گرمش بود. بعد از پ یشساعت پ یکنقش ببندد. خالف 

 باران سردش شده بود. ونداد رو به نهال گفت: یردر ز

 

 باال! یمبر -

 

ه ک یدختر یاش روبه اطراف انداخت که نگاه یینگاه گذرا نهال

نداد کرد. و یزرا ر یشهاماند. چشم یرهخ دادیدست تکان م یشبرا

 متوجه دختر شد.

 

 شناسیش؟یم -
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. زدیها سر مبه آن یربه د یرنامزد کرده بود د یبود. از وقت سحر

دوست و  یننهال بود و خواهر محمدحس ییدوست دوران راهنما

ماند. اگر به  یرهکه کنارش بود خ یپسر ی. نگاهش رویماهمکار ن

هال اما زشت بود سالم نکند. ن رفت؛یسالم هم نم یخودش بود برا

 و رو به او گفت: ددرآور یبشرا ازج یشهادست

 

 .یامبکنم و ب یسالم کوتاه یکرم  یم -

 

 به ینگاه یم. نیدلرز یبشدر ج یبسند کرد. گوش یابه باشه ونداد

 اش درهم شده بود انداخت.نهال که چهره

 

 دومم. ی. طبقهرمیپس من جلوتر از تو م -
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 به سمت سحر رفت. او که با یتکان داد و با لبخند تصنع یسر نهال

 کوتاه و یادفر ینهال خوشحال شده بود. بلند شد و از خوشحال یدند

 اش مرتب کرد.شانه یرا رو اشیف. نهال کیدکش یآرام

 

 .معرفتیسالم سحر خانم ب -

 

 زد او انداخت و گفت:به سپهر و نام نگاهی

 

 ید؟سالم. خوب -

 

 بود ادامه داد. یبه نامزد سحر که پسر جوان و قد بلند رو

 

 متون نتونستم شرکت کنم.شرمنده مراس مبارک باشه. -
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 به او زد. یلبخند پسر

 

شده. اتفاق  ین چممنون. سحرجان گفت یلیسالم نهال خانم. خ -

 ید؟. شما خوبیفتههمه م یبرا

 

 اون طرف؟! یاینب یرینموقع دست سحر و نگ یکممنون.  یلیخ -

 

 ونداد کرد و گفت: یخال یبه جا یااشاره سحر

 

آخر  یدن بامگرمه. توهم آره نهال؟  یگهجور د یکشما که سرت  -

 بفهمم؟

 

اطر خاو را از نظر گذراند. بعد از چند سال هنوز هم  یسر تا پا سپهر

 گفت: کردن به صورت او . نهال بدون نگاهخواستیرا م نهال
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 آقا سپهر؟ یدشما خوب -

 

 یشهاحرف یاد دیدینهال مهم نبود. هر وقت او را م یبرا سپهر

 که اعماق وجودش را سوزانده بود. ییها. حرفافتادیم

 

 بد بود؟ شهیشما مگه م هاییبا احوال پرس -

 

 با اخم خطاب به برادرش گفت: سحر

 

 .زنهیمن طعنه م . بعد بهیگهسرش گرم بود د -

 

 یانم یاما در ظاهر اخم ید؛در دلش به قضاوت سحر خند نهال

 نشاند و گفت: یشابروها
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 سحر؟ یدن برنداشتهنوز هم دست از قضاوت کر -

 

انداخت که نگاه چند نفر به سمتشان  یصندل یخودش را رو سحر

 جلب شد.

 

 یبهانقدر غر ینمبباصالً بذار  اعتماد کرد. شهیهام که مبه چشم -

 یلهم خبر نداره. من که بخ ینمحمدحس یحت ی؟که نگفت یمشد

بعد چند  گفتییکاش م یام بودتو مثل خواهر نداشته یول یستم؛ن

 .یراه داد ییاتو به تنها یکیسال 

 

 یاشارهاکه نامزد سحر نام داشت.  یرو به سپهر و عل حوصلهیب نهال

 کرد و گفت: هایبه صندل
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 .ینلطفاً راحت باش ییدبفرما -

 

نشاند و روبه سحر که  یشابروها یانم یحرف، اخم یناز زدن ا بعد

 . ادامه داد.کردیگله م یزر یک

 

من  یمیاز دوستان قد یکیآقا  ین. ایستن کنییاونجور که فکر م -

 هستن. یکرستوران هم با بهزاد شر ینهست و ا

 

. سرش نگریستیا مکنار نهال با شماتت او ر یمرد یدنکه با د سپهر

 خواستیبه او انداخت. دلش م یدار ینگاه معن یرا باال آورد که عل

 قرار داشت را در سرش بزند. بعد از یزکه وسط م یرنگ یدگلدان سف

بود. سحر با  اشیآدم زندگ ینتر یزانگو ساره، سپهر نفرت یانمهربعد ک

 گفت: یلجباز
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 .زنیمیحرف م باهم . حاال باشه بعداًکنمیمن که باور نم -

 

 ید،اش را از نظر گذراند. پوست سفتکان داد و چهره یسر نهال

که دو هفته  یعروسک ینیکه پهن برداشته بود. ب یپر مشک یابروها

 یهابرجسته و لب یهابعد از مراسم عقدشان عمل کرده بود. گونه

ف نهال بود. خال یچهره ابلوند روشن. دختر خوش یو موها یاقلوه

بود.  یتخانم با شخص یکه صورت کودکانه داشت. سحر مانند ک

 گفت: ی. نهال با دلخورکردیکه م یشیمخصوصاً با فن آرا

 

 یللدارم واسش د یدمخانم و د ماهیکد اصالً باور نکن. من و بگو بع -

 .یارمم

 

 کرد و گفت: یبه صندل یااشاره علی
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 .ینیدنهال خانم بش -

 

 شد. یرهو به نامزدش خ از سحر نگاه گرفت دلخور

 

 ت کنم.. بهتره رفع زحمشمیممنون مزاحمتون نم -

 

 گفت: یهزد و با کنا یشخندیکه سکوت کرده بود. ن سپهر

 

حرفتون رو برعکس  یدرحمت! با یه؟زحمت چ یددار یاراخت -

ران به رستو ینباشه ا ی. هرچیمما زحمتتون داد ینکهمثل ا کردینیم

 هست. تونیمینصفش ماله دوست قد یبزرگ ینا

 

که چه قدر از سپهر نفرت داشت. بعد از چندسال  دانستیم خدا

 اشیشانیبه پ ی. نهال دستخوردیدر گوش نهال زنگ م یشهاحرف
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کرده  اشیکه نثار روح زخم ییهااو جالب بود با آن حرف ی. برایدکش

کرده بود. او  و فراموش آوردیها را درمعاشق یبود. هنوز هم ادعا

. خودش را کنار ونداد گذاشته بود. سوزدمیچرا سپهر  دانستیم

 یو م یستدور و اطراف نهال ن یهم که راحت شده بود کس یالشخ

سر و گردن باالتر بود تمام  یکونداد که  یدنبا د یتازاند؛ ول

 یکونداد کنار نهال  یدند یدنقشه برآب شده بود. شا یشهانقشه

 :فتبه او زد و گ یداشت. نهال لبخند حرص درار یخوب

 

رو  ینجاا هاتونیجشن تولد و دورهم یبرا ینتون یهرچند، م -

. یانبا دوستاتون راه ب یکمتا بگم  ینو به من خبر بد ینانتخاب کن

 مالک نصف رستورانه. یمیمقد یقباشه رف یهرچ

 

سحر که  زد. یرا گفته بود. سپهر پوزخند یمیقد یقعمد اسم رف از

هنوز بعد از چند سال متوجه خصومت نهال با برادرش نشده بود. 

 ت.بود انداخ یبه برادرش که در فکر تالف یکرد و نگاه یآرام یخنده
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 اش رو تف کن!سپهر؟ هسته یخورد -

 

 یبرا یها پشت چشماز آن یبلند شدند بعد از خدافظ یو عل سحر

اش باز اش را از دور گردنسپهر ناز کرد و به سمت باال رفت. شالگردن

 نمهر،یاازدواج ک یشنهاددوماه قبل از پ یقاًکرد و به فکر فرو رفت. دق

کرد. در آن زمان  یاز او خواستگار ینو محمدحس یمان یسپهر جلو

 یگرعمران دانشگاه آزاد بود. نهال هم که چند بار د یهدانشجو رشت

د جمع ر یاو را جلو یتبود. با عصبان یدهحرف را از زبان او شن ینا

اد. گذشت و آن اتفاقات افت یانکرد. بعد دو سال که از ازدواجش با ک

 یینا. سرش را پیختش را رکه داشت. سپهر زهر یدر اوضاع بد روح

پرده از  یکها باال رفت. گذشته مانند از پله رامآ یهاانداخت. با قدم

 گذشت. یشهاچشم یجلو

*** 
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 )سه سال قبل(

شده بود. حالش از  یرهخلوت خ یفروغ به کوچه یب یهاچشم با

چند سال از خودش  ین. در اخوردیبهم م یرشو از تقد یزندگ

 ییبال ینچن ینمرتکب شده است که ا یبود چه گناه یدهپرس

 یسراغش آمده است. آفتاب در حال غروب کردن بود و صحنه

 یشهمانند هم یشپ سالرا درست کرده بود. با فکر اتفاق سه  یریدلگ

 و یاوشن یروزها با وجود کارها ینصورتش شد. ا یروانه یشهااشک

را بدهد؛  هایشانیبخندد تا جواب خوب کردیم یسع یمان یهامراقبت

 یرو که یو سر نماز کندیم یهشب تا صبح گر دانستیاما خدا م

 بدهد یانرا پا اشیزندگ خواستیاز خدا م خواندیدار مچرخ یصندل

. در خانه آمد یرا. صدا یاوشن یما،و هم خودش را راحت کند و هم ن

نهال پرده را انداخت و با پشت دست صورتش را پاک کرد. دوست 

را به  یشهابشود. دست یاوشو ن یماباعث رنجش ن یشنداشت با کارها

 به در خورد. یارفت. تقه یگرفت و به سمت پا تخت یدو چرخ، صندل

 

 جانم؟ -
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 با لبخند وارد اتاق شد و رو به نهال گفت: یاوشباز شد و ن در

 

 تاق کمه؟سالم نهالم. چه قدر نور ا -

 

ال برق را زد که اتاق روشن شد و توانست نه یدکرد و کل یاخم نیاوش

بود.  یامدهشدن اتاق به مزاجش خوش ن ی. نهال که چراغانیندرا بب

 اش را درهم کرد.چهره

 

 ! تا االن که هوا روشن بود.یجور ینسالم. هم -

 

را به سمت خودش  یزد. به سمت نهال رفت و صندل یلبخند نیاوش

 او گذاشت و گفت: یهادست یاش را روبرگرداند و دست
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 !خوایینم یزیخواهر قشنگم؟ چ یخوب -

 

 خبریکه از اتفاقات گذشته ب یاوشنه تکان داد. ن یبه معنا یسر نهال

 بود. حرفش را ادامه داد.

 

 .یدنتاومده د یکی -

 

و  یددست او کش یرحرف اخم کرد. دستش را از ز ینا یدنبا شن نهال

 گفت:

 

 .ینمرو بب یکس خوامینم -

 

صورتش را برگرداند. به سمت قاب عکس سه  ی،سپس با دلخور و

مبل نشسته  یوسط رو یمابود رفت. ن یزانآو یوارد یکه رو یشاننفر
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بودند.  یستادهسمت چپش ا یاوشبود. نهال طرف راستش و ن

قرار گرفته بود. با  یمان یهاسرشانه یها روآن یهر دو یهادست

تنش بود و  یکت و شلوار مشک نیما. کردندینگاه م ینلبخند به دورب

ر شلوا یاوش. نیو کروات طوس یمشک ییلهو ژ یدسف یراهنپ

را طبق معمول دوال تا زده  هایشینکه آست یدسف یراهنو پ یاسورمه

 یتنش بود با موها یابلند حلقه یکاربن یآب یراهنبود. نهال هم پ

بود. با  دهکر یرگرا چشم اشیباییروشن که ز یششده و آرا ینیونش

چشم  یاوشسرش نگاهش را از عکس گرفت و به ن یرو یزیافتادن چ

به او نداد. پا تند کرد و به سمت در رفت.  یالعملدوخت. مهلت عکس

 گفت: شدیطور که خارج مهمان

 

 .کشهیطول نم یقهچند دق -

 

 یشهاو با دست ییدهم سا یرا رو یشدندان ها یتبا عصبان نهال

سرش مرتب کرد.  یرا به سمت جلو برد. شال زرد رنگ را رو یصندل

او، درخواست  یخالف خواسته یاوشکه ن تیسمشتاق بود بداند ک
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 یانرا قبول کرده است. در باز شد و قامت سپهر در درگاه نما یدارد

 یننسبت به ا ی. حس بدیداو به خودش لرز نیناگها یدارشد. نهال از د

 لبش نشاند و گفت: یرو یاش آمد. سپهر لبخند پرتمسخرسراغ یدارد

 

 !یو دوست داشتن یزسالم نهال عز -

 

 گفت: یبلند ی. با خشونت و صدایدنگاهش را دزد نهال

 

 .ینمرو بب یکس خوامیکه بشه؟ گفتم نم ینجاا یاومد -

 

و با  گذاشت یشآرا یزم یبه حرف او، سبد گل رز را رو توجهیب سپهر

 انداخته بود. نگاه کرد. یینلذت نهال را که درمانده سرش را پا

 

 ی؟هوم؟ تا ک! کنی؟یفرار م یتاز واقع یدار -
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 کرد. به سر و وضع مرتبش نگاه کرد و گفت: یادندان قروچه نهال

 

 یرون. فقط گمشو بکنمیفرار م ینداره دارم از چ یبه تو ربط -

 !یرون. بینمصورت نحس تو رو بب خوامینم

 

 شاخه گل رز از داخل سبد یکنهال زد.  یبه خواسته یپوزخند سپهر

س بود تا انتقام پ یدهنگاهش کرد. روزش فرا رس یربرداشت و با تحق

 .یردزده شدن را بگ

 

 یچ کنی؟یم با من رفتار ینجورینهال که هنوزم ا نازییم یتبه چ -

 زنی؟یکه قلمبه سلمبه باهام حرف م یدیتو خودت د

 

از همه وقت  یشتراز همه وقت حالش بد بود. ب یشترروزها ب این
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ب دادن به همه را نداشت. سه سال جوا ی. ناکردیم یاحساس خستگ

اش لب یرو یبس بود. سپهر لبخند پر تمسخر یدنعذاب کش یبرا

صورتش را از  ینهال نشست. نهال با انزجار اجزا یپا ینشاند و جلو

شکل  یو فک مثلث یرهت یاقهوه هایشمنظر گذراند. پوست برنزه، چ

 .یغو صورت شش ت یاقهوه یابروها

 

سال! به  یکو  یستچندسالته؟ ب ی؟نگاه به خودت انداخت یک -

 ی؟دقت کرد ینهات تو آچهره

 

کند.  یداباال آمد. نهال اجازه نداد دستش به صورتش تماس پ دستش

نهال  یهاسپهر شد. دست یکار باعث خنده ینرا برگرداند. ا یشرو

 به لرزش افتاده بود. یصندل یدسته یرو

 

به  یبندو پا یتو سن یتو همون نهال مذهب خوامیاوه معذرت م -

 ! فراموش کرده بودم.یدیعقا
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 با تنفر نگاهش کرد.  نهال

 

رخم  و به یمتو سرم و فلج یبزن یاومد ی؟رو ثابت کن یچ یاومد -

 ی؟خودت و نشونم بد یو برتر یبکش

 

 و حرفش را ادامه داد. یدخند تلخ

 

خونده! تو پولدار! تو دلسوز و مهربون! ابا تو مرد! تو سالم! تو درسب -

 بگم؟ یشترب یاخوبه 

 

انداخت و  اشیدهبه صورت رنگ پر یبه حرف او نگاه توجهیب سپهر

 گفت:
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! حاال جواب یننهال. هم ات رو بزنم تو سرته گذشتهاومدم اشتبا -

 ی؟نگاه به خودت انداخت یکمن و بده؟ 

 

که سرگرم  یاوشاز بابت ن یالشم نهال را دوست داشت. خه هنوز

ال را مانند نه یشصدا ینبود راحت شده بود. بنابرا یهصحبت با همسا

 بلند کرد.

 

 یرو پ بارهیزن هشتاد ساله غم و غصه از چهرت م یک یاندازه  -

رو  یاکم داشتم؟ دن یمگه من چ ی؟شد یانزن ک یمتی! به چه قیشد

النم . ایشد یروان یکزن  ی؟کرد یکارتو چ یول ریختم؛یبه پات م

ر مثل تو دخت یادن ینتو ا کردییکه فکر م یحقته! تو انقدر مغرور بود

 یمامحمد و ن یجلو یکرد یخمکه سنگ رو  روزی. هنوز اون یستن

 رومه!بهرو

 

به  توجهیرا تار کرد. سپهر ب یدشنشست. اشک د یشدر گلو بغض
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 گذاشت. یلچرو یهادسته یرا رو شیهاحال او، دست

 

 تیشونیپ یمهر مطلقه بودن رو یسالگ یستخودتو! تو سن ب ینبب -

راه  تونیی! نمیتو فلج ی؟کرد یتجسمان یتنگاه وضع یکخورده. 

اصالً  کنه؟یهست و جمع و جورت م یمان یتا ک کنیی! فکر میبر

 ی؟رو نابود کرد یتبخاطر اون جون یبهش گفت

 

سر خورد.  رنگشیب یگونه یقطره اشک رو یکتحمل کند.  نتوانست

ش در صورت یکیسپهر فکر کرده بود و االن  یهاحرف ینهال به همه

 از حد، حالت یشب یکیشد. از نزد یشترب یشها. لرزش دستزدیم

 ینزم یاش گرفت. سپهر از او فاصله گرفت. شاخه گل را از روتهوع

ل را داد. نهال ترسان نگاهش کرد. گ سر ایهمستان یبرداشت و قهقه

شده  یوانهپر کرد. انگار درا پر یشهاصورت او گرفت و گلبرگ یجلو

خندان و  یو با همان چهره یختاو ر یپا یها را روبود. گلبرگ

 خشنود ادامه داد.
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ردن. به که پر پرت ک ی! هنوز باز نشده بودیگل بود ینا یهتو شب -

 یکبعد  ی؟هست که جمع و جورت کنه؟ تا ک یکس یمانظرت بعد ن

 خانم فداکار! یمرکز توانبخش ذارهیمدت اونم تو رو م

 

 یمانند خار یشهارفاش شده بود. حصورت یروانه یشهااشک سیل

 نهیروزمندابود. پ یختهدر جگر او فرو رفته بود. سپهر که زهرش را ر

او گرفته  یهافاو بلند شد. نفس نهال از حر ینگاهش کرد و از جلو

 بود.

 

تو تموم شده نهال  ییوران فرمانرواداومدم فقط بهت بگم که  -

 شوهرت شه... . یرمردیپ یکالاقل  یر! کمتر خودت و بگیدهخشک

 

*** 
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صورتش  یرا که رو یگذشته خارج شد و قطره اشک یحال و هوا از

 خورد. اش به ونداد گرهنشسته بود را پس زد. دو پله را باال رفت. نگاه

جره نشسته آخر کنار پن یزاش بود. ممشغول حرف زدن با تلفن همراه

و نشست. ونداد با  یدرا عقب کش یرفت. صندل یزبود. به سمت م

 :یدکرد و از او پرس یکه پشت تلفن بود خداحافظ یفرد

 

 خوری؟یم یچ -

 عوض شده بود. اشیگذشته، حال و هوا یکه دوباره با تداع نهال

 زد و گفت: یلبخند تصنع

 

 !یداد ی،سفارش داد یهرچ -

 

 یبرا داخل ج یمتشگران ق یمشکوک نگاهش کرد. گوش ونداد



 

 

 WWW.98IA3.IR 464 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 نهال را نگاه کرد. یاش گذاشت و جدپالتو

 

 شد؟ یچ یکه بود یینپا -

 

 یزم یکوچکش را از دور گردنش خارج کرد و رو یدوش یفک نهال

ا باز کرد و ود راش بسته بدور گردن یگذاشت. شالگردنش را که کروات

 گفت:

 

 شد؟یم یزیچ یدنشد. مگه با یزیچ -

 

 داد یحسرش را تکان داد و گارسون را صدا کرد. نهال هم ترج ونداد

 ذهنش ببرد. ینقطه ینگذشته را فراموش کند و به دورتر

*** 
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ت. به مخاطب انداخ یپالتواش در آورد و نگاه یبرا از ج یگوش ونداد

 یاداش به لب یرو یبود. لبخند یشمادربزرگ، مادر یخانه یشماره

. رمیپس من جلوتر از تو م» ینشست و بعد از گفتن جمله یزعز

مهربان  ینهال را ترک کرد و تماس را وصل کرد. صدا« دومم یطبقه

 انداخت. ینمادربزرگ ش در گوشش طن ینو غمگ

 

م که بعد حال باش! گله کنم؟ ناراحت باشم؟ خوشی؟سالم مادر خوب -

 !یاد؟نوه ام داره م سال،یک

 

 کوتاه باال رفت و جواب او را داد. یهاپله از

 

 .ید. حق داریدبگ یمنم خوبم. هرچ ین؟. خوبیزسالم عز -

 

اش را از پشت تلفن آرام ییهگر یاو تنگ شده بود. صدا یبرا دلش

از کارکنان رستوران  یدوم، مرد یبه طبقه یدنش. به محض رسیدشن
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 تکان داد. یاو سالم کرد و در جواب او ونداد سربه 

 

 یم؟بود ارزشیسر ما اومد؟ انقدر واست ب یبا رفتنت چ ینگفت -

 یشههم یبشه؟ حاج یتو شهر غربت که چ یبخاطر حرف مردم رفت

 دفعه هم مثل قبل! ینا یستاد،پشتت ا

 

 ت؟یعامردم بشم با اون شا ینما انگشت یشترموندم که ب یم -

 

ود. در آن وقت ظهر پر ب یزهام یشتربه اطراف انداخت. ب ینگاه ونداد

 و گفت: یدکش یاش آه سوزناکمادربزرگ

 

. پدربزرگت ثابت موندییم شه. یلانشاهلل مسبب اون اتفاق ذل -

 یغهصبه نامحرمم نگاه نکرده چه برسه به  یحاج مجتب ینوه کردیم

 کردن دختر مردم.
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که  یانیکه پشت پنجره قرار داشت رفت. ک یزم ینبه سمت آخر ونداد

اش بود. به سمت یدهرس یشونداد جان به دست و پا یدنانگار با د

 گفت: رفت و

 

واستون  یاینم دیدار ینگفت یباال! وقت ییدقربان. بفرما یدخوش اومد -

 باال رو مرتب کردم.

 

 اش گفت:به او انداخت روبه مادربزرگ ینگاه ونداد

 

 دستتون. یشچند لحظه گو -

 

 رستوران بود ادامه یخبره یاز کارمندها یکیکه  یانیروبه ک سپس

 داد.
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. زنگ شینیمیجا م ینباال نبود. هم یبه مرتب کردن طبقه یازین -

 .یومدنامروز ن یننه که گفت یاهستن  یسلطان یزدم بدونم آقا

 

کردند، انداخت و  یبه چند پسر جوان که سر و صدا م ینگاه کیانی

 گفت:

 

. کننیم سر و صدا یلیخ یونآقا ینباال بهتره ا یدقربان اگه بر یول -

 .کننینم یتوجه یچندبار هم تذکر دادم؛ ول

 

 زد. یانیک یبه شانه دستی

 

 کننینم یتعارهم اگه  یونآقا ینو باال نداره. ا ینجانداره ا یاشکال -

 برخورد کن. ترینکردن جد یبده و اگه توجه یگهتذکر د یک
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غبطه خورد.  ونداد یاش به خونسردگفت و در دل یچشم قربان کیانی

 یدهند یادکه او کارمند رستوران شده بود. ونداد را ز سالیک یندر ا

 ده بود.کارکنان باعث احترام به او ش یانخوش او در م یبود؛ اما آوازه

گوشش گرفت و رو به  یکرا نزد یرفت. گوش یزونداد به سمت م

پسر، عروس و  یالب بر یرداده بود و ز یهتک یاش که به پشتمادربزرگ

 گفت: خواند،یفاتحه م یشهانوه

 

تر سخت یط. شراموندمیگه ما. یزرفتن من به صالح همه بود عز -

 .شدیم

 

 گفت: یبا دلخور اشمادربزرگ

 

ون بده اون که نش یتو دستت دار یزیکرد مادر؟ چ یاالن چه فرق -

 یاومده کار تو نبوده و موسسه خبریاز خدا ب یکه سر دختره ییبال
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 کار تو نبوده؟ ینرفته و کاله بردار یبه سمت ورشکستگ یحقوق

 

 یشکه ده ماه پ ییهاحرف یادرا عقب داد و نشست. با  یصندل ونداد

 زد. یاش لبخند مرموذضبط شده یآن مرد اعتراف کرده بود و صدا

 

غ اون دختر درو یهانفر و دارم که شاهده حرف یک یاالن صدا -

 بوده!

 

 گفت: یحرف از زبان او، با خوشحال ینا یدنبا شن اشمادربزرگ

 

 ی؟مدرک دار یعنیپسرم؟  یگیجداً م -

 

 کرد؟یباورش م یکرد. مدرک داشت؛ اما چه کس یتلخ یخنده ونداد

 اش گفت:انداخت و به مادربزرگ یشبه انگشتر عمو ینگاه
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گفته، به  یچ یبوده و برا یکه کار ک دونمیم ینمآره زهره خانم. و ا -

 یو به سزا شهیم یدگیکه پشت اون اتفاق بود هم رس یحساب کس

 راحت. یالت. خرسهیعملش م

 

حرف  یچشمش رد شد. با چه عقل یاز جلو یانمهرک یچهره

باور بود.  یرقابلخودش هم غ یپدربزرگش را قبول کرده بود؟ برا

 یدگون یتا به کس کردیکه او پس از چند روز از او م ییهاالتماس

ر درا نابود کرده است. مانند ناقوس  اشیندهزنش را هل داده و آ

 سکوت را شکست. شااش زنگ خورد. مادربزرگگوش

 

 یار بهم بگب یکآرزو به دلم موند  یه؟چ یزعز یه؟زهره خانم چ -

 مامان جون!

 

که بر تن داشتند  ییهااش را به چهار پسر دوخت. از لباسنگاه ونداد
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 بودند. یانیدارند. مشغول بحث کردن با ک یخوب یمعلوم بود. وضع مال

 

 مامان جون؟ یا یگم مامانمگه من مثل آوا لوسم که ب -

 

 و گفت: یدخند اشمادربزرگ

 

 یفردا. چ یبرا یمها رو بذارحرف ینمگه خواهرت لوسه؟ حاال ا -

 فسنجون؟ یاپلو؟  یرینواست درست کنم؟ ش یدوست دار

 

 گذشتیم یادیاش را مزه کرد. مدت زدهان اشیزعز یغذاها یاد با

ها گرفت و به سمت راه نخورده بود. نگاهش را از آن یخانگ یکه غذا

ها سوق داد. نظرش به نهال جلب شد. درست بود دور بود و خوب پله

اش از آن صورت یو گرفتگ یشهاچشم یسرخ اما شد؛ینم یدهد

 فاصله معلوم بود.
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 پلو کردم. یرینهوس ش -

 

لند بگرفت و  یرا از پشت اشیهزنگ خانه، تک یبا صدا اشمادربزرگ

 شد.

 

 ی؟ندار یتظرتم. کارباشه پسرم. فردا نهار من -

 

و نشست. ونداد بدون نگاه گرفتن از ا یشگرفته جلو یبا چهره نهال

 گفت:

 

 نه قربونتون خدافظ! -

 

 :یدرا قطع کرد و از او پرس گوشی
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 خوری؟یم یچ -

 

 !یداد ی،سفارش داد یهرچ -

 

نهال را به آن چند نفر ربط داد. از  یگرفته یو چهره یناراحت ونداد

خودش احساس کرده  یرا رو اشیکه نگاه عصبان یجمله آن پسر

را پشت سر گذاشته است و  ینهال امروز روز سخت دانستیبود. م

بوده است. جواب  یشرو یادیخالف او که خوشحال شده بود. فشار ز

سکوت را  یشهکه هم ینهال یها براحرف آنو زدن  یانمهردادن به ک

بود. چند لحظه به سکوت  ین. سنگدادیم یحبه دفاع از حقش ترج

. داد یهتک یصندل یگذشت. ونداد بعد از دادن سفارش غذا، به پشت

شده بود،  یرهخ یزم یبه نهال که حواسش نبود و به گلدان رو ینگاه

اش اش نبود از ذهنیسال که نهال در زندگپنج ینانداخت. فکر ا

. شنیدیرا م اشیهگر یها صداشب یصاعقه گذشت. بعض یکمانند 
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چندسال به ونداد هم سخت گذشته بود. به  ینخالف باور همه، در ا

او در دادگاه، سرش آمده بود فکر کرد. نهال  که بخاطر حرف ییبالها

. ونداد از فکر و کردیسپهر فکر م یهابه حرف یهمچنان با آشفتگ

 و رو به او گفت: یددست کش یالخ

 

 ؟که همراه با اون دختر بود حال االنت مربوطه یبه پسر -

 

ونداد که  یکام او را تلخ نکند. نگاهش کرد. از چهره ینکها یبرا نهال

 توانستیبود. به درونش نم یختهر اشیشانیپ یرو یشانپر یشموها

 ببرد. یپ

 

 گفته؟ ینه ک -

 

 زد و گفت: یشخندین ونداد
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 .یستکامالً معلومه که مربوط ن -

 

از  ی،ناگهان یمتصم یک ی. طیدنهال با فکر گذشته لرز هایدست

سم ا یدنرا درآورد و رو به ونداد که با د یقرص یقوط اشیفداخل ک

 درهم شده بود، گفت: یشهاقرص اخم

 

 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 -

 

 ت:گف یآرام یو با صدا یدقرص را باز کرد. لبش را از گز درب



 

 

 WWW.98IA3.IR 477 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 

. مثل دمیومگذشته کنار ن یتبخورم. چون هنوز با واقع یدچون با -

حالم از خودم بهم  بینمیگذشته رو م یاز آدما یکیها هر وقت بزدل

ه فکر چند ساعتم که شد یبخوابم و برا شهی. چون باعث مخورهیم

 که افتاده. ینکنم به اتفاقات

 

نهال باعث شد. دست راست ونداد مشت شود.  ینآرام و غمگ صدای

خودش را کنترل کرد تا به خودش مسلط باشد. همان ونداد مهربان 

او  یهاحرف یو پا آوردیبه او پناه م کسییگذشته که از ب

بار  ینچندم یبرا یانیپسرها باعث شد ک یهاخنده ی. صدانشستیم

قرص گذاشت.  یوطق یکرد و بر رو نداخطار بدهد. ونداد دستش را بل

 نهال نگاه کرد و گفت: ینغمگ یاقهوه یهاداخل چشم

 

 یگذشته رو بذار خواییچرا نم شه؟یحل م یزیبا آرامبخش چ -

 کنی؟یکنار؟ چرا از نو شروع نم
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کرد.  یباز اشیفک یانداخت و با دسته یینسرش را پا نهال

 ونداد یشپ خواستیچشمانش لبالب از اشک پر شده بود. دلش نم

 یاتفاق افتاده بود. با صدا ینجلوه دهد؛ اما ناخواسته ا یفضع

 گفت: یادورگه

 

شاد باشم بخندم بگم به درک که  میاچون با گذشته خو گرفتم. تا م -

و سوزوندن و  یگرمکه ج ییاز همون آدما یکیاون اتفاق افتاد، 

و  نیار. با گفتن اون همه حرف که بارم کردن به روشون نمبینمیم

 پر شدم.پر یام من تو اوج جون. خستهدنیجلوه م یعاد

 

صورتش گذاشت و آرام شروع کرد  یرا رو یشها. دستیاوردن طاقت

 یها جلب شد. ونداد قوطکردن، نگاه چند نفر به سمت آن یهبه گر

 ییدهم سا یرو یترا با عصبان یشهاقرص را در دستش فشرد. دندان

 گفت: یآرام یو با صدا
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 و تو ذهنت کرده؟ ییحرفا ینهمچ یم احمقکدو -

 

از آن نهال صبور  یزیچ یگراز قبل! د یشترشده بود. ب یفضع نهال

اش شده بود گر صورت یکه روانه ییهااشک یدننمانده بود. ونداد با د

مچاله شد.  یقرص بر اثر فشار دست او کم یکیپالست یگرفت. قوط

 سال قبل سراغش آمد.همان پنج یحال و هوا

 

 یین؟خودم برم پا یاگفته  یچ یشده و ک یچ یگیم -

 

که آن مدت نثارش کرده بودند،  ییهانهال بخاطر حرف هایشانه

اش گذاشت. دست یزم یقرص را رو ی. ونداد ناخودآگاه قوطلرزیدیم

 یربود قرار گرفت. ز یزم یسرد و لرزان نهال که رو یهادست یرو

خودش ساخته بود، زد. سر  یها براسال ینکه در ا یزهاییم چتما

 یکه کرده بود. نهال از گرم ییهاتوبه سرکه داده بود.  ییهاقول
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 نگاهش کرد. ینونداد سرش را باال آورد و شرمگ یهادست

 

 وندادم. نگاه به من بنداز. من همون یکشده؟  یچ یبگ خوایینم -

 

خبر  ینرستوران به حال خودش برگشته بود. ونداد مطمئن بود ا جو

. کردندینکرده بود؛ اما همه فکر م یبی. کار عجرسدیبه گوش بهزاد م

 یهااست. لرزش دست اییآدم مذهب اشیونداد خالف ظاهر امروز

را بروز  یزیکرد چ یاش را برداشت و سعنهال کمتر شد. ونداد دست

 یوارکه به د یرا از او گرفت و به تابلو مرد و زن شندهد. نهال نگاه

کرد  یزصورتش را تم یهااش اشکپالتو ینشد. با آست یرهنصب بود خ

که  یاکه ونداد نبود. گذشته یاکردن گذشته یفو شروع کرد به تعر

که  یمردم یزآم یرتحق یهاپشت سرش. نگاه یهانهال بود و حرف

که  ییها. نگاهکنندیم قضاوتشانو فقط  دانندینم یاز کس یزیچ

 یهاهمچون نهال را شکسته و خرد کند. حرف یدل آدم تواندیم

 رحمییبرادر بزرگترش با ب یکه بخاطر انتقام، خرد شدن جلو یپسر

. کردیرا شکست که به زور خودش را جمع و جور م یتمام دل دختر
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نهار،  وردن. با آشدیتر محال ونداد دگرگون گذشت،یهر لحظه که م

از درون جعبه  ایی. دستمال کاغذیدنهال دست از حرف زدن کش

که  یبرداشت و صورتش را پاک کرد. سبک شده بود؛ اما بخاطر کار

به  یدر چشمانش نگاه کند. ونداد دست توانستیونداد کرده بود، نم

بدنش نفوذ کرده  یهاتک سلولدر تک یمانی. پشیدکش اشیشانیپ

که  هایییبا سخت توانستیبود، حال م یعصب ودشبود. از دست خ

را  یتداشته است. به او واقع یاست و او نقش پر رنگ یدهنهال کش

 به او انداخت و گفت: ینگاه یم. نهال نیدبگو

 

 نه؟ یاها رو آورد قرص ینبه ا شهیحاال به نظرت م -

 

 یهنگا یانیکه ونداد سفارش داده بود. ک ییچند نوع غذا یدناز چ بعد

 به او انداخت و گفت:

 

 یست؟ن اییگهقربان امر د -
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 کرد. یلسرش را به سمت او ما ونداد

 

 !ینه مرخص -

 

که آن هم جوابش نه بود.  یدسوال را پرس ینرو به نهال هم ا سپس

ز ا یشترب یتشنهال آتش گرفته بود. عصبان یهاحرف یدنونداد با شن

کرده بودند؛ اما همچنان لبخند  یرونشبود که از موسسه ب یروز

درهمش بدتر  یچهره یدنصورتش کرده بود تا حال نهال د یهمانم

 زد و گفت: ینشود. نهال لبخند محجوب

 

روم  دییاامروز فشار ز یدحال تو رو هم گرفتم. ببخش ینکهمثل ا -

 یکس که تا االن به جز من و سپهر ییهاحرف ینبا گفتن ا یدبود. شا

 دوشم برداشته شد. یاز رو یبار یکخبر نداشت به تو، 
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 کرد. را درهم قالب یشهابه اطراف انداخت و دست یینگاه گذرا ونداد

 

. به شهیها حالت بهتر محرف یسر یکبا زدن  یهروقت فکر کرد -

 من هستم. یاوشو ن یماجز ن

 

 گفت: ینشرمگ یرا تا زد و با همان چهره یدستمال کاغذ نهال

 

 .یگمبهت م خواستمی. اگه گوش مفت میونمبهت مد یشهمن هم -

 

اما  بهتر شده بود؛ یشها. با زدن حرفیدحرف آرام خند ینبند ا پشت

 فت:بلند شد و گ یصندل یونداد را از درون آتش زده بود. نهال از رو

 

دستام و بشورم لطفاً شروع کن منتظر من نمون غذا سرد  رمیمن م -
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 نشه.

 

 یسبه سمت سرو یعسر یهاتکان داد. نهال با قدم یرس ونداد

د. دست چپش را باال آور یررسش،رفت. با خارج شدن او، از ت یبهداشت

بود که دست نهال را گرفته  یبه کف دستاش نگاه کرد. همان دست

 لب گفت: یرزد و ز یشداخل موها یچنگ یبود. عصب

 

 حرفات. یرز یونداد! زد یگند زد -

 

. یدنفس سر کش یکو  یختر اییشهرا باز کرد و داخل جام ش نوشابه

بود.  بدنش باال رفته یکاسته شود. دما اشیتا بلکه از التهاب درون

ال در ژاکت بود، باز کرد. چه بر سر نه یررا که ز یراهنشدوم پ یدکمه

 !دانستیچند سال آورده بودند و او نم ینا

*** 

 یکشد. بعد از  ییکه از خجالت سرخ شده بود وارد دستشو یصورت با
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 ییطال یرآب. شکردیدست ونداد را احساس م یربع هنوز هم گرما

سپهر  یرنگ را باز کرد و صورتش را آب زد. حالش بد شده بود. چهره

 یشهااز ذهنش رفته بود. تمام سرش پر شده بود از اسم ونداد. دست

خودش  یکه سنگ مرمر بود گذاشت و به چهره ییدستشو یرا لبه

 یباز و بسته شدن درآمد. نگاه یشد. صدا یرهخ اییرهدا یینهدرون آ

اش را نداشت. او انداخت. سحر بود. امروز حال و حوصله ینهاز داخل آ

رساند. درست بود دوست دوران  ییبا عجله خودش را به دستشو

را  ترشیکبود؛ اما برادر کوچ یمااو بود و برادرش همکار ن ییراهنما

هم که سحر بود سپهر هم سر و  یتحمل کند و هر مکان توانستینم

 یعرا سر یشها. نگاه از در بسته گرفت و دستشدیم یدااش پکله

 یسبا سرعت از سرو یدستمال کاغذ یکشست و بعد از برداشتن 

درهم  یهارفت که متوجه اخم یز. به سمت مخارج شد یبهداشت

خدا »که امروز افتاده بود در دلش گفت: یاتفاقات یادشد. با  ندادو

نشست. بدون نگاه  یصندل یسپس رو« بگذرونه! یررو بخ اشیهبق

 کردن به ونداد قاشق چنگال را برداشت و گفت:
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 ی؟چرا شروع نکرد -

 

به  ینهال کالفه بود. نگاه یهاکه هنوز هم بخاطر حرف ونداد

 اش انداخت.چهره

 

 بعد از نهار. یبحث باشه برا یادامه -

 

 باشد. لبخند یفیونداد آدم ضع یجلو خواستیکه دلش نم نهال

 زد و گفت: ینیغمگ

 

 !یگهتموم شد د ی؟بحث چ -

 

خودش  یطور که داخل بشقاب برابرنج را برداشت و همان یسد ونداد

 گفت: کشید،یم
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 ی؟کرد یکارشد؟ چ یبعد از رفتن سپهر چ -

 

قه از همه عال یشتربه غذاها انداخت. چند مدل غذا بود؛ ب یهنگا نهال

مقدار داخل  یکظرف را برداشت و  ینبه کشک بادمجان داشت. بنابرا

را خراب  شیرو یزاینطور که با قاشق دو همان یختبشقابش ر

 :کرد،گفتیم

 

 رو کردم. یدکه نبا یکار -

 

رنگ براق را  یاکلمه از زبان نهال، قاشق نقره ینا یدنبا شن ونداد

 داخل مشتش فشرد.

 

 ی؟کرد یکارچ -
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 .یدونداد چشم دوخت. تلخ خند یبه صورت عصب نهال

 

از شر  تونمیو م شهیدرست م یهمه چ یبا خودکش کردمیفکر م -

 یبار یکخالص شم.  که دامنم و گرفته بود ییهاها و اتفاقحرف ینا

 بردارم. یاوشو ن یمادوش ن یاز رو

 

ردن در ک نگاه تٔ  . نهال جراییدهم سا یرا رو یشهادندان ونداد

و با  یدبه گردنش کش یونداد را نداشت. ونداد دست یهاچشم

 گفت: یتعصبان

 

 ی؟خودت و بکش یکیکه بخاطر حرف  یبود یفانقدر ضع یعنی -

 

قاشق  یکنشسته بود.  یشدر گلو یگذشته، بغض یکه با تداع نهال
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 کشک بادمجان را خورد.

 

بهم  ینیسنگ یهاحرف ی. درسته اشتباه کردم؛ ولیمن نبود یجا -

 کردی؟یم یکارزده بود. تو چ

 

 ادامه داد: یشد و با تلخ یرهونداد خ یهاچشم به

 

 یرهشه اسمش بد در م! فقط اگه زن مطلقه بایستیالبته تو دختر ن -

پشت سرشون  یحرف یچوگرنه اگه مردها صدتا زنم طالق داده باشن ه

مرده  یدشا گهینم ینتشونبب یهرک مونن،ی. مثل روز اول میستن

 بوده. یجور ینزنش خوب نبوده. زنش ا گنیمقصره، م

 

ه پشت سرش افتاد یهاحرف یادحرف نهال دوباره  ینکه با ا ونداد

 شد. یرهبود. به او خ
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ت همه حرف جماعت پش ینکه ا بینییم ی؟نقدر مطمئناز کجا ا -

گه م! ی؟بخاطر حرف مردم خودت و بکش خواستیی. چرا مزننیم

داستان  ینا یمگه آدم بده ی؟بخاطر پدرت ازدواج کرد یاشتباه کرد

 ی؟تو بود

 

بحث خسته شده بود. قاشق را داخل بشقاب  یکه از ادامه نهال

 گذاشت و گفت:

 

 !یخودکش ی. حتکنییبه گلوت برسه همه کار م یوقت -

 

داند خسته شود. ب یاشتباه کرده است؛ اما آدم وقت دانستیم نهال

کار  ینکند. هم یزندگ یدر مراکز توانبخش یدسربار است و آخرش با

 را یطزن مطلقه بود و آن شرا یکمخصوصاً نهال که  کند؛یرا م

 داشت.
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 فت:زد و رو به او گ یشخندین ونداد

 

 ینا یهمه یصلاماجراها بذارم قسر دربره؟ عامل  ینبا ا یتوقع دار -

 بود و بس! یاناتفاقات ک

 

دش را آخر ونداد کارخو دانستیداد. م یروننفسش را کالفه ب نهال

 .کندیم

 

 ینکه اول دونییخوب م یول یفتی؛که خودت تو دردسر ن یبه شرط -

 .یوکالتش رو باطل کنن خودت یو پروانه یرنو بگ اشیقهکه  یکس

 

 را تکان داد و گفت: یشپا یعصب ونداد
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 یخیالخودم ب یکار یتانقدر خودخواهم که بخاطر موقع یعنی -

پنج  یناتفاقات گذشته شم؟ اون زمان هم اشتباه کردم صدبار تو ا

 سال گفتم که اشتباه کردم.

 

 فت:گا کرد و به غذ یبحث کالفه شده بود. اشاره ا یکه از ادامه نهال

 

 ییبه جا . منمیازتهران برگشت ینکهموضوع رو بعد از ا ینبذار ا -

شش کسراغش. االن واقعاً  یمکردم بر یداو رد پدر و مادرم و پ یدمرس

 .سرد شد بعد، نهارت و بخور یو ندارم. بذار برا یآگاه یدادگاه و اداره

 

وکول به بعداً م یدنگاهش را از نهال گرفت. حق با نهال بود. با ونداد

ل انداخت. نها یندرون رستوران طن یروس یخواننده ی. صداکردیم

لبانش  یرو یآهنگ چند لحظه مکث کرد و لبخند ینا یدنشن ینبا ا

هال نزبان دوم داشت.  یادگیریدر  یادیز یدکه تأک یمانشاند. بخاطر ن

 داشت. یاد یرا به خوب یروس
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 من تو رو دوست دارم"

 

 .شدیم ینجوریا یدبدونم چرا، نبا ینکها بدون

 

 تو رو دوست دارم من

 

 .شدیم ینجوریا یدبدونم چرا، نبا ینکها بدون

 

 تو رو دوست دارم من

 

 شدیم ینجوریا یدبدونم چرا، نبا ینکها بدون
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 "کردمیبود که فکر م یزیچ یباترینداشتن تو ز دوست

 

 ینیچ یدسراغ نهال آمد. قاشق را درون بشقاب سف یبیعج آرامش

انداخت و با تمام وجود گوش سپرد. از غم  یینگذاشت. سرش را پا

 یننبود. ونداد که حواسش پرت بود. با ا یخبر یشچند لحظه پ

 را بسته بود و یشهابه او انداخت. نهال چشم یحرکت نهال نگاه

بود.  رنگیب یشهانهبود. گو ادهصورتش افت یرو یشهامژه ییهسا

 ینآمده بود. آرام بود و ا یرونرنگش از کنار شال ب ییخرما یموها

و منتقل کرده بود. ونداد مجذوب صورت ا یشانآرامش را به ونداد پر

نداد ورستوران،  هاییاز مشتر یکیشده بود. با افتادن قاشق از دست 

 گفت: ونگاهش را از نهال گرفت  یعبه خودش آمد. سر

 

 یگه؟م یخواننده چ فهمییم -

 

 را باز کرد. با همان لبخند گفت: یشهاچشم یسر نهال
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 یممال یتمر من هست. یزندگ یهاآهنگ ینآهنگ از بهتر یناهوم. ا -

رو هم  یادر یهاموج یساحل آروم، صدا یکبه  برهیو آرومش من و م

 .کنمیآهنگ احساس م ینبا ا

 

صورت  یخخودش کرد. م یخو دوباره ونداد را م یدحرفش خند ینا به

 دانستی. نهال نمشدیم یباز نهایتیمعصومش که با لبخند ب

و  دیربگ یدهامر را ناد ینکرد ا یبا ناز است. ونداد سع یشهاخنده

اش دوستانه ینداشت. دوست نداشت رابطه یلی. دلیدبه او نگو یزیچ

لبش بنشاند.  یرو یلبخندکرد.  یسع نابراینبا نهال خراب شود. ب

 نهال ادامه داد.

 

که با  ییه روزهاب. یهغم و غصه چ دونستمیکه نم ییبه روزها برهیم -

دلمون خوش  یمنداشت یخوب یوضع مال ینکهبا وجود ا یاوشو ن یمان

 کنم؟ یمعن خواییبود. م
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 نگاهش کرد و گفت: یجد ونداد

 

 نه نهارت و بخور. -

 

تکان داد.  یاش درهم رفته بود. سرحرف ونداد چهره ینکه با ا نهال

 یقاشق از کشک بادمجان را داخل دهانش گذاشت. پس از خال ینآخر

 همراه با خواننده شروع کرد. به معنا یآرام یشدن دهانش، با صدا

 کردن.

 

 .خواهمتیم یشههم یبرا -

 داشتنت... . یبرا جنگممی

 ... .یبایتصورت ز برای

 .کندیکه مبهوتم م یتهاخنده برای
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 من یزانو یرو یدیخواب تو

 سخت یروزها یبرا من

 خواهمیگرمت را م آغوش

 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 یرز -

 کنمیم یفو برات تعر یچشمام نگاه کن، همه چ به

 چشمام و نگاه کن خونم،یبرات م الالیی

 کجاست؟ مهربونیش
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شد.  یرهبه نهال خ ینهداد. دست به س یهتک یصندل یبه پشت ونداد

 آهنگ به دل ونداد هم نشسته بود. یبایمتن ز

 

 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

 «یکرئوف، فا الالیی،»

 

از تمام شدن آهنگ ، چند تکه کباب برگ داخل بشقابش  بعد

 از آن را جدا کرد، نهال با شوق گفت: یاگذاشت. با قاشق تکه
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دم من و به ساله بو یزدهس _دوازده یاز وقت یمان یم،زبون روسعاشق  -

 زبون دوم هل داد. یادگیریسمت 

 

و به  تکان داد. نهال بدون نگاه کردن به او نهارش را خورد یسر ونداد

کاسته  اشیداد. ونداد که هنوز هم از التهاب درون یهتک یصندل یپشت

. ختیخودش ر یواندر ل یررا باز کرد و مقدا یاهس ینشده بود. نوشابه

 نهال کرد او گفت: یوانل یکتا نوشابه را نزد

 

 نخور. نداره. توهم یزی. به جز ضرر چیستماهل نوشابه ن -

 

 .یدبه او انداخت و خند ینگاه یمن ونداد

 

 ها خوبه.موقع یبعض یبرا -
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ز را زمزمه کرد. ونداد بعد ا «یهرجور راحت»تکان داد و  یسر نهال

بلند  یزگذاشت و باهم از سر م یزم یرا رو یواننوشابه ل یدننوش

 شدند.

 

 وبمون. خودت  یو به کارات سر و سامون بد یبمون خواییم -

 .رمیم یمعذب نکن با تاکس

 

 گفت: پوشیدیرا م طور که پالتواشکرد. همان یاخم تصنع ونداد

 

استراحت  کی یدسه روز کارام و جمع و جور کردم. امروز و با ینتو ا -

 دادم. یبه خودم م

 

 تکان داد و گفت: یسر نهال
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 .یمپس بر -

 

ت بود به سم یانیک اشیلکردن از آن مرد که فام یاز خداحافظ بعد

آن  از یبه سر تا سر رستوران انداخت خبر ییپله ها رفتند. نگاه گذرا

نگار با پر بود. ا یزهام یشترنبود و ب کردندیچند پسر که سر صدا م

. رفتیم یینها پاخوردن نهار حالش جا آمده بود. چون با لبخند از پله

 ها انداخت و رو به ونداد که کنارش بود گفت:به راه پله ینگاه لنها

 

و خدا شده رنگاه کن تو  ین؟زد ینجاا یهچ روحیب هایینقاش ینا -

 شده. یقهرستوران ارواح. بهزاد چه بد سل یهشب

 

 انداخت. هایبه نقاش یزد و نگاه یلبخند محو ونداد
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 .شدیالب نمج یادمن دوسشون دارم. رنگ روشن ز -

 

 توئه؟ ی یقهسل یعنیعه؟  -

 

 آره. -

 

تاد. سحر اف یزآمد. نگاهش به م یینآخر را پا یگفت و پله یآهان نهال

ا ها اضافه شده بودند. سپهر سرش را باال آورد. تهم به آن یگهسه نفر د

د و ش یدهپالتواش توسط ونداد کش یننهال آمد پا تند کند و برود. آست

 ینگاهش کرد. ونداد سرش را کم ی. سوالیستدبا یشباعث شد سرجا

 و گفت: کردخم 

 

 یکه گفت مغرور یفرار! بهش ثابت کن همون جور یعنیکارت  ینا -

 ش بده!که زد و به ییها. جواب حرفدونییو در شان اون نم و خودت
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باشه تکان بدهد. از  یبه معنا یدر کالم ونداد باعث شد سر جدیت

 یها که در فاصلهآن یدننظر ونداد آن پسر هم مقصر بود. سپهر با د

 اش را درهم کرد که از نگاه ونداد دور نماند.بودند چهره یستادها یکم

 گوش نهال برد و حرفش را ادامه داد. یکنزد ونداد سرش را

 

 یسهش و در کنار من مقاکن. اگه خود یاالنم برو ازشون خدافظ -

 منتظرتم. یرون. بیرهبگ یشآت یشترکرده پس بذار ب

 

 از حد او جا خورد. نگاهش کرد. ونداد لبخند یشب یکیاز نزد نهال

 رفت. نهال با خودش گفت: یزد و به سمت در خروج یمحو

 

 .کنهیم یادز یبعج یامروز کارها -
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ها آن یزلبش نشاند به سمت م یرو یداد و لبخند یرونرا ب نفسش

ه ب یاو نگاه غضب آلودش را از نهال گرفت. لبخند یدنرفت. سپهر با د

، خواهر یدبا آن سه نفر که فهم یسحر زد و بعد از سالم و احوالپرس

 فت:هستن رو به سحر گ یشوهرخواهر و برادر عل

 

 .یرمدارم م ی؟ندار یکار-

 

 حرکت ونداد از ینکه از احساس برادرش به نهال آگاه بود و ا سحر

 لبش نشاند. یرو یچشمش دور نمانده بود. لبخند زورک

 

 راقب خودت باش.م. نه قربونت. زنیمیبعداً باهم حرف م -

 

 به سپهر انداخت و گفت: یبا نامزد سحر، نگاه یاز خداحافظ بعد
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 خدافظ جناب سپهر خان. -

 

گفت و  ی،زد که او با حرص خدافظ نهال خانم یشخندین نهال

ه نگا یرفت. به خوب ینثارش کرد. به سمت در خروج یاغرهچشم

 لب گفت: یر. زکردیخودش حس م یغضبناک سپهر را رو

 

! االن موقع حرص خوردن ینپشت به ز یبه پشت و گه ینز یگه -

 توئه.

 

رفت و از رستوران خارج شد. نگاهش به ونداد  یسمت در خروج به

 زد و گفت: یافتاد. لبخند

 

 ممنون. -
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نداخت ابه او  یمهم نبود. نگاه یشبرا یامردم ذره یهاکه حرف ونداد

 و گفت:

 

رد پس درموردمون ک اییگهفکر د یدمن و تو رو کنار هم د یهرک -

 بذار فکر کنن! مخصوصاً اون آدم.

 

خشک مشهد در زمستان  ینهال خورد. هوا به صورت یسرد باد

ود و خشک ب یفقط هوا ینه برف آمدیم یتحمل بود. نه باران یرقابلغ

 پالتواش فرو برد و گفت: یبرا داخل ج یشهابس! نهال دست

 

 که. یشهدرست م یعهشا ینجوریخب ا -

 

خواد نگران رستوران و انگشت نما  یهست. نم یعهپشت من شا -

مربوط  یمن به کس یخصوص یاوالً. دوماً زندگ ین! ایشدن من باش
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 .یستمربوط ن یهتو هم به بق ی. زندگیستن

 

 به نهال انداخت. یقیونداد نگاه عم ی،زرد رنگ یتاکس یستادنا با

 صورتش کرد و حرفش را ادامه داد. یچاشن یلبخند

 

ص . کمتر هم قربینمتیم یگهوقت رفتنه. دو هفته د یگهد -

 بخش بخور.آرام

 

 متعجب نگاهش کرد. ونداد در عقب را باز کرد. نهال

 

 !یگهد ینبش -

 

 گفت: یجگ نهال
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 ری؟یآهان من برم؟ تو نم -

 

 در حالتش گفت: ییریتغ یجادا بدون

 

 .خورهیبهم نم یرامونچند تا کار دارم. مس -

 

 یجوقت گذراندن با نا یکرده بود؛ ول یرا کنار ونداد سپر یخوب روز

 .شدیاو از عمرش هم حساب نم یاسخت بر یروزها

 

. آهان بابت امروز بینمتیم ینکهباشه. مراقب خودت باش! و ا -

 ممنونم.

 

 یشبرا یتکان داد. نهال سوار شد. ونداد در را بست و دست یسر ونداد

لبانش نقش بسته بود.  یکه رو یتکان داد. نهال با همان لبخند
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تکان داد و به راننده سالم کرد. راننده  یخداحافظ یدستش را به معنا

 نگاهش کرد و گفت: ینهمرد جوان بود. از داخل آ یککه 

 

 سالم خانم، مقصدتون کجاست؟ -

 

که  یداد و با همان لبخند یهتک یبعد از آدرس دادن به صندل نهال

ون که بد یانمهرک یهالبش بود امروز را از نظر گذراند. خنده یرو

درموردش بکند  یود. باعث شده بود نهال فکر بدب یقصد و قرض یچه

حرص بخورد. البته چون امروز جوابش را داده بود. لبخندش  یو کم

و  یانشده بود. ک یدهبه خاک مال هایلیتر شد. امروز پوز خبزرگ

تلفن  ی. با صدااشیزندگ یهاآدم یزترینسپهر! دو نفر از نفرت انگ

به  یدرآورد. نگاه یفشداخل کرا باز کرد و از  یفشک یپهمراهش ز

 انداخت، سحر بود. یامپ

 

آقا پسر  ینا یبد یحبرام توض یدبا ینجاا یایم شییفردا بلند م"
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 "نه؟ یا یهست، گرفت یک یپخوشت

 

 نوشت. یامشجواب پ در

 

 ".یامنرسم ب یگهد یدمتاسفانه فردا کار دارم. شا"

 

 آمد. یگرید یامکه پ یدنرس یهدو ثان به

 

خانم  یهست یگهامشب که د یشتپ یامو م یمپدر یخونه یامعصر م"

 "پرمشغله؟

 

زد. سحر با وجود کنجکاو بودن، انقدرعجله داشت. حتماً  نیشخندی

سوخته  اشیشهبرادرش بود و دلش به حال برادر عاشق پ یهاحرف

 یرونبخار گرفته به ب ییشهگذاشت و از ش یفشرا داخل ک یبود. گوش
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 شد. یرهخ

*** 

ه نبود. به ساعت گاز نگا یا داخل در انداخت و وارد شد، کسر کلید

 یهاو دکمه یدکش اییازهبود. خم یقهوچهار دق یکرد. چهارده و س

. پالتواش را باز کرد. شالش را از سرش درآورد و به سمت اتاق رفت

 ییعوض کرد و به سمت دستشو یرا با بلوز و شلوار راحت یشهالباس

و  یختکف دستش ر یهما یرا بشورد. کم ورتشرفت تا دست و ص

به خودش انداخت.  یرا شست. صورتش را آب زد. نگاه یشهادست

 انداخت.  یناش طنسپهر در گوش یهاحرف

 یرو پ بارهیات مزن هشتاد ساله غم و غصه از چهره یک یاندازه"

 یادن ینتو ا کردییکه فکر م ی! االنم حقته! تو انقدر مغرور بودیشد

 یجلو یکرد یخمکه سنگ رو  ی. هنوز اون روزیستمثل تو ن دختر

 "روبه رومه! یمامحمد و ن

 شد. یرهکرد و به صورتش خ یزچشمانش را ر نهال
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 بینمیم یپدختر جون خوشگل خوشت یکمن جلوم  یره؟پ یک یر؟پ -

 الزم شدن مردم. ینکع ینکههشتاد ساله. مثل ا یرزنپ یکنه 

 

ه کرا از نظر گذراند. درست بود  یشفاصله گرفت و سر تا پا ینهآ از

 یود؛ ولبکند. درست بود که فلج شده  یداپدر و مادرش را پ خواهدیم

تلف کرد  لیاقتیب یک یرا پا اشیسال زندگ یکاالن سالم بود. 

 یان. هم کیفتندب یشاالن وقتشه آن دو نفر به پا یدرست؛ ول

 لب گفت: یر! زیراضو هم سپهر از خود یشروانپر

 

 .گیرمیهر جور شده حال شما دوتا رو م -

 

شد و دوتا  یکنزد ینهحوله دست و صورتش را خشک کرد. به آ با

 یروزشپ یاقهوه یهاگذاشت. به چشم ییروشو یرا رو یشهادست

 نگاه کرد و گفت:
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 !یخسرو یمادختر ن یم،من نهال خسرو -

 

 یشهافحر ینا یلدل یدآمد. شا یرونب ییو از دستشو یدخند مهابابی

 کردی. او تالش مگرفتیکارها همه و همه از ونداد سرچشمه م ینو ا

 ساکت کند تا مانند قبالً یکار کردیم ی. سعیاوردنهال را به خودش ب

 نشود. در دهانش بزنند و فقط نگاهشان کنند. نهال خوشحال بود که

ردن ق رفت. بدون روشن کبود. به سمت اتا یدهونداد را د سالبعد پنج

سبز  یاهوا عوض شود. پشت پرده یلوستر، پنجره را باز کرد تا کم

را باز  یزندگ یو کتاب شفا یدتخت دراز کش یرنگ را انداخت. رو

 را به چشمش زد و مشغول مطالعه شد. ینکشکرد. ع

*** 

 

شد.  یرهخودش خ یآشفته یمورد نظر را زد و به چهره یطبقه

 یرانمتعجب و ح یلحظه چهره یکدر بدنش بود.  یادیز یخستگ

و خودش  رفتیچشمش گذشت. داشت راه را اشتباه م ینهال از جلو
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 ی. حال و هواکردیخودش را جمع و جور م یدهم قبول داشت. با

و  یستادسوم ا یدر طبقه رسراغش آمده بود. آسانسو یشچندسال پ

 ینگاه یموارد شد. نبود  یکه زن پرحرف و فوضول هایهاز همسا یکی

 به او انداخت و گفت:

 

 سالم آقا سروش! -

 

 .یستنگرفته بودند که نامش سروش ن یادهنوز هم  سالیکاز  بعد

 نگاهش کرد و گفت:

 

 سالم. -

 

 .یدشده بود. پرس یرهرا زد و روبه ونداد که به جلو خ ینگپارک زن
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 کنی؟یم یشما تنها زندگ -

 

را در دستش  یحطور که تسبگفت. زن همان یابله حوصلهیب ونداد

 گفت: چرخاندیم

 

 ی؟نامزدم ندار -

 

 نه! -

 

. اشاره کردیم ییخودنما یدسف یکه چندتار مو هایشیقهکنار شق به

 کرد و گفت:

 

. از من گفتن. دنیها! سنت بره باال بهت زن نم شییم یرپ یدار -

 ینجاات اه خانوادهک دونمیباال بزنم؟ م ینواست آست خواییم یگمم
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 .یستنن

 

 ید؛حرف زن خند ینرا در دستش فشرد. در دلش به ا یفشک یدسته

 اما در ظاهر گفت:

 

 .دمیم یحو ترج ییممنون! تنها-

 

به او انداخت و  ینگاه یمکرد. که زن ن یباز شدن در خداحافظ با

 صلوات آخر را فرستاد.

 

 پسر! یرخدافظ پ -

 

را داخل در  یدبه او داده بود. کل یهکه زن همسا یاز لقب بیخیال

و پالتواش را  یفبود. ک یپر تنش ی،انداخت و وارد شد. روز خوب ول
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را درآورد و  یراهنشمبل انداخت. به سمت اتاق رفت. ژاکت و پ یرو

به  یدشاش را برداشت و به سمت حمام رفت. تنها امتن پوش یحوله

 ینحاج آقا بتواند ا یدوباره یداربه تهران و د شبود که رفتن ینا

 یچهره یادرا حل کند. چراغ را روشن کرد. با  یچند مجهول یمعادله

 یزو بعد از بستن در، دوش را باز کرد. سورپرا یدحسام بلند خند

 .شدیبزرگشان م یاز طرف پسرعمو یجالب ینامزد

*** 

 

و تلفن  یدپوش یهمراه با گرمکن مشک یرنگ یخاکستر تیشرت

ها حرف یسر یکبه فواد  یدهمراهش را از داخل پالتواش در آورد. با

طور به سمت آشپزخانه رفت. به اش را گرفت و همان. شمارهزدیرا م

 .یچیدفواد در گوش او پ یبود که صدا یدهبوق دوم نرس

 

 ذشت؟خوش گ ی؟احواالت داداش چطوره؟ خوب -
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گوش  بهت بگم پس خوبو  یززنگ زدم چندتا چ ی؟خوبم. خوب -

 کن.

 

 .یدکش یشروبه رو یهابرگه یدست از مطالعه فواد

 

 جانم داداش؟ -

 

 آب گرفت و گفت: یرش یربرداشت. ز ینتاز داخل کاب یوانیل ونداد

 

 نهال نکش وسط. یشرو پ یماعنوان بحث ن یچبه ه -

 

 را درهم کرد. یشهااخم فواد

 

 جاییکهم من!  دونییهم تو م یه؟رفتارت چ یلدل فهممیمن نم -
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 یجهنت ین. در حضور خودت به النگهیم دلیلی! بلنگهیم یماکار ن

 .یدیمرس

 

 یک. در قهوه ساز را برداشت یوان،کرد و بعد از پر شدن ل یاخم ونداد

 و گفت: یختآب داخلش ر یوانل

 

ون انگو.  یعنینگو  یزیباره به نهال چ یندر ا یگمبهت م یوقت -

 است. یهاش شک و گمان و فرضهمه یمکه زد ییهاحرف

 

 زد و گفت: یپوزخند صدا دار فواد

 

 ینکه ا یکس یشونداد. تو خودت و بذار پ ینبب یه؟شک و فرض -

سال قبل  یستحدود ب یش. دوتا بچه چندسال پیدهماجرا رو شن

اونم مرد چندساله؟  کنهیم یداشونمرد پ یککه  یابوننداخل خ

 یبرا یجور ینپسر بهتر باشه. بعد هم یمساله. البته بگ یکو  یستب
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اون  کنهیو بزرگشون م برهیرو م هابچه ینا دلیلیخدا و ب یترضا

 !یندار یتدر وضع ی؟مال یتتو در چه وضع یهاهم طبق گفته

 

 آورد. یرونب ینتقهوه را از کاب یحاو یچوب یجعبه

 

پول  یدشا دونییاز کجا م یم؟رو مقصر بدون یمان یامخب؟ االن ب -

 داشته.

 

 گفت: یبلند یشده بود با صدا یونداد عصبان یکه از خوش باور فواد

 

 دونمیمن نم ی؟دادگستر یک یهپا یلوک یبه نفهم یخودت زد -

 یدنه باک یدابه نهال کمک کنم تا پدر و مادرش و پ خواییونداد اگه م

دوتا بچه گشتن که . در به در دنبال مشخصات یمشروع کن یمااز ن

 !یآب تو هاون بکوب یمونهم ینکرده مثل ا ییراسماشون هم تغ
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 یقهوه را رو ی. با حرص جعبهیدصورتش کش یشبه ته ر یدست ونداد

 .یداُپن کوب

 

 یخوب یطون تو شراا یول یگی؛م یچ دونمی. مدونمیم یناروا یهمه -

 رو یمان یایمطرف ب ینو اون پسره از ا یانمهر. از اون طرف کیستن

 .شهیبدتر م یطشرا یممتهم کن

 

با  یحالش بد شه؛ ول ترسیی! مینگران یچ یتو برا فهممیمنم م -

دنبال مشخصات دوتا بچه گشتن.  هایونهدست دست کردن و مثل د

هست  یهسوال و فرض ی. کلیگمرو م یز. من بهش همه چیستراهش ن

رو  یزاب همه چ. اون جویماستن یمقصر اصل یدهکه داره نشون م

سکوت  یول شناسه؛یرو هم م دوتاپدر ومادر اون  یو حت دونهیم

 کرده.
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 نم دارش زد و گفت: یدر موها یچنگ ونداد

 

لش بد به حالت اگه حا یبکن فقط وا یبکن یدوست دار یهر کار -

 فواد. کنمیسرت خراب م یو رو یشه خودم اون آگاه

 

 و گفت: یدخند فواد

 

نباشه  یتاربهش. تو ک یگم. باشه بابا آروم میعاشقبسوزه پدر  -

 .یداداش. نگاه کن کارآگاه مملکت رو وقتش و گرفت

 

هم  یرا رو یشهاحرف فواد کفراش درآمده بود. دندان ینکه از ا ونداد

 .ییدسا

 

چه  یدمخودم د ی. من با چشمایستن کنییکه فکر م یاونجور -
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 یزهاییسال چ یکبعد از اون  یسرش آورد. حت یاون عوض ییبال

 !یادهاز حد ز یشب یلیهم سن اون خ یدختر یکه برا یدهو شن یدهد

 

 داد زد. یبلند یبا صدا یباًنداد. تقر ادامه

 

رت . به نظیدهکش یاز حد انتظار سخت یشتربسه! اون دختر ب یگهد -

 یهاهم سن و سال ییهکه نفس بکشه و مثل بق یستاالن وقتش ن

 خودش باشه؟

 

 گفت: یآرام یبا صدا فواد

 

 یفهمه. وقتو ب یت. بذار واقعیشسر بدون یبخوا ینکها یپس به جا -

و بهش  یکه کنارش بود سالیککنارش باش. مثل همون  یدفهم

 .یداد یدلگرم
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 گفت: یداد و با کالفگ یهبه اُپن تک ونداد

 

به نهال  یزیچ یومدمخودم ن یمدت مراقبش باش. تا وقت ینا -

 یداش ینهم سر بزن هایمارستانکن. به ب یقتحق یمادرمورد ن ینگو؛ول

 شد. یداپ یزیچ یک

 

 . در خودکار را بست.یدآرام خند فواد

 

حت شه. هوم؟ خوبه؟ تو خودش بره و نارا ذارمیچشم داداش. نم -

 .یگمبهش نم یزیچ یماهمدرمورد ن

 

ساز قهوه یوه داخل تورقاشق قه یکرا از اپن گرفت و  اشیهتک ونداد

روشنش را زد و رو به فواد  ی. درش را بست و به برق زد. دکمهیختر
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 گفت:

 

چند روز به من  یند تو ااوم یشپ یافتاد هرچ یآره خوبه. هر اتفاق -

 خبر بده.

 

خب پدربزرگت  یمشکالت خودت و حل کن؛ ول باشه چشم. تو برو -

 یگمتمومه. م یهمه چ یداده. اگه تو موسسه رو بخر یخوب یشنهادپ

 یانمهر؟پسره ک یننبال اد یقها رو بفرستم تحقچندتا از بچه خواییم

 

ها کم از برادر سال ینکه در ا یفواد بود. کس کردندیبه جانش م جان

 ونداد نشده بود. یبرا

 

ه ک یهاطالعات ین. ایتو درسر افتاد یمجور ین. همیستنه الزم ن -

و به دوستت کمک  کنییبدونه بعد تو از شغلت استفاده م یکس یدنبا
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 کنی؟یم

 

 و گفت: یدخند فواد

 

و متهم  یانمهرک یکه بتون گردمیراه م یکحرف اضافه نباشه. دنبال  -

 .یفتهن یرخودتم گ یو پا یکن

 

 و گفت: یدبه گردنش کش یدست یانمهرک یاد با

 

 ی؟اخراج نش -

 

احت ر یالتطرف و اون طرف دارم خ ینخودم و ا یمن آشناها -

 برم. دیبا یندار ی. کاربرهیبو م ینه کس فهمهیم یباشه. نه کس
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 ه.نر یادت یگهندارم. فقط د یخودته. نه کار یبرا یگمم یهرچ -

 

 یوارکنار د یبلند شد. پالتواش را از جالباس یزشاز پشت م فواد

 برداشت و گفت:

 

م ه. یایو ب یتو جمع کن. انشاهلل بر یلوسا. برو یگهخب د یلیخ -

خوب از طرف نهال به گوشت برسه هم مشکل خودت حل  یخبرها

 شه... خدافظ.

 

 خدافظ. -

 

که پر شده بود انداخت.  یوانبه ل یرا قطع کرد و نگاه گوشی

وز ر یکرا برداشت. بعد از  یواندستپاچه قهوه ساز را خاموش کرد و ل

 .کردیبود که آرامش م یزیتنها چ ینپرتنش ا
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*** 

 

 امروز یبود انداخت. کارها یزاشم یکه رو ییهابه پرونده نگاهی

 یدن. رفتن نهال به دکردیبود که فکرش را م یزیاز آن چ یشترب

 نداشت. یشکارها یرو یکرده بود و تمرکز یرونداد هم فکراش را درگ

دستانش گرفت.  ینگذاشت و سرش را ب یزم یدوتا دستانش را رو

 یخودش را سرزنش کرد. وجود ونداد کنار نهال مشکل ساز بود. دست

. نداشت که نهال را از ونداد خطرساز دور کند ی. راهیدبه سراش کش

ونداد را نشناخته بود.  یشخودش را سرزنش کرد که چرا شش سال پ

 .یایدبه در خورد که باعث شد از فکر در ب یاتقه

 

 .ییدبفرما -

 

 وارد اتاق شد و گفت: دبهزا
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 روزم با نهال کنسل شد.قرارم ام ینکهنره. و ا یادتاومدم بگم جلسه  -

 

 شد. یرهخ کردینگاهش م یبا شرمندگ یشهبه بهزاد که هم متعجب

 

که به  یقول یره که بزنه زوقت سابقه ندار یچچرا کنسل شه؟ نهال ه -

 داده. یکی

 

 داخت و گفت:بود ان یشانبه او که پر ینگاه بهزاد

 

پول جور  یبهش بگم ماجرا از چه قراره و چه جور یول دونم؛ینم -

 نه؟ یا یکرد

 

 تکان داد و گفت: سری
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 رو بدونه. یزاچ یآره. حقشه بعض -

 

 کرد. یهبه سرش زد. بهزاد به چارچوب تک فکری

 

هست حرف زدم قبول  یشترا که سهامشون ببا چندتا از سهام داره -

 باال. یمتبا ق یکردن بفروشن؛ ول

 

 که بهزاد زده بود گفت: یتوجه به حرف بدون

 

 ی؟آشنا دار یعنی ی؟نهال جور کن یبرا یکار یک تونییم -

 

هال ندوست ندارد که  یمان دانستیسکوت کرد. م یهچند ثان بهزاد

او  یادفعه یکهم به بهزاد گفته بود؛ اما سوال  یمسرکار برود از قد

 که متوجه سوال بهزاد شد گفت: یمانگاهش کند. ن یرانباعث شد ح
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 ندارم. یاچاره یبود؛ ول یامنتظره یرسوال غ دونمیم -

 

ل مب یگرفت و در را پشت سرش بست. رو یواررا از د اشیهتک بهزاد

 نشست و گفت: یمان یروروبه

 

 فرستیینم ییه تنهاتو نهال و تا سر کوچ یه؟منظورت از چاره چ -

 سر کار؟! یشبفرست خواییبعد االن م

 

برداشت و  یزم ینفرشان را از رو. قاب عکس سهیدتلخ خند نیما

 صورتش گرفت. یجلو

 

 دوباره ضربه نخوره. خوامیم یدشا -
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 یمان به یجلوه دادن کارش نداشت. بهزاد نگاه ینجوریبه جز ا ایچاره

 گفت: انداخت و

 

 ازت بپرسم؟ یگهسوال د یک -

 

 کرد و ادامه داد. یرخودش تعب یشآره پ یرا به معنا سکوتش

 

که اون  دونییم یعنینه؟  شناختییم یشتو ونداد و شش سال پ -

ا درسته؟ پس چر یستادا یانک یجلو یشهو هم کردیبه نهال کمک م

پدر و  ست،یکارهکه چ یدیازم پرس یشها رو سه روز پاون سوال

عات از و در کل اطال کنهیم یکارمشهد چ ین؟اش کمادرش و خانواده

 یدی؟پس چرا پرس یشتشناخی. اگه میمن گرفت

 

 نقش بست. رو به بهزاد گفت: یمان یهالب یرو پوزخندی
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وباره تکرار شه. دو گذشته  یفتهدوباره اون اتفاقات ب خوامیچون نم -

 .یرهبه صالحشه که از ونداد فاصله بگ

 

 چپش انداخت. یپا یراستش را رو یکرد و پا یاخم بهزاد

 

 ی؟دکر یسهو با ونداد مقا یانکه ک یخودت فکر کرد یشپ یتو چ -

نهال  یوسط باشه ونداد جونش و پا ینا یمطمئن باش اگه احساس

 .یادکه خم به ابروش ن ذارهیم

 

 یتگذاشت و با عصبان یزم یحرف قاب عکس را رو ینا یدنبا شن نیما

 گفت:

 

 یدی؟و نخواهد اتفاق افتاد. فهم یستن یزیچ ینهمچ -
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 یاوردهرنگش را که هفت سال بود از دستش درن ییطال ینگر بهزاد

 شد. یرهخ یمابود را داخل انگشتش چرخاند و به ن

 

با فاصله گرفتن  کنییفکر م ی؟کن یکارچ خواییم ی؟اگه افتاد چ -

و نسبت به ونداد درک  یتحساس شه؟یحل م یزینهال از ونداد چ

 .کنمینم

 

اش درانهاحساس پ یرا بهزاد پا یشها. حرفیدبگو یزیچ توانستنمی

 یزیبود چ یمان یهاکه پشت حرف یزهاییبه نهال گذاشت؛ اما چ

و به  گذاشت یزم یرا رو یشهاآرنج یمااز احساس پدرانه بود. ن یشترب

 شد. یره. خکردینگاهش م یتبهزاد که با جد

 

به  یگممن م ی. وقتیکه درک کن یستیمن ن یوقت جا یچتو ه -

 .دونمیم یزیچ یک یعنی. یرهفاصله بگ یکتصالح نهاله که از شر
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 گفت: یمامبل بلند شد و به ن یاز رو بهزاد

 

ن و م یباشه. با کارها ینو تو گوشت فرو کن اگه سرنوشتشون ا ینا -

 !یسرئ یر. ظهرت بخگیرنیهم قرار م یها باز هم جلوتو اون

 

 یمان یهاحرف یناز ا یرا به در رساند و خارج شد. حساب خودش

به  یدنشها رفت که به محض رساعصابش خرد شده بود. به سمت پله

به سمت اتاق مشترکشان  یشانکه پر یدرا د یانمهردوم، ک یطبقه

 یادبا  یخندبود. لب یدهند ینجوریوقت بود او را ا یلی. خرفتیم

. امروز شدیوقت دلش با او صاف نم یچاش زد، هپسرخاله یچهره

بود. همکارش را در  یامدهداشت و صبح به شرکت ن یوقت دندانپزشک

 یکالفه از رفتار یانمهربه او سالم کرد. در اتاق را باز کرد. ک یدراهرو د

 گونهینا یدبود. نبا یختهرا ر یزشم یرو یاتکه داشته بود. تمام محتو

که به سمت  طوریندر اتاق را بست و هم د. بهزاکردیها رفتار مبا آن
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 گفت: رفتیم یزشم

 

 ی؟واسه اتاق درست کرد یهچه وضع ینا یره؟خ -

 

 .یدکش اشیشانیبه پ یدست کیانمهر

 

 .یدمو ونداد و د نپرس بهزاد! امروز نهال -

 

واهرش خبود.  یادز یانمهرک یعصب یها. حالتیدباال پر یشابروها بهزاد

 را عقب داد و نشست. یرا به او گفته بود. صندل یزهمه چ

 

بازم  یمونی؟پش یاآره؟ بدون ذره یبود یشهخب؟ حتماً مثل هم -

تا  ی؟نهال خراب کن یشونداد و پ یکرد یبازم سع ی؟زخم زبون زد

ذره هم که شده  یک! یابه خودت ب ی؟ادامه بد خواییم یک
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 !یدنتدهم درصد بخش یک یدو نشون بده شا یمونیتپش

 

رها کرد  یصندل یکاپشنش را در آورد و خودش را محکم رو کیانمهر

 برخورد کند. یوارمحکم به د یکه باعث شد صندل

 

 ینا به اکدوم از اون یچبود. ه یلیدونم بهزاد! اشتباهات من خ ینم -

تلف شد.  یلچرو یبخشن! چند سال از عمر نهال رو یمن و نم یسادگ

درست کردم از  یمکه از دق دل یسال بخاطر اون دردسر یکونداد 

هاشون نگاه کنم. با تو چشم تونمیلش طرد شد. نمخانواده

ها من و از اون یچکدوم! هشهیحل نم یچیهم ه یخواهمعذرت

 .یست! رفتارهام دست خودم نبخشنینم

 

 زد. یپوزخند بهزاد

 

! ینشوند یاه. نهال و به خاک سینابودشون کرد ی؟معذرت خواه -
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  شه؟یجبران م یپوست یربا چندتا کمک ز کنییحاال فکر م

 

وقت  یچ. او هریختیاعصابش بهم م یانمهرک یرفتارها از

 بود. از آن طرف هم یمیقد ینهک ینبا او خوب باشد. ا یشتوانستنم

بود، با  الهام را درک کند که چگونه از او خواهش کرده توانستینم

هش بلند شد. رو به او که کالفه نگا یزخوب باشد. از پشت م یانمهرک

 :یداش غرشده یدکل هایدندان ین. از بکردیم

 

 ییالهابهم  ی! تو اگه خودت و بکشینهقزو یسنگ پا یسترو که ن -

 یرو یپس بهتره دمت و بذار یششه،جبران نم یکه سر نهال آورد

 یگممخواهر د ینمطاقت ندارم بب یگه! من دیکاآمر یبر یکولت برگرد

الهام خر باشه عشق چشماش و کور  ید! شایبد یلمو تحو یپرپر کن

 دستییدست دمیبرادر بزرگش اجازه نم کممن به ح یکرده باشه؛ ول

 خودش رو بندازه تو چاه!
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او  آمدیخود بلند شد. حرف از الهام که به وسط م یاز جا کیانمهر

از  یعرا گرفت. سر یشهاچشم ین جلولحظه خو یکگرفت.  یآتش م

 اش را سمت بهزاد گرفت:بلند شد و انگشت اشاره یصندل یرو

 

زش منه! اجا یگوشت فرو کن بهزاد! الهام تمام زندگ یرو تو ینا -

که  یزیاز چ یشترب ی. من خواهرت و دوست دارم. حتیستدست تو ن

 از اول ساز مخ... . خوایی! اگه میفکر کن

 

 اجازه نداد حرفش را کامل کند. بهزاد

 

زن سابقت هنوز کابوس کارها و  زنی؟یها رو محرف ینا ییبا چه رو -

 یش. به اون حال انداختترسهی! از عالم و آدم مبینهیتو رو م یهارفتار

 یمگه از رو کشی؟یالهام و وسط م یپا یبعد خوش و خرم دار

 یبنداز یرو هم بدبخت کن یگمکه بذارم خواهر د یمن رد ش یجنازه

 خونه!  یگوشه
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 گفت: یبلند یبا صدا یدن،شروع کرد به لرز هایشدست

رفا ح ینکه از ا یستین یشمبرادر تن یحت ی؟الهام ی یکارهتو چ -

و  ینم! ا. من عاشق الهامکنمیدوست داشته باشم م ی! هر کارزنییم

 تو گوشت فرو کن، آره من بد کردم در حق ونداد و نهال؛ و تا آخر

 جداست! اشیهالهام قض یول کنم؛یعمرمم واسشون جبران م

در اتاق  یگرد ییهرا بست. اگر چند ثان یشهابا حرص چشم بهزاد

رفت.  یرونبه سمت ب یتبا عصبان ینگرفت. بنابرا یدعوا باال م ماندیم

آمده بودند و  یرونب یشانهااز کارمندها که از اتاقنگاهش به چند نفر 

خود را در محل کار  یبودند افتاد. خصومت شخص یستادهداخل راهرو ا

همکارها با هم رفتار  ییهنشان نداده بودند و مانند بق یهبه بق

دو پسرخاله  ینا ینب یدندسر و صدا همه فهم یناما با ا کردند؛یم

به  ی. وارد محوطه شد. باد سردوقت است که شکرآب است یلیخ

داخل  یموقع از روز کس ین. در اآمدینم مصورتش خورد باران نم

آرام شود. از  یباران تا بلکه کم یره بود زیستادمحوطه نبود و او تنها ا

 یرستاندب یکخوب نبود. هر دو با هم در  اشیانهم یانمهربا ک یکودک

و  یگار. پاکت سزدندیم یرهم را با ت یهسا یول خواندند؛یدرس م
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را روشن  یگارشلوارش درآورد و س یبفندک کوچک را از داخل ج

هم  ینت؛ اما اگر همرفیسراغش م شدیم یعصب یلیخ یکرد. وقت

خواهر  یبهزاد اندازه ی. نهال براکردیبا او دعوا م دیدینهال م

 یبکه در گذشته افتاد حسا یاش با ارزش بود و با آن اتفاقاتنداشته

 دانستیم یانمهرنهال با ک یدعوا یشرمنده بود. او خود را مسبب اصل

نهال  هایاو از کمک یشپ رفتیم یماهفر یدنو هر هفته که به د

شب به  یمه. پس از آن تا نکردیرا ابراز م اشیو شرمندگ گفتیم

 یدهآن آرام خواب یرکسش ز یزترینکه عز شدیم یرهخ یسنگ قبر

 بود... .

*** 

 

درهم  یهااز تمام شدن جلسه و رفتن آن چهار نفر بهزاد با اخم بعد

 گفت: یمارو به ن یدکتش را پوش

 

هم خالف  یکه بهم گفت یکم برم. درمورد اون موضوعمن هم کم -
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. تا قبول کنه زنمیاونجا حرف م یربا مد کنمیقبول م یمباطن یلم

تهران تا دو  یرهخوشحال باش ونداد داره م ینهال بره سر کار. راست

 !یر. روزت بخیستمشهد ن یگههفته د

 

رنگش  یاقهوه یدست یفرا داخل ک یلشوسا یمااز رفتن بهزاد، ن بعد

 اشیمشکل تنفس یکه برا یقرص یبلند شد و قوط یشگذاشت. از جا

 یکه مانتو و شلوار رسم یرا در آورد. با آمدن دختر خوردیم

 که دست دختر بود با ینیبود به سمتش برگشت. س یدهپوش اییمشک

ه ب. انگار برق یختر ینیاز آب، داخل س ارمقد یکو  یدلرز یمان یدند

 یگرها وصل شد که فقط هم را بدون پلک زدن به همدآن یهر دو

ه ب یماها بود. نآن یدارد یناول ینکردند. بعد از دوازده سال ا ینگاه م

با گذشته  ییکه مو یشروروبه یعسلخودش آمد و روبه دختر چشم 

 گفت: زدینم

 

 سالم و ممنونم. -
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 برداشت و قرص را به سمت دهانش برد و ینیآب را از درون س لیوان

خودش حس کرد. کنجکاو شده  یرا رو یلدانگاه  ینیقورت داد. سنگ

و پنج سال از عمرش گذشته  یزن که س ینسر ا یبود تا بداند چ

زمزمه  کنمییرا بروز نداد. دختر خواهش م یزیچ یاست آمده؛ ول

 شلوارش فرو برد و گفت: یبدستش را درون ج یماکرد. ن

 

 یدمتون؟آشناست. کجا د یلیمن خ یشما برا یچهره -

 

 :یدنداشت. دستپاچه پرس یمارا از زبان ن یحرف ینکه توقع همچ دختر

 

 بله؟ -

 

 انداخت. بود یکه خال یشاپ مجلل یبه سرتاسر کاف ینگاه نیما
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 هم رو درسته؟ یمباش یدهفکر نکنم د -

 

زدواج ادختر به او زده بود دور  یشکه دوازده سال پ ییهااز حرف بعد

 وشیاآن روز او هروقت بحث ازدواج را ن یها. حرفیدرا خط قرمز کش

که  ایمبه ن ینگاه یلدا. خوردیداخل گوشش زنگ م کشیدیوسط م

 تنش بود انداخت یو باکالس یکش یهالباس یشخالف دوازده سال پ

 و گفت:

 

 .یمباش یدهفکر نکنم د -

 

زمزمه  یاگذاشت و خوبه یفشقرص را داخل ک ی. قوطیدرا پوش کتش

د؛ اما گشته بو یمادنبال ن اشیکه بعد از بهم خوردن نامزد یلداکرد. 

اش کت یناز کنارش رد شد آست یماکه ن ینکرده بود هنگام یدااو را پ

 گفت: یا. با لحن شرمندهیستدو باعث شد بارا گرفت 
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 من متاسفم. -

 

 کرد. یلرخش، ما یمشده بود به ن یرهکه خ یلدارا به سمت  سرش

 

 .یستمهم ن -

 

 صاحب کافه آمد. صدای

 

 نشده. یزاون طرف مونده هنوز تم یزایدختره کجا رفته؟ م ینا -

 

 و گفت: یددستش را کش زدهخجالت

 

من قابل  یهاحرف دونمیکنم. م یبود معذرت خواه امیفهوظ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 546 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 ... .یول یست؛بخشش ن

 

 ادامه داد. نیما

 

 .یرازیخداحافظ خانم ش یول -

 

بال صاحب کافه را که دن یهانگاه کرد و صدا زدن یماشده به ن خشک

رده کرا تار  یدشکه اشک د ییهانگرفت. با چشم یرا جد گشتیاو م

 بود گفت:

 

 هام گوش بده.حرفلطفاً به  -

 

 شد. یرهخ یشروتمام به روبه حسییرا از دختر گرفت و با ب نگاهش
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در  یشهاتون و دوازده سال پنمونده که زده بشه. حرف یحرف -

 .یدمهام شنحضور بچه

 

 یشخوانبود به سمت پ یلداصورت  یکه روانه ییهابه اشک توجهبی

که  یلدا یدنبا د شاپیحساب را داد. صاحب کافصورت یرفت. تقاضا

 گفت: کردیم یهو گر یستادها یماکنار ن

 

 م.خان یلدا گردییم داریهما یدور و بر مردا یداًجد -

 

انداخت و  یمابه ن یکه پشت صندوق نشسته بود. نگاه یجوان پسر

 حساب را به او گفت.صورت

 

 .یستن کنییکه فکر م یلطفاً به حرفام گوش بده. اونجور یمان -
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عابربانک را به پسر  پولش را در آورد. کارت یفکتش ک یبداخل ج زا

 گفت: یلداداد و رو به 

 

 گفتمیمخودم  یشآره؟ پ یمونی؟حتماً ابراز پش ی؟بگ خواییم یچ -

 ی؟کرد یکارتو چ یبزرگ شده؛ ول یاکرده یلتحص یتو خانواده

 

مه زد و ادا یشخوانپ ی. دستش را روییدهم سا یرا رو هایشدندان

 داد.

 

 یجوراون یهشت ساله اون حرفا رو بار من کرد یبچه یک یجلو -

ا دو تاومد؟  یاوشسر ن ییتو چه بال یهابا حرف دونییم یحرف زد

تو همه  یخواهبا معذرت یگی؟م یاز چ یسال لکنت گرفته بود. دار

 یرازی؟ش یلدا شهیدرست م یچ

 

که  یمارفت. رو به ن لرزیدیکه دستانش م یلداکافه به سمت  صاحب
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 سرش داغ شده بود، گفت:

 

 کارمند من درست صحبت کن. چه خبرته آقا؟ با -

 

 کرد و رو به مرد گفت: یمان یخشک یسرفه

 

راها جاش ماج ینمحترم حق با شماست. ا یآقا خوامیمعذرت م -

 .یستن ینجاا

 

 به او انداخت. ینگاه یمابلند شد. ن یلداهق هق صدای

 

. منم یدینکرده فکر کن من رو ند ییرتغ یچیما ه یدوباره یداربا د -

 !یشمثل دوازده سال پ کنمیفراموش م
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از نظر  را یماصورت ن یتک اجزاتک یلداکارت را به پسر گفت.  رمز

رت بود. صو یکنزد یاهکه به رنگ س یرهت یاقهوه یهاگذراند. چشم

 .یلخت جوگندم یو موها یمشک یابروها یغ،شش ت

 

 ی؟بد یتوقتت و به همکالس یقهپنج د یستیحاضر ن یعنی -

 

اش سرفه شدیم یکارت را سمت او گرفت. هروقت عصب پسر

ه او بهم  یلداداشت و  یادیفکر ز یهاروزها مشغله ین. اگرفتیم

 یشال پنبود. او دوازده س یمادر قلب ن ییجا یلدا یاضافه شده بود. برا

ته نذاش یحرف یجا یگرنفر د یکاو و انتخاب  یهاحرف یدنبعد از شن

 یعسل یهاروشن با چشم یددا نگاه کرد. پوست سفیلبه  تفاوتیبود. ب

 یبروهابرجسته و ا یهاآن را پوشانده بود. گونه یرو یاشک ییهکه ال

 یباییو ز یتکوچک. از جذاب ینیکه پهن برداشته شده بود و ب یمشک

 کم نشده بود. یزیچ یششچندسال پ
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. اونم فقط بخاطر بینمتیجا م ینپنجشنبه ساعت ده صبح هم -

 دوران دانشگاه! یهمکالس

 

 یخواهپولش گذاشت. از صاحب رستوران معذرت یفرا داخل ک کارت

 یافک یشده بود. هوا یشترب یشهاکرد و خارج شد. تعداد سرفه یآرام

انگار باد سرد که به  با وجود آن دختر. آور بود. مخصوصاًشاپ خفقان

رفت و در  ینسرش خورده بود حالش بهتر شده بود. به سمت ماش

 عقب گذاشت. یصندل یو پالتواش را رو یف. ککردسمت راننده را باز 

 یواداد تا ه یینرا پا یشهبعد از بستن کمربند از آنجا دور شد. سر ش

 یدشن یرا هم م یلدا یهااگر حرف یشود. حت ینخنک وارد ماش

 بودند و بخش اعظم یاوشمهم نبود. هوش و حواس او نهال و ن یشبرا

 لدا نبود.ی یبرا ییآن را ونداد گرفته بود. جا

*** 

 

که به صورتش خورد گردنش  یبهم خوردن پنجره و باد سرد یبا صدا
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 یششده بود و پتو رو یکرا باز کرد. هوا تار یشهارا تکان داد. چشم

پرده را کنار زد و با دستش پنجره را . یدبه گردنش کش یبود. دست

را از چشمش برداشت و  ینک. عیدکش اییازه. خمآمدیبست. باران م

در اتاق را باز کرد.  نگاهش به چراغ روشن  کورمالبلند شد. کورمال

 به حرفش گوش نداده ینکهناراحت است از ا دانستیافتاد. م یمااتاق ن

و چند  یستادبود. پشت اتاقش ا به نفع خودش هاینا یاست؛ اما همه

 آمد. یشتقه به در زد. بعد از چند لحظه صدا

 

 داخل نهال! یاب -

 

ساعت چند است. وارد  ینکهبه ا توجهیرا محکم کرد. ب یشموها کش

تخت  یکاتاقش داشت.  اییگرم و دوست داشتن یاتاقش شد. فضا

و دو  یقد یینهآ یش،آرا یزاف بود و م یدو نفره که از جنس ام د

 یمبل تک نفره نشسته بود و مشغول مطالعه یست تخت. رو یعسل

 یماروشن شده بود. ن یعسل یرو ورهایچند برگه بود. اتاق با آباژ
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 ها گرفت و به نهال دوخت.نگاهش را از برگه

 

 جانم نهال؟ -

 

 کار گفت:خطا یهابه داخل کرد و مانند بچه ایاشاره

 

 داخل پدرجان؟ یامب شهیم -

 

. او و ونداد بود یدر پ یپ یدارهاید یرکه هنوز هم فکرش درگ نیما

همان لبخند  گذاشت. با یشآرا یزم یها را روکرد و برگه یاتک خنده

 گفت: یشگیهم

 

 .ینداخل و بش یابله فرزند! ب -
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 یمااش شد. نخندان و گرفته یچهره به سمتش رفت. متوجه نهال

 حرفش را ادامه داد.

 

 امروز خوش گذشت؟خب  -

 

 تخت چهار ی. رویدرا برهم کوب یشهادست یان،حال ک یادگرفتن با

 گفت: یاقزانو زد. با اشت

 

ز اکردم. اصالً  یکسانو با خاک  یانک یچجور ینیبب ینبود یعنی -

م . چنان جواب کوبنده بهش دادگنجمیتو پوست خودم نم یخوشحال

 . کنه یپراکن یعهمن شا یکه عمرا بخواد برا

 

 بود. یپر انرژ یبیکه مشتاق نگاهش کرد. نهال به طرز عج نیما
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  ی؟کار کرد یخب چ -

 

 زد و گفت: یلبخند نهال

 

کردم  یچی. دمش و قکردیدرازتر م یشترب یمشداشت پاشو از گل -

نهارم  یک. البته بماند بخاطر حرفام یفتهدر ن یکه با نهال خسرو

 مهمون شدم.

 

 .یدباال پر یمان ابروی

 

 مهمونت کرد؟ یک -

 

 یمانونداد حساس شده است. از زدن حرفش پش یرو یمان ینکها یاد با

زنگ در  یو تا آمد جوابش را بدهد صدا یدبه سرش کش یشد. دست
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اش را . ساعتآیدیاس ام اس سحر افتاد. گفته بود عصر م یادآمد. 

ز خدا داد. ا یسوال فرار یننگفته بود؛ اما او را از جواب دادن به ا

 خواسته بلند شد.

 

 یسر یک خوادیداد که عصر م یامهم پمن برم در و باز کنم. سحر ب -

 بهم بزنه و ازم خواسته بود برم باال.

 

 یزیچرا به هر یمابرود، اما فرار کردن از سوال ن خواستینم دلش

ر بلند شد و از اتاق خارج شد. به سمت د یشاز جا یعداد. سر یحترج

 بلند گفت: یضد سرقت رفت و باز کرد. سحر با صدا

 

 بود. یاون ک یگیباال بهم م یایزود م -

 

 یلیبود که برادرش خ یناز ا یهاک ینظهر تنش بود و ا هایلباس

عاشق  یشهکرده و سحر هم که مانند هم یموضوع پا فشار ینا یرو
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 یک ییهمادرش آمده است. سا یدوان خانهدو برادرش هست. دوان

 بزند.  یها داخل راهرو افتاد و باعث شد که نهال پوزخندنفر از راه پله

 

 نهال؟ گیرییم یافهق یک یبرا -

 

در بود را باز کرد. چادرش را  یککه نزد یبا دستش در کمد نهال

 برداشت. سرش کرد و در را کامل باز کرد.

 

 او کرد و گفت: به چادر یااشاره سحر

 

 .یستن یبه جز من و تو که کس -

 

کر خجالت نکشه. البته ف یادها باز داخل راه پله یبهتره به برادرت بگ -

 ذره خجالت تو خونش باشه. یک کنمینم
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آخر حرفش را بلندتر گفت. سحر چشمانش را درشت کرد و  قسمت

 گفت:

 

دعوا  کننیفکر م یانم هایهاالن همسا یینپا یارصدات و ب یونهد -

 شده.

 

تا  دانستیبود. م اشیهها چرخاند. هنوز سارا به سمت راه پله سرش

اند ردهکه ازش پنهان ک یقتیو حق آیدیهم م یمان یگرد ییقهچند دق

 . فهمدیرا م

 

د بار. من برادرت و در ح ینو آخر یناول یبرا یگمو م یزیچ یک -

 ر کنم.چه برسه بخوام بهش فک دونمیخودم نم
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که  یشهها اکو شد. خالف همنهال بلند بود و داخل راه پله صدای

 خونسرد بود. یلیدفعه خ ینا شدیم یعصب زدیبلند حرف م یوقت

 :. سحر با حرص گفتگشتیونداد بر م یهاهم به حرف ینا یدشا

 

 ی؟داد یرنهال؟ چرا به سپهر گ یگیم یچ -

 

قدم به سمت او برداشت.  یکبه سحر زد.  یلبخند پر تمسخر نهال

 شد. یرهبود. به او خ خبریسحر که از همه جا ب

 

من رگ  یاره و براعاشق و بر ند یهاآدم یپمن ت یپس بهتره برا -

تاق کنار ا یلچرو یکه رو یست. نهال اون نهال فلج نیرونگردنش نزنه ب

و  من گل رز پرپر کنه یو برا یادب یرتتافتاده باشه و برادر خوش غ

 کنه. یرمقتح

 

از اتاق خارج شد. به  یمانهال، ن یمسخ شده نگاهش کرد. با صدا سحر
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 بود رفت و گفت:  یستادهدرگاه ا یسمت نهال که جلو

 

 چه خبره نهال؟ صدات کل ساختمون و برداشته؟ ینجاا -

 

چه  یشهاحرف دانستیشده بود و نم یرکه امروز بدجور ش نهال

 رو به سحر ادامه داد: یمادارد. بدون توجه به حرف ن یعاقبت

 

ختر مردم و تا د یشیقدم م یشواسش پ ینجوریکه تو ا یآره برادر -

بهش  ینو محمدحس یمان یکه جلو یبدبخت کنه. انتقام جواب رد

 دادم و ازم گرفت. 

 

 زدیپلک نم یتکه از عصبان یمابه ن ینگاه یمماتش برد. نهال ن نیما

 رو به سحر گفت: انداخت و
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تمام رگ  ییبعد با پرو یرهبگ یادو  یتبرو به برادرت بگو اول انسان -

که با  یو خواهرش و بفرسته جلو تا بفهمه مرد یرونگردنش بزنه ب

است. آره  یکارهچ یشو تو زندگ یهدختر به قول خودش مطلقه بوده ک

ف و حال بد طر یتاز انسان یچیتو رو که ه یزچ همهیمن برادر ب

مادر نداشتم  . درسته پدر وبینمیرو در شان خودم نم فهمهیمقابل نم

 یک یندارم ول یآنچنان یلیبا سن کم بزرگم کرد و مدرک تحص یماو ن

رد و ک یرشتحق یدبده نبا یکیحال  یوقت فهممیدارم. م یتجو انسان

 که توش قرار گرفت و تو سرش زد.  یتیموقع

 

ها که شد. نهال به سمت راه پله یرهدگرگون شد. به نهال خ یمان حال

 گفت: یششنیدرا م یشهابود و حرف یستادهسپهر با وقاحت تمام ا

 

 یمان یگفت یادته؟تو به چه درد خورد  یفداکار یبهم گفت یزمان یک -

حال و  ینو به ا یگذاشت یهکه تو بخاطر اون از خودت ما یداصالً نفهم

 یجا یشه. اون همیدخدا فهم یول ید،نفهم یمان یادته؟ یروز افتاد

خوبه  یمو حال جسمان یستادمپاهام ا یرو بینییحق نشسته اگه م
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ما  یتک کارهاکه اون باالست و داره تک ییهخدا خاطرفقط و فقط ب

 رهیم یینخوش از گلوت پا یلقمه یک. تو هم فکر نکن بینهیرو م

. شنوییو تو م شنومیکه من م یهیزاز چ ترینتقاص دل شکسته سنگ

 . گیرییجوابش رو م کنییکه فکرش و نم ییجا یکمنتظر باش 

 

گذشته برداشته شد،  یقحقا ینفس افتاده بود. پرده از رونفس به

از پشت سر  یمان ییه... . سایانمهرو ک دانستیکه نهال م یقیحقا

برگشت. سحر  یمابه سمت ن یعرا بست و سر یشهاافتاد. نهال چشم

برافروخته شد. دو  یماافتاد. صورت ن ینزم یسست شد و رو یشپاها

 ید. نباگفتیم یدگشاد شد. نبا چشمانشدستش مشت شد. مردمک 

 یربه سمتش رفت. ز یع. تعادلش را از دست داد. نهال سرشنیدیم

و  ی. نهال با نگرانیندبنش ینزم یبغلش را گرفت و کمک کرد تا رو

 ترس گفت:

 

الل  یدمن غلط کردم گفتم. با ین،بش کنمی. خواهش میمان ینبش -
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 .شدمیم

 

داد.  یهنشست و به در تک ینزم یبه شمارش افتاد. رو یشهانفس نیما

او عوض شد.  نهال سرعت خودش را به اتاقش رساند.  یحالت چهره

 یدنبا یچیاو ه گفت،یم ید. نبایدندستانش شروع کرد به لرز

و  یزبان یررا باز کرد و قرص ز یش! در کشو عسلیدنبا فهمید،یم

رساند. سرش را به در  یمارا برداشت. با سرعت خودش را ن اشیاسپر

تک داده بود. اشک در چشمانش حلقه زد. ترس در تک یهتک

زبانش  یربدنش نفوذ کرد. قرص را به سمت دهانش برد و ز یهاسلول

 یالعملاما عکس شید؛کیتند نفس مو تند زدیپلک م یماگذاشت. ن

وان آب برداشت. به یل یکوارد آشپزخانه شد و  یه. با گردادینشان نم

آب کف دستش  یکرد. مقدار ینسمتش رفت و  در دلش سپهر را نفر

نخورد.  یاما مردمک چشمانش تکان ید؛صورتش پاش یو رو یختر

دهانش گرفت و چندتا به صورتش زد. بازهم حالتش  یرا جلو یاسپر

بود.  یدهامانش را بر یهگر لرزیدیم یشهانکرد. دست یداپ ریییتغ

اورژانس را گرفت، اما آن  یچنگ زد. شماره ینتکاب یرو زرا ا یگوش
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 یمان یتچگونه وضع یدکه نفهم کردیم یهو گر لرزیدیم یشقدر صدا

 را گفت.

 

 گفت: یهنشست و به صورتش زد و با گر یمان جلوی

 

 ونم بلند شو.ج. بابا یما. بلند شو نگفتمیم یدغلط کردم... نبا یمان -

 ی؟شد یچ

 

 حلقه کرد. یمارا دور کمر ن یشهاکرد. دست یهبلند گر یصدا با

 

به خودت  یاوشمرگ ن کنم،ی! خواهش میامرگِ نهال به خودت ب -

 !یاب

 

 یایند،به داخل ب یگرسحر باعث شد سپهر و چند نفر د یادفر صدای
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کوتاه گذشت. انگار با بد شدن حال  یلمیها مانند فآن لحظه یهمه

 یدکه به خودش آمد. د ینهال هم به کما رفته بود فقط زمان یما؛ن

 یرون. با بریزدیاشک م مهاباینشسته است و ب یژهو یهاپشت مراقبت

با پشت دست صورتش را پاک کرد و به سمتش  بخش؛آمدن دکتر از 

 رفت. 

 

 نه؟  یشهنه؟ بابام خوب م یشهخوب م شده؟ حالش یچ -

 

 یهرنهال که از گ یبه چهره  یبود. نگاه یمان یکه همسن و سالها مرد

 بود انداخت و گفت: یسخ

 

 هیچند ثان یشدن. برا ینجوریا ی. بخاطر شوک عصبیشنخوب م -

وبه خ یماراالن حال ب یاز کار افتاده و تنفس قطع شده. ول یمارقلب ب

تو بخش باشن و تحت  یداالست. امشب و باب یاتیشو عالئم ح

 به بخش.  کننیباشن. فردا منتقلشون م یژهو یهامراقبت
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 بلند گفت:افتاد و بلند ینزم یرو یهبا گر نهال

 

 شکرت! یاشکرت که بابام سالمه، خدا یاشکرت! خدا یاخدا -

 

 نشست. یشمرد جلو 

 

 یدبا یشچند تا آزما کنی؟یم یهدخترم حال پدرت خوبه چرا گر -

. خدا شنیگرفته بشه و تحت مراقبت باشن فردا به بخش منتقل م

 بده! یسالمت

 

 گفتیم یدکرد. نبا یهرفتن دکتر وسط سالن نشست و بلند گر با

 ینهال بود. صدا یمارستانبه ب یشو باز شدن پا یمامسبب حال ن

 ینیل بداخ یاوشادکلن ن ینفر آمد و بعد هم بو یک یعسر یهاقدم
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از شدت  یشهاخودش را به نهال رساند. دست یاوش. نیچیدنهال پ

در چشمانش حلقه زده بود. به  ک. اشلرزیدیاضطراب و سرما م

 خواهرش چشم دوخت. ییدهرنگ پر یچهره

 

 یماا نکو؟ حالش خوبه نه؟ باب یما! نینجایین؟شده نهال؟ چرا ا یچ -

 خوبه نه؟

 

 دو رگه شده بود یهکه از شدت گر یی. با صدایدنگاهش را دزد نهال

 گفت:

 

اشه فردا به بخش منتقل تحت مراقبت ب یدحالش خوبه! امشب و با -

 .شهیم

 

به  یحرف ی. اجازهیدنشست. نهال را در بغلش کش ینزم یرو نیاوش
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 نداد. یاوشن

 

 . .هستم.. یما! من گفتم! من باعث حال بد نیامن بود ن یرتقص -

 

 یگه؟! خوبه دیگیخوبه نه؟ دروغ که نم یماکه ن االن ی،باشه نهال -

 

 کرد و گفت: یهگر بلند

 

قلبش از کار  یهچند ثان یراگفت... ب یخوبه! حالش خوبه! دکتر م -

 کنم! یزندگ تونمینم یمامن بدون ن یااش بخاطر منه! نافتاده! همه

 

روبه  یاگرفته ی. با صدایدنشروع کرد به لرز یاوشن هایشانه

 خواهرش گفت:
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تو از عمد  دونمیمن و تو همه کسه! م یبرا یما! نینهال دونمیم -

 یگیگه نممحالش خوبه.  یما. ندونمیرو م یز. همه چدونمیم ینگفت

 باالست؟  یاتیشدکتر گفته عالئم ح

 

 و یدرا  و بوس اشیشانیپ یاوشآره تکان داد. ن یرا به معنا سرش

 گفت:

 

 یم؟ننک یهگر یمقول نداد یمانکن! خب؟ مگه به ن یهگر یخواهر -

 حالش خوب شد ناراحت شه؟ یوقت خواییم

 

 یک ایمن ینکهفکر ا ی. حتیردرا بگ یشهااشک یجلو توانستنمی

چه  انداختیم یهفرو برود هم او را به گر یشخار در پا یک یروز

مزمه ز افتاده بود. نهال آرام یمارستانتخت ب یاالن رو ینکهبرسد به ا

 کرد:
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 آشغال!  یانک یز،چ همهی! اون بیهاون عوض یراش تقصهمه -

 

 بلند شد و رو به او گفت: ینزم یخارج شد. از رو یاوشبغل ن از

 

 ینا یکه مسبب اصل یحساب کس یدجا بمون تا برگردم. با ینهم -

ه افتاد بهم خبر بد یعملش برسونم. هر اتفاق یاتفاقاته رو به سزا

 و آوردم. یمگوش

 

 و نگران گفت: یستادا یشنگاهش کرد. سرجا یرهخ نیاوش

 

 نهال؟ یریکجا م -

 

 گفت: شدیدور م یاوشکه چند قدم از ن طورهمان
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 اتفاقات و برسم. ینا یحساب مسبب اصل یرمم -

 

نداشت  یجان یچکه ه ییپشت دست صورتش را پاک کرد و با پاها با

مر نهال تا آخر ع شدیم یزیشچ یمابه سمت راه پله ها رفت. اگر ن

 . در دلش گفت:بخشیدیخودش را نم

 

 هم اون زن و شوهر!  و هم سپهر و یانهم من مقصر بودم هم ک -

 

. با رفت یمارستانب یمردم به سمت در خروج یهابه نگاه توجهبی

به صورتش  آمدیکه م یسرد و باران یوارد شدنش به محوطه سوز هوا

 . بلندبلند باداشتیجلو بر م طور که قدم به سمتخورد. نهال همان

 خود گفت:

 

نه  شدیبا ما آشنا م یمانه ن کردنیاگه اون زن و شوهر ما رو رها نم -

و  یماو نه من بخاطر ن شدیم یلعنت یتنفس یماریب ینا یردرگ
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و اون  دمشینم یکهکه بهش داشتم زن اون مرت یاز حد یشب یعالقه

پدر و مادر  یما؟ن یاوش؟بود؟ من؟ ن ی. مقصر کافتادیاتفاقات نم

 گفتم؟یم یو چ رفتمیم یانمهرک یشبود؟ پ یک پهر؟س یان؟ک ی؟اصل

چرا من رو را هل  ی؟دست و پا لگدمال کرد یرچرا من رو ز گفتمیم

اون در جوابم  گفتم؟یم یچ ی؟انداخت یچرا به فالکت و بدبخت ی؟داد

 ییهسرما یبذار خواستی! میزنم نش خواستیم گفت؟یم یچ

 ات بره رو هوا!پدر خونده یزناچ

 

. با زدن رعد و برق آسمان روشن شد. از سرما به یستادا سرجایش

را به نفع  یتموقع یننبود اگر ا یما. رفتنش به نفع نیدخودش لرز

 یمازحمات ن یهمه خریدیو کل سهام را م کردیخودش استفاده م

. چند قدم به سمت جلو رفت و در آخر هم رفتیهوا م یشبه رو یک

 یایدن ینرا در ا یچه کس ییقه. شستکنار محوطه ن یمکتن یرو

 یسیداد. بخاطر خ یهسرد تک یمکتسرش را به ن گرفت؟یبزرگ م

. صورتش سرخ شده خوردیکه به صورتش م یو باد سرد یشهاگونه

بودند  یدهها کشسال ینکه ا هایییبدبخت یادبا  یشهابود. اشک
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 صورتش شد.  یدوباره روانه

 

خوردم به  کاش همون روز که قرص افتادیاتفاقات نم ینکاش ا -

 .دیدمیتلخ و نم یروزا ینو ا مردمیو م رسیدمینم یمارستانب

 

چشمش رد شد.  یدر نشسته بود از جلو یکه جلو یمامات ن یچهره 

لقمه نان  یک آوردن یبرا یشهاو آن در زدن در ینها، به اجان کندن

 قرار گرفت. یشهاشانه یرو ییکنارش نشست و پالتو یسر سفره! کس

 یکنارش نشسته را نداشت. صدا یک یندسر برگرداند و بب ینکهحال ا

 آمد. ییآشنا

 

 !یدخراب کر یانمهرسر ک یخونه رو رو یفکر کردم رفت -

 

 کرد و گفت: یلرا به سمت او ما گردنش
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ز اول اکه  یتو مقصر گفتمیداشتم که بگم؟ م یچ رفتم،یم -

 شد؟ ینسرنوشت ما ا

 

 افتادیخانواده م ینا یکه برا یکه غم خودش کم نبود و اتفاقات بهزاد

 گفت: ینیهم به او اضافه شده بود با لحن غمگ

 

م هشما سه تا به جز  دونهینباش. خدا م یدخدا بزرگه نهال! نا ام -

 .ینندار یادن ینو تو ا یکس

 

 د؟ و گله کنم بهزا یرمو بگ اشیقهبگردم و  یدنبال ک -

 

ات هست که زن و بچه یحتماً حکمت یبه من گفت یزمان یک یادته -

 توش هست.  یاتفاقات حکمت ینا یهمه یدشا ی؟و از دست داد
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 گفت: لرزیدیکه م ییبه بهزاد انداخت و با صدا ینگاه نیم

 

 یلو. چرا ما رو نذاشت جیدهداره پس م یماتقاص نخواستن ما رو ن -

 یوارد زندگ ی! خوبه؟ از وقتیمما نحس یش؟زندگ یو نرفت پ یستیبهز

 گرفت. در به یشآت یمتر یس یفقط بد آورد. مسافرخونه یمشد یمان

 . یمدر شد

 

 .یداش حلقه شد و او را در آغوش کشبهزاد دور شانه هایدست

 

 ینا یرتوندتق یه؟ها! نحس چ یها رو بزنحرف یننشد از ا! یسه -

 بود.

 

 خواستنیم یچرا اصالً بچه آوردن وقت یم؟مگه خودمون خواست -
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 رو بدبخت کنن؟ یگهد یکی

 

اخم  ندارد با یبحث سرانجام خوب ینا یادامه دانستیکه م بهزاد

 گفت:

 

و جمع و جور  خودتون ینکها یها نزن. به جاحرف یننهال لطفاً از ا -

اون  کنییگله م ینشست ینجا. تو ایشهوارد بخش م یمافردا ن ینکن

. تو کنهیم یهه و گرها پشت بخش نشستکه مثل بچه یاوشهم از ن

 دختر گنده؟ یاصالً به خودت نگاه کرد

 

رنگ، اما  یرهت یهالباس یشهبهزاد فاصله گرفت و به او که مانند هم از

 بود نگاه کرد. یدهمرتب پوش

 

 مگه چمه؟ -
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 کرد و گفت:  یشهابه لباس ایاشاره

 

 .یمارستانب یاومد یبا لباس راحت -

 

 یآب _چهارخانه قرمز ی. شلوار راحتیدچرخ یشهاسمت لباس نگاهش

 بود. شال یدهپوش یشرو یبلند قرمز و بافت ذغال سنگ ینو بلوز آست

هم  یظهر یهامهرا باال آورد. چک یشهم سرش بود. پاها یمشک

 .یدصورتش کش یرو یباال انداخت و دست یابود. شانه یشپا

 

تب کرده و با سر و وضع مر یشداره آرا یاورژانس یضکه مر یکس -

 .یستن

 

 به حرف او گفت: توجهیبه نهال انداخت و ب ینگاه بهزاد



 

 

 WWW.98IA3.IR 578 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 

ار افتاده و قلبش از ک یهچند ثان یگفت برا یدماز دکترش پرس -

 یگهاالن حالش خوبه و تا چندساعت د یکرده؛ ول یفیخف یسکته

 سوال بپرسم؟ یکازت  یشه. میادبهوش م

 

 انداخت. یینسرش را پا نهال

 

 آره. -

 

 ی؟بهش گفت یچ -

 

 را گرفت. یشبغض گلو یشچند ساعت پ یاد با

 

که بخاطرش زن  یدهم شنهام از دستم در رفت و اونکنترل حرف -
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جواب اون و بدم  خواستمیبهزاد... فقط م خواستمیشدم. من نم یانک

 من... . یکه برا

 

رعد  ی. صداشدینم ینجوریکاش ا گفتینم یچینداد. کاش ه ادامه

 گفت: یو برق آمد. بهزاد با لحن آرام

 

. غصه نخور االن که حال گیرهیداخل. االن بارون م یمبلندشو بر -

 .یدهرو ناخواسته فهم یاصل یخوبه و ماجرا یمان

 

 یکاالن سر  گفتمینبود. اگه من نم ینجاا یمان گفتمیاگه من نم -

 . خوردیمیکه صبح درست کرده بودم و م یو نهار یمنشسته بود یزم

 

 سرش را به سمت آسمان گرفت و گفت: بهزاد
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سال و چه  کی. چه اون یزهعز یلیمن خ یبرا یمان دونییخودت م -

به  یاخالقاش دستمه. وقت یهمه یگه. دیمقبلش که همکار هم بود

. یفتبهش نگ یچیه ینکهاز ا یشه؟ناراحت م یاز چ دونهیم یادهوش ب

ا بدوست داره.  یکه فکر کن یزیاز چ یشترب یلیو خ یاوشتو و ن یمان

اون، خودت و  ییهبخاطر سرما یکه دار ینا تنو نگف یپنهون کار

به  بود گهید یاگه هرکس یدکار ممکن بود. شا ینبدتر کنییبدبخت م

 نهال؟ یگمم یچ فهمیی. مافتادیم یماحال ن ینا

 

 که از سرما قرمز شده بود نگاه کرد و گفت: یشهادست به

 

که  ینگفتم فقط بخاطر خودش بود. بهزاد تو با ما نبود یهرچ -

. بخاطر اون یدکش یسال چه قدر سخت یستب ینتو ا یمان ینیبب

 یو آسمون ینکه داشت به چه زم یچندر غاز یانبه قول ک ییهسرما

که به عنوان رهن به صاحب اون مسافرخونه داده  ییهاو زد. تمام پول

 شدمینم یاندود هوا شد. اگه من زن ک اگرفتن اونج یشبود با آت

هوا  یجمع کرده بود رو یکه به بدبخت اییهاون پول و سرما یهمه
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مد فقط سرم او ییشد و چه بال یچ یست. برام مهم نرفتیم

و  رسهیدستش به دهنش م هایمیانقدر به قول قد یماخوشحالم که ن

 .خرهیو م یخوب شده که داره سهام شرکت به اون بزرگ یشوضع مال

 

ها خبردار بود. آن یگذشته یشد. او از همهش یرهبه نهال خ بهزاد

 .دانستیم یاوشاز نهال و ن یشترب یحت

 

 اون پول از کجا اومده؟ یبدون خوایینم یعنی -

 

 .یدندموضوع بود. تلخ خ ینهم کردیکه فکر م یزیکه به تنها چ نهال

 

از هر جا پول اورده و جور کرده از راه حالل  یمادونم ن ینه! چون م -

اون چند سال و بهش داده. هر  هاییخدا دستمزد سخت یدمبوده شا

تخار کردم و اف یمتو زندگ یمابه داشتن ن یمهست من تو زندگ یچ

من  یزندگ یاسطوره یول یم. درسته واسش نحس بودکنمیم
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از اتفاقات و نگفتم.  یلیاصل خ ش. پس درک کن چرا بهیماستن

و االن با چشم باز به  شدمیاز آدما آشنا نم یلیبا خ گفتمیاگه م یدشا

که  یتیبخاطر موقع کردمیو خدا رو شکر نم کردمینگاه نم یمزندگ

 ... .یهستم؛ ول

 

زه نداد حرفش به نهال اجا کردینهال مکه از دور نهال یاوشن یصدا 

از  شد. هزاران فکر به ذهنش هجوم آورد. یرا ادامه دهد. ته دلش خال

که داشت به  یاوشبلند شد و با سرعت به سمت ن یمکتن یرو

 گفت: یبا خوشحال یاوشرفت. ن دویدیسمتش م

 

 .ینتبب خوادیبه هوش اومده م یمان -

 

مده آکه در ذهنش  هایییال. بخاطر فکر و خیدچسب ینبه زم پاهایش

. تار شده بود یشهابه جانش افتاد. چشم یبود. بغض کرد. لرز بد

 را دور او حلقه کرد و گفت: یشهاو دست یستادا یشجلو یاوشن
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 الش خوبه! ح یمابه هوش اومد خواهر قشنگم. ن -

 

خواهرش گذاشت و ادامه  یزده یخصورت  یرا رو یشدستشها نیاوش

 داد:

 

 یلیدا خ! خینهال یمبر یا. بینتبب خوادیخب؟ م یگهنکن د یهگر -

 .یفتادن یدوستمون داشت که اتفاق بد

 

 تانیمارستند خودش را به داخل ب یهارد شد. با قدم یاوشکنار ن از

هم منهال  یبرا یمردم را احساس کرد، ول ییرهرساند. باز هم نگاه خ

لحظه  یکراستش  یبود که االن حالش خوب بود. پا یود. مهم مردنب

خش اتفاق هم مهم نبود. به سمت ب ین. ایفتدبود ب یکخورد و نزد یزل

 یدهپوش یدکه روپوش سف یرفت. نگاه پرستار مرد یژهو یهامراقبت

 بود به او افتاد. 
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 من نهالم!  -

 

 اش انداخت و گفت:به چهره ینگاه کوتاه مرد

 

ش وارد به یفشار عصب ید. نبایاینو ب ینیدو بب یمارب یقهفقط پنج دق -

 رو پشت سر گذاشته.  یقلب یحمله یک یمارتونشه. ب

 

سبز  یهابه لباس یاتکان داد. با کارتش در را باز کرد و اشاره سری

و  یدها را و پوشلباس لرزیدیکه م ییهارنگ کرد که بپوشد. با دست

راهرو بزرگ که  یکبه راهرو انداخت.  ید. نگاهماسک را به صورتش ز

به  یها را که جان هر آدمبوق دستگاه یصدا داشتییقدم  بر م یوقت

. مرد جلوتر از او رفت. خودش هم شنیدییداشت را م بستگیها آن

باال رفتن قندخون تار  یلبه دل یشهابود. چشم ینجاا یزمان یک

. دو یستادا شدیم یدهد یشهاتاق که از پشت ش یک ی. جلودیدیم
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. یگرمرد د یک یبود و کنار یماتخت بود. تخت سمت راست تخت ن

 یش. گلویداش چکگونه روی یمان یتوضع یدنقطره اشک با د یک

به او انداخت و در را با کارت باز کرد و  یخشک شد. پرستار نگاه

 گفت:

 

 طول نکشه. یقهاز پنج دق یشترب -

 

باس که با ل یمرد ینا شدیتاق شد. باورش نمتکان داد و وارد ا سری

بوده  یاوشنهال و ن یبود سرپناه و اسطوره یدهتخت خواب یرو یآب

کنترل  یمان یدننشست. با د یصندل یاست. به سمت تخت رفت و رو

با  ایمکردن. ن یهگر صدایاز دستش رفت و شروع کرد به ب اشیهگر

 را  باز کرد. هایشماو چش ییهگر یصدا

 

 بابا؟ یما؟ن -
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 دهانش برداشت و گفت: یرا از رو یژنماسک اکس نیما

 

 نه... ال! -

 

 گفت: یهسردش دستش را گرفت و با گر یهابا دست نهال

 

 من و ببخش. -

 

 گفت: یآرام و خش دار یرا فشار داد و با صدا دستش

 

ه بر اشتباهِ من ... رو... بخاط یتچرا خودت رو... جون ی؟چرا... نگفت -

  ی؟راج گذاشتح

 

از  یشکردم فقط و فقط بخاطر دوست داشتن ب یمن هر کار -
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 ذارمیمن م کردییبود که نسبت بهت داشتم بود. فکر م یااندازه

شبه دود شه؟ تو  یکهدر بره و  یکه به زحمت جمع کرد ییپوال

  یدی؟د ینجوریو ا یکه بزرگ کرد یدختر

 

 سرفه افتاد. نهال ماسک. به یدچک یماقطره اشک از کنار چشم ن یک

 صورتش گذاشت. یرا رو یژناکس

 

و فقط به خاطر  و نگفتم فقط یزی. اگه هر چیاربه خودت فشار ن -

مه من حکم ه یتو برا یمابتونم جبران کنم. ن ینکهخودت بود. بخاطر ا

ما  یکه تو برا ییکارها ینا یواقع یها. االن پدر و مادریو دار یچ

 . کننیو نم یکرد

 

رد و نم دارش نگاه کند. دستش را باال آو یهانتوانست در چشم لنها

دهانش برداشت و  ی. ماسک را از جلویددستش را کش یما. نیدبوس

 گفت:
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ده ل و روز افتاحا یننهال من به ا ینمنب یگهباال دخترم! د یارسرتو ب -

 ... .یشههم یدها! با کنهیم یهو گر

 

 لبش نشاند و ادامه داد. یرو یلبحند تلخ یمااو نگاه کرد. ن به

 

 یدبانوقت  یچ! هیچهصداش تو کل خونه بپ یشههم یدبخنده! با یدبا -

 ... .کنهیم یهگر یماهمکنه ن یهباشه. اگه گر یونچشماش گر

 

 یجلو یه. ماسک را چند ثانیدچک یمان یقطره اشک از گونه یک

 دهانش گذاشت و بعد برداشت.

 

 یگرفت. دوست دار اشیههم گر ایمکرد. ن یهنهال گر یدی؟د -

 ... .ینجوریات و اپدرخونده
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به صورت  یاش را نداد. نهال نگاهکامل کردن جمله یاجازه سرفه

 انداخت و گفت: اشیدهرنگ پر

 

هم  یاوشمن و ن یتو برا بری؟یلفظ پدرخونده رو به کار م ینهنوز ا -

که  ییههم پدر و هم برادر بزرگتر! پدرخونده ماله کسا یمادر

 .ذارنیهاشون نمبچه یو پا یشونزندگ

 

جا بود که آن یشد و با دستمال کاغذ یزخ یمن یصندل یاز رو نهال

 به او زد و گفت: یصورتش را پاک کرد. لبخند کمرنگ یاشک رو

 

 بابا! یمرانگار وجود ندا مایبدون ن یاوشزود خوب شو. خب؟ من و ن -

 

 ماسک را برداشت و گفت: نیما



 

 

 WWW.98IA3.IR 590 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 

.. یله دلنهال بپرسه به چ ینکهکه بدون ا شمیخوب م یبه شرط -

 نه؟ یا بخشهیبگه من رو م

 

 زد و گفت: ینشغمگ یبه چهره یکرد. نهال لبخند سرفه

 

من  یبهم بگ ینکهشده باشه بدون ا یزیهرچ یکرده باش یهرکار -

 شن؟یباباهاشون ناراحت مها از . مگه بچهیدمتبخش

 

 همان پرستار مرد داخل اتاق یباز شدن در آمد و بعد هم صدا صدای

 .یچیدپ

 

 تموم شد. اتونیقهخانم پنج دق -
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 یرا که رو یمان یجوگندم یداد و موها یینماسک را پا نهال

 .یدبود را باال داد و بوس یختهر اشیشانیپ

 

 مراقب خودت باش بابا! خب؟ -

 

 و بدون نگاه کردن به یستادنکند. صاف ا یهدش را گرفت گرخو جلوی

 گفت: یمان

 

 . شییپشتم. فردا دکتر گفت به بخش منتقل م ینمن هم -

 

 گفت: یبا کالفگ پرستار

 

 خانم! یدباش یعلطفاً سر -
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مچ دستش را گرفت و  یماقدم به سمت خروج برداشت. ن یکتا  نهال

 گفت: یاگرفته یبا صدا. به سمتش برگشت و یستدباعث شد با

 

 جانم؟ -

 

 گفت: یخش دار یبا صدا نیما

 

 دوست دارم دختر... قشنگم! -

 

آورد. پرستار به سمت نهال آمد  یینحرف دستش را پا یناز زدن ا بعد

 یمابه ن ینگاه یشهکرد. از پشت ش یتشاز اتاق هدا یرونو به ب

 یکصورتش مرتب کرد و  یرا رو یژنانداخت. پرستار ماسک اکس

گرفت. نهال  یاز نهال نگاه نم یمان یرا چک کرد ول یزهاچ یسر

 یجهرفت. سرگ یرونو به سمت ب کرددهانش باز  یماسک را از جلو

باعث شد به  یشگلو ی. خشکسوختیم یش. چشم هاکردیم یتشاذ
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در را زد. باز شد.  ید. نگاه آخر را به ته راه رو انداخت و کلیفتدسرفه ب

با پشت دست صورت اش را  یاوشقدم به سمت جلو برداشت ن یک

 کرد و به سمتش رفت. یزتم

 

 حالش خوبه؟ -

 

رفت. بهزاد و  یچشمانش کنار نم یاز جلو یمان یلحظه چهره یک

را تکان  یشهاشانه یتبا عصبان یاوشنگاهش کردن. ن یبا نگران یاوشن

 داد و گفت:

 

 نهال؟  کنییم یهحالش خوبه؟ چرا گر گی؟ینم یزیچرا چ -

 

 نگران نگاهش کرد. بهزاد
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 نه؟ یاخوبه  یگی؟نم یزیچرا چ -

 

 گفت: شدیم یدهکه به زور شن ییصدا با

 

 خو... به! -

 

. یدندکش یاز سر آسودگ یکه نفس یدرس یشانجان به دست و پا انگار

به نهال وارد شده بود.  یدست خودش نبود. شوک بزرگ اشیهگر

زد. دختر  یشخورد. بهزاد صدا ینتعادلش را از دست داد و با زانو زم

 یکی ینیبب ینکهاز توانش بود. ا یشتراتفاقات امروز ب ینبود ول یفیضع

 یسخت بود. صداها یلیاست خ یمارستانتخت ب یرو یزانتاز عز

ت که فقط را نداش ینقدرت ا یول شنیدیو بهزاد را م یاوشنگران ن

تک خوبم. خاطرات گذشته به او هجوم اورده بود. تک یدکلمه بگو یک

چشمش رد شد. چندبار به صورتش  یاز جلو یرینتلخ و ش یهالحظه

را  یشانهاخوردن لب ان. تکگفتیم یزیتند چدکتر تند یکزدند. 
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 من خوبم...!  یدبگو توانستینم یول دیدیم

*** 

 

. احساس کرد توان یدکه از زبان نهال شن ییهاحرف یدنشن با

را کنار هم  یمهپازل نصف و ن یهارا ازش گرفتند. تکه یستادنا

 یششده بود. همان زمان هم برا یانمهرزن ک یماگذاشت. نهال بخاطر ن

بود. شرکت از  یماکه مسببش ن یادیشد که ضرر ز یبود که چ یبعج

داخته بود. نهال به سمتش هر تمام ضرر را پریانمطرف او قبول نکرد. ک

به شمارش  یش. نفس هایندبنش ینزم یبرگشت. کمکش کرد تا رو

از  خوردیکه ورق م یمیقد یکتابچه یکها مانند افتاد. تمام آن لحظه

و رفتار حق به  یانمهرک یروزپ یچشمانش رد شد. نگاه ها یجلو

تواند  ینم یدفهم یوقت یانشکبود نهال، صورت گر یجانبش، چهره

 خواستیها نشسته بود مقرص ینکه ب یدکه او را د یراه برود. روز

او مغزش در گذشته مانده بود.  یول زدندیم یشخودش را بکشد. صدا

آنها را نجات  یشسال پ یستاو در حق آن دو بچه بد کرده بود. اگر ب

و حال  عقدهپر از  یاوشوضع افتاده بود و نه ن یننه نهال به ا دادینم
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گونه شده بودند. مردمک چشمش  ینها ااو بود که آن یربد بود. تقص

 یستب یهابود ثابت ماند. همان لباس یستادها یشکه جلو یمرد یرو

بر تنش بود و لبخند بر لبش بود. به خودش آمد. نهال را  یشسال پ

که  کردیکه دستانش را دور کمرش حلقه کرده بود و التماس م یدد

 ییجا یک. انگار یچیدبچه در گوشش پ ییهگر یداجوابش را بدهد. ص

 گذشته و زمان حال مانده بود.  یانم

 

اش باز بود و  یکه در آهن یمیقد یخانه  یکپشت  یدرا د خودش

به داخل  یماه عمود یافتاده بود. آفتاب د یاطخانه داخل ح یلوسا

بماند. با  توانستیلرزان وارد خانه شد نم ی. با پاهایدتاب یم یاطح

بچه به داخل خانه نگاه کرد. انگار جان به دست و  ی یهگر یصدا

تباه بود.  یشانها زندگبه بچه یدرس یها م. اگر دست آنیدرس یشپا

 یخانه رفت که نگاهش رو یهاعذاب وجدان داشت. به سمت پله

گره  یدخر یکبا چندتا پالست ینزم یکه افتاده بود رو یچادر مشک

. ید. دستانش لرزامدیها از داخل اتاقسها مچهب یخورد. صدا

 یدداشت با هک یمیغلط! هر تصم یاکارش درست است  دانستینم
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دختر  یک. در اتاق را باز کرد که نگاهش به کردیعجله م تریعسر

نوزاد که داخل گهواره خواب بود  یککرد و  یم یهچهارساله که گر

چشمانش آمد.  یکه افتاده بود جلو یچند لحظه اتفاقات یافتاد. برا

که کنار اتاق  یتوانست آن ها را رها کند. به سمت کمد بچگانه ا ینم

 یدست یککوچ یفآن بچه ها را داخل ک یرفت و لباس ها ودب

. به لرزیدیاو ساکت شده بود. دستانش م یدنگذاشت. دختر بچه با د

فتاد. ا یزم یسمت دختر بچه برگشت که نگاهش به قاب عکس رو

انداخت و دست دختر بچه  یفقاب را درون ک یناگهان یمتصم یک یط

که درون گهواره بود  ی. نوزادگرفترا  کردیرا که ساکت به او نگاه م

دانست اگر برود  ی. مشدیدور م یدرا برداشت و به سمت در رفت. با

 ییجا رفت. با بچه هااز آن یشههم یبرا یتواند برگردد؛ ول ینم یگرد

از همان  یکیروز جانش به جانشان بسته باشد و  یک کردیفکر نمکه 

 بزند. اشدگیبخاطر او پشت پا به زن یندهها  در آبچه

*** 

 

نهال را  یها. چشمانش را باز کرد. حرفآمدیبوق دستگاه م صدای
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. یایدبه خودش ب گفتیکه به او م یشها و زجهشهاآمد. التماس یادش

مثل همان روز،  یشکردقلبش احساس م یرا رو یزیچ یک ینیسنگ

ها و خودش را عوض که با آن بچه ها رفت و سرنوشت آن یهمان روز

انداخت و  یمابه ن یسرش افتاد. پرستار نگاه یباال یمرد ییهکرد. سا

 گفت:

 

 شد.  یعیطب یتتونخداروشکر وضع -

 

 کرد و ادامه داد. یادداشترا داخل پوشه  یزیچ یک

 

 دوست داشت.  یلیهاتون و خبچه خدا ینکهمثل ا -

 

 داد و روبه پرستار گفت: یینرا پا یژندستش ماسک اکس با
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 !ینم... ببخوامینهال رو م -

 

و مالقات  ینهست یبستر یژهو یهاشما االن در بخش مراقبت -

 .شیدیممنوعه. فردا به بخش منتقل م

 

 گفت: لجوجانه

 

 .یقهپنج... دق -

 

دهانش  یرا رو یژنماسک اکس یدرا د یمان یکه پافشار پرستار

 گذاشت. در پوشه را بست و گفت:

 

 ! یقهفقط پنج دق -
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و ارا نهال به  یزچ یچتکان داد که پرستار از اتاق خارج شد. ه سری

خواستگارش بود و نه  یزمان یککه  یکس یهانگفته بود. نه حرف

، بود انداخت یوارد یبه ساعت که رو یرا. نگاه یانمهرموضوع ک

ها را مطالعه و بار که داشت آن پرونده ینشب بود. اخر یمهن 12:40

اهش بعد از ظهر بود. با باز شدن در نگ یمن و. شش کردیم یدگیرس

نهال از پشت  ییدهسرخ و رنگ پر ی. چشم هایدبه سمت در چرخ

 بد یاوشکرد که در حق نهال و ن یقبول م یدماسک هم معلوم بود. با

 داشتن... . یبهتر یدند االن زندگها با او نبواگر آن یدکرده بود. شا

 

و از  که ناخواسته یمانهال؟ ن یا یما؟بود؟ ن یماجرا ک ینا یمقصر اصل 

که  ینهال یاها را نجات داده بود عذاب وجدان و مهر و محبت آن یرو

 و زنِ را پنهان کرد یتبود از او واقع یدهکه د یزهاییبخاطر عالقه و چ

با دانستن  یمامهم بود؟ ن یششد که فقط منافع خودش برا یمرد

 یتا ک مای! نیتو نهال با ندانستن واقع دانستیخود را مقصر م یقحقا

 یم یپشت ابر باق یشهماه هم یاکند؟ آ یرا مخف یقتواند حقا یم

 ماند؟
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*** 

 

 توانستی. نمیدبود را شن یبهزاد را که در حال مکالمه با کس صدای

در بدنش نفوذ کرده بود.  یادیز یرا  باز کند. خستگ یشهاچشم

پشت  بد شده است. بهزاد یمااست و حال ن یمارستاندر ب دانستیم

 .کردیصحبت م ینبود و کالفه با محمدحس یستادهپنجره ا

 

سپهر  یر چه. ینشما خونه بمون یای؟ب یرو بلند ش ینه داداش چ -

ند نباشه بهتره. ش تشنهکه به خون یاوشو ن یماجلو چشم نهال و ن

 .ذارمیاش نمچشم منم اگه باشه زنده یجلو

 

دستش  یشهابه سمت نهال برگشت. نهال بدون باز کردن چشم بهزاد

 گفت: ینرا بلند کرد و در هوا تکان داد. بهزاد رو به محمدحس
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 . خدافظ!زنمیمحمد قطع کن بعداً بهت زنگ م -

 

 سمت نهال رفت. به

 

برم پرستار و  بذار یخوای؟م یزیچ ی؟شد یدارب ی؟خوبجانم نهال؟  -

 صدا کنم.

 

 پالتواش را  گرفت و مانع رفتن او شد. یگوشه نهال

 

 خوبه؟ ساعت چنده؟ یمان -

 

 لبش یرو یباز کرد. بهزاد لبخند مهربان یرا به سخت هایشچشم

 نشاند.
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 خوبه. منتقلش کردن به بخش. ساعتم... . یماآره ن -

 

صفحه گردش  یبه ساعت بند چرم یال آورد و نگاهرا با دستش

 انداخت و ادامه داد:

 

 ظهر! یمو ن یک -

 

تخت  ینشست و از رو یشسر جا یعحرف، سر ینا یدنبا شن نهال

 گذاشت و روبه بهزاد گفت: یشپا یرا جلو یشهابلند شد. کفش

 

 شد اصالً؟  یچ یدم؟چرا من انقدر خواب -

 

 صورتش کرد. یچاشن یاخم بهزاد
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 یرونخش بتا از ب یشبخوبه... االنم خوابه. تو هم د یما! حال نینبش -

. دکتر دادییجواب نم کردیمیصدات م یهر چ یافتاد یاومد

ندت و ق ینکرد و گفت قندت رفته باال افتاده. به زور انسول اتینهمعا

 !یینآوردن پا

 

 یپد که زو مرتب کرد. سرش را خم کر یدشالش کش یرا رو دستش

رفت.  یجرا باال بکشد که احساس کرد سرش گ یشهاچکمه

. یشهاکفش یپبست و بعد از بستن ز یهچند ثان یرا برا یشهاچشم

 .تادیستنش بود ا یمرتب یهالباس یشهبهزاد که مانند هم یروروبه

 

 رفتییتا حالت بهتر شه بعد م یگهچندساعت د یبرا موندییم -

 .یمان یشپ

 

 کرد و گفت: یاخم نهال
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 .شمیآروم نم ینمشنب یتا وقت -

 

 به سمت در رفت و از اتاق اشیجهحرف خالف سرگ یناز زدن ا بعد

. که داشت یخارج شد. حالت تهوع به او دست داده بود. کالفه از حال

 لب گفت: یرز

 

که  یجهشده. سر گ یلزدن. حالم مثل اون اوا انگار آرامبخش بهم -

ب داره. پاهامم که حس نداره! حالت تهوعم دارم. چشمامم که خوا

 دارم.

 

. سوختیدستش م یخودش احساس کرد. رو ینگاه پرستارها را رو 

 گفت: یتبهزاد با او هم قدم شد. با جد

 

 ست.که بهت زدن هنوز ه یکن. اثرات آرامبخش یهبه من تک -
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 کرد و گفت: جانییب یخنده

 

 بهم آرامبخش زدن. یپس باالخره لو داد -

 

 یهآسانسور تک ییوارهشدند. به د یمارستانآسانسور نسبتاً بزرگ ب سوار

. یستدکرد صاف با ی. سعشدیمطمئن م یمان یاز سالمت یدداد. با

که اثرات همان  یوارد شدند. با وجود خمار یمارب یکدوپرستار و 

رد. بهزاد حس ک یاز پرستارها را رو یکیبود نگاه  یآرامبخش قو

 کرد و گفت: یکنزد هزادسرش را به گوش ب

 

  !ینکردن جناب سلطان یدااز تو پ تریپخوشت ینکهمثل ا -

 

 یلحال نهال کالفه شده بود. سرش را به سمت او ما ینکه از ا بهزاد
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 کرد و گفت:

 

 !یبه همون اتاق تا بدتر نشد یمبرگرد یانهال ب -

 

 کرد و گفت: یاخم حالیب نهال

 

 .خوابمیم کنمیرو باز م یماراحت شه. تخت کنار ن یالمخ -

 

. نا آمدی. خوابش میستدبا توانستینم یشپاها ی. رویستادا آسانسور

 را باز نگه دارد. در دلش گفت: یشهانداشت چشم

 

هشون گفته ب یاوشآرامبخش بزنن. ن خواستنیم یوقت ینکهمثل ا -

زدن که  ینکردن مرفن ی. اوناهم نامردیدهبهش جواب نم ییندوز پا

 چه برسه به من...! یارهگاوم از پا در م
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 بود یپرستار یستگاها یککه نزد یکرد. به سمت اتاق یهبهزاد تک به

 یمان و یاوشبه در زد و وارد شد. نگاه نهال به ن یارفتند. بهزاد تقه

برعکس  انیگاهشاالن جا کردیرو نوازش م یمان یموها یماافتاد. قبالً ن

 یجوگندم یموها یدستش را ال یاشک یهابا چشم یاوششده بود. ن

ش به تخت بلند شد. نگاه یاز رو یاوشدر ن ی. با صداکشیدیم یمان

 یماند. اخم یرهشده بود خ یدسف یوارنهال که صورتش مانند گچ د

 کرد و گفت:

 

 ی؟چرا از جات بلند شد -

 

 :یداشاره کرد و پرس یمارا از بهزاد گرفت. به ن اشیهتک نهال

 

 حالش... چطوره؟ -
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 یزانوها یردستش را  ز یعسر یاوش. نیستدبا یشپاها یرو نتوانست

تخت درازش  یرفت. رو یمارخواهرش برد و به سمت تخت همراه ب

 حالش خوب یمان یندخودش بب یهاکرد. نهال منتظر بود تا با چشم

 یشها. چشمکندینم یداو را تهد یبود خطر یدهد یاست. که تا حدود

 فرو رفت. یقخواب عم یکرا بست و به 

*** 

سمت  یفکه رد یانداخت و به سمت صندل یطبه بل یدار نگاهمهمان 

رفت و نشست. طرف پنجره  یکرد. به سمت صندل یتشراست بود هدا

که دوست دارند کنار پنجره  یتمردم و اکثر ییهنبود. خالف بق

 یشپا یو پالتواش را رو یفاشت. کند یونداد فرق ی. براینندبنش

 ینداخل پالتواش در آورد. اول یبج زآمد. ا اشیگوش یگذاشت. صدا

 ی. نگاهگذاشتیم یبرهو یرو یشهبود. هم یادز یشبود که صدا یبار

 به اسم مخاطب انداخت... فواد! تماس را وصل کرد.

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 610 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 سالم. -

 

 یی؟؟ کجا یاخونه ی؟فرودگاه یی؟سالم کجا -

 

رد کرد و  یبه سمتش رفت و به زور خودش را از صندل یچاق مرد

 کنارش نشست. 

 

 شده؟ یشدم. چرا؟ چ یمااالن سوار هواپ ینهم -

 

 یسر بر یک یبگم اگه مشهد خواستمی. میخیالب یچیه -

 .یمارستانب

 

 شده؟ یچرا چ -
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 به سمتش رفت و گفت: دارمهمان

 

 .یدحالت پرواز بذار یرو یتونلطفاً گوش -

 

 باشه تکان داد. یبه معن سری

 

 یقلب یحمله ینکهنهال بد شده. مثل ا یحال پدرخونده یشبد -

 کرده.  یفیخف

 

اتهامات  یهمه یددرهم شد. شا یشهاو حرف فواد اخم یمان یادبا  

 قابل احترام بود.  یمان یونداد برا یفواد به سمت او بود. ول

 

 االن چطوره؟  -
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 کرد و گفت: مکثی

 

 حال نهالم بد شده. ینکهمثل ا خوبه. -

 

 انداخت و گفت: یشابروها ینب ایگره

 

 حتماً بخاطر افت قندخون آره؟ -

 

از  یکیبه  ینکهو ا شناسییواال. تو بهتر از من نهال رو م دونمینم -

 یاندکه اون دو سال به  ییهاسر زدم و مشخصات بچه هایمارستانب

 گرفتم. یگانیاومدن و از با

 

 دار دوباره به او تذکر داد. کمربندش را بست. مهمان ونداد
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 .زنمیمتهران بهت زنگ  یدمرس ی. وقتکنمیفواد قطع م -

 

 راقب خودت باش منتظر تماست هستم.مباشه داداش.  -

 

 خداحافظ. -

 

بد  یماحالت پرواز گذاشت. از آنکه حال ن یرا قطع کرد و رو گوشی

آن مرد  ینهال نداشت. از وقت به یداشت. ارتباط یحس یکشده بود 

به او  یحس یکبود.  یدهو نهال د یانسر عقد ک یشرا شش سال پ

 یدهساعت هم نخواب یک یشبکرده بود. افکار ذهنش را پس زد. د یداپ

رونده چند پ یرشب هم درگ ییهبق کردیبود. سه ساعت با فواد بحث م

 یرابا بست تا ر یشهاو اوج گرفتنش. چشم یمابود. با بلند شدن هواپ

 هم که شده بخوابد. یقهچند دق
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 ی؟و درست کرد یکله ینا یچجور یگمم -

 

 را کالفه باز کرد و به سمت مرد که با حسرت نگاهش هایشچشم

 گفت: کردیم

 

 بله؟ -

 

با  یکل،و بند ه یزور خودش را به سمت ونداد برگرداند. شلوار مشک به

 گذاشته بود. یشپا یکمرنگ و کتش هم رو یآب یراهنپ

 

 یانه؟  یحتماً مکمل خورد ی؟شد یکلانقدر خوش ه یچجور -

 ! هوم؟یخوریم یادز ینپروتئ یدمشا

 

که تو ذهن شما  یباشگاه یرو نخوردم. حت هایناز ا یچکدومنه. ه -
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 هست هم نرفتم.

 

 او را گرفت و یمتعجب نگاهش کرد و دستش را باال آورد. بازو مرد

 گفت:

 

 ی؟پس چجور -

 

 .کنمیم یرو یادهفقط پ یهمدت یکباشگاه؛  رفتمیقبالً م -

 

 حسرت گفت: با

 

از  تونمیوزن نم یلوگرمو پنج ک یخوش به حالت. من که با صد و س -

 !یرو یادهجام تکون بخورم. چه برسه به پ
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 آرزو را ینمردم هم یبود. کاش همه ینآرزو ها مانند ا یهمه کاش

و  . سالمت بودنشدندیسخت نم یزهاوقت گرفتار رو یچداشتند و ه

 یادکه داشتند کم کردن وزن بود و بس! نه مانند وند یاتنها دغدغه

 کردیفکر م دیدیشاو را م یو چهار سالش بود؛ اما هرکس یکه س

 از تعهدش کرد یبه انگشت خال یاازش گذشته است. مرد اشاره یسن

 و گفت:

 

 یکل؟خوش ه یازدواج نکرد -

 

 تن به ازدواج ندادم.نه! هنوز  -

 

 و گفت: یدخند مرد

 

به تعهد  یازیتو که ن یکلیو خوش ه یبه خوش پوش یالبته آدم -
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 نداره. 

 

اما  ید؛بگو یزیبه مرد پرحرف انداخت. دوست نداشت چ ینگاه ونداد

 مرد هنوز دهانش گرم شده بود.

 

 نکردم. یدارو پ یخوامکه م یهنوز اون آدم -

 

 آمدیحرف مردد بود. هر وقت حرف ازدواج م یناز زدن ا ونداد

به  ی. مرد نگاهرفتیم یدکه نبا رفتیم یناخوداگاه فکرش به سمت

 جلو انداخت و گفت: یآب یصندل

 

. عالقه بعد از ازدواج به وجود یدلت ش خیالیب یدها باموقع یبعض -

 یبه دلت فکر کن یسنت بره باال. اگه بخوا ینذار ینه. مهم ایادم

 یکه دوستش داشت یقرن از عمرت رفته و تو فراغ کس یمن بینییم
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 .یموند

 

که  مرد اعتقاد نداشت. انگار متوجه شد یهابه حرف یاذره ونداد

م ادامه نداد و چش یگرکه د یستن یشهاحرف یدنبه شن یلونداد ما

سر و  یچشمش گذاشت. صدا یکتش درآورد و رو یباز ج یبند

ه ب ی. دستش را باال آورد و نگاهآمدیم از پشت سر یابچه یصدا

اش را باز  یچرم یفک یپبود. ز شتهربع گذ یکساعت انداخت. هنوز 

را باز کرد و  را برداشت. درش اشسیمیب هاییهنضفر یکرد و جعبه 

 را هم روشن کرد. مدت اشیگذاشت. بلوتوث گوش یشهاداخل گوش

! اگه مانند یانشجربود که آهنگ گوش نکرده بود. مخصوصاً  یادیز

 تا انقدر ودب یختهآوا ر یزمان یککه  ییهاآهنگ ینگذشته بود ب

اما االن  گشت؛یم یو شهرام ناظر یانگوش ندهد. دنبال شجر یسنت

 ییهگر یصدا خواستیمهم نبود. فقط م یشهرچه خواند. خواند. برا

اشت. ابتدا چند هم گذ یرا رو یشهااش نخورد. چشمبچه به گوش

. یدبابک جهانبخش رس یآهنگ شاد خواند و در آخر به آهنگ آشنا

 .گذشتیآهنگ م یندادن به ا گوشاز  یسال یک
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 قرارمیب یشهحال خرابم مثل هم ینام از اخسته"

 

 رو ندارم یچیساعت فکر راحت حسرت ه یهجز  به

 

 من بذاره یآن خودش و جا یککه  یهر کوه شهیم 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

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 620 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 بمونم چه نمونم از خودم خاطره ساختم چه

 

 خودم خاطره ساختم از

 

 ام چه بخونم چه نخونمساده یهاهام و گفتم تو ترانهکه نگفته من

 

 تو دادم یادهتو دادم خودم و  یادهو  خودم

 

 عمر و با خودم یشهر متروکه شدم باق یه

 

 یگهتا که تموم شه چروک رو قلبم م یامم کنار

 

 نمونده که حروم شه یزیچ یگهگذشت د جونیمم
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 یدند یجون سوختنم و کس یمهن یشمع شبیه

 

 عمر حواسم به همه یهکه بتابم  خواستنیم فقط

 

 گذشتن از حال خرابم دغدغهیب یو ول بود

 

 رو باختم یباز ینچه بجنگم چه نجنگم کل ا من

 

 بمونم چه نمونم از خودم خاطره ساختم چه

 

 خودم خاطره ساختم از
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 ام چه بخونم چه نخونمساده یهاهام و گفتم تو ترانهکه نگفته من

 

 تو دادم یادهتو دادم خودم و  یادهو  خودم

 

و ونداد در  خواندیم یگریپس د یکیها بسته شد. آهنگ هایشچشم

صورتش،  یجلو یزیبود. با قرار گرفتن چ یدارحالت خواب و ب

صورتش  یوجب یمرا باز کرد. صورت همان مرد را در ن یشهاچشم

 سرش را عقب برد. ی. کمیدد

 

 .یایمفرو م یمبگم دار خواستمیم -

 

 خارج کرد و رو به مرد گفت: یشهارا از گوش هنضفری

 

 ممنون. -
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و با خنده  یاوردرا خاموش کرد. مرد در آخر طاقت ن یگوش بلوتوث

 گفت:

 

و هست. تصفت خوبه تو ظاهر  یبابا هر چ ی! ایاخوش چهره -

 ! یتا االن ازدواج نکرد یبهعج

 

 مهم باطنه هر آدمه!  یستمهم ظاهر ن -

 

 گفت: یتچشمش برداشت و با جد یاش را از رومطالعه ینکع مرد

 

خوش  ی. اصوالً مردایگممن دارم از نظر ازدواج م یکه بله! ول اون -

. زننیدخترها قاپشون رو م یعسر یکلچهره و خوش پوش و خوش ه

 یمذهب یاباشه  یرفق یامتاهل باشه  یانزنن.  یدو فقط در چند شرط شا
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. یستیاول و دوم ن یباشه که به دخترها نگاه نکنه. تو جز دسته

 . خورهینم تسومم به یدسته

 

 حوصلهیکرد. ب ینگبا سرعت لند یمابه او انداخت. هواپ ینگاه نیم

 گفت:

 

 حرفتون درست. -

 

 ی. سر و صدایستاداز حرکت ا یماهواپ یقهنگفت. بعد از چند دق چیزی

. کردیخودش را آماده م ید. باآمدیآن بچه هنوز هم از پشت سر م

سفرش بود.  یندوم ینسال ا یکدر انتظارش بود. بعد  یادیز یزهایچ

کرد.  یرا از حالت پرواز برداشت و از مرد پر حرف خداحافظ یگوش

را برداشت و  یفشهجوم آورده بودند. پالتو و ک درمردم به سمت دو 

نسبتاً سرد تهران به  یآمد، هوا یینها پابه سمت در رفت. از پله

طور وارد ها رفت و هماناز ون یکیصورتش خورد. به سمت 
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 ییهابه حرف توجهی. بدادیشد و نهال را گرفت. جواب نم ینشبمخاط

 یاد. باز هم جواب نداد. گرفتاش را دوباره شماره زدندیکه مردم م

باز هم  یلشبهزاد افتاد. سوار ون شد. حدوداً پر شده بود. خالف م

 یرا رو یفشبهزاد را گرفت و ک یشد. شماره یبشوسط نص یصندل

بهزاد در  یخسته یبود صدا یدهگذاشت. به بوق سوم نرس یشپا

 .یچیداش پگوش

 

 یدی؟رس یجانم ونداد؟ به سالمت -

 

 یهتک یشهدوم نشسته بود. سرش را به ش یفکه رد یبه مرد نگاهی

 داده بود انداخت و گفت:

 

خوبن؟  یاوشال و نخوبه؟ نه یماشده؟ ن یآره سوار ون شدم. چ -

 افتاد؟ یچه اتفاق یشبد
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 .یگمبذار از اتاق خارج شم م -

 

ک تخت خواب بود انداخت و اتاق را تر یبه نهال که رو ینگاه بهزاد

 دهانش گرفت و آرام گفت: یکرد. بهزاد دستش را جلو

 

 شده. حالش یانمهرکه نهال بخاطرش زن ک یدو فهم یهمه چ یمان -

االن منتقلش  ینبوده. هم یفخف یسکته یکبد شد. دکترها گفتن 

 ازش گرفت یشبکه د هایییشجواب آزما ینکهکردن به بخش. مثل ا

 یدی؟هم خوب بوده. تو از کجا فهم

 

 فرودگاه گفت: یون جلو یستادنا با

 

 . خب خداروشکر حالش خوبه.یستمهم ن ینشا -
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 ی؟زنگ زد یماونداد تو بخاطر ن یگمم -

 

 گفت:و  یدشد. پالتواش را پوش یادهباز شدن در پ با

 

 زنگ بزنم؟ یبخاطر ک یپس توقع داشت -

 

 فت:و گ یدانداخت. خند یمارستانبه راهرو نسبتاً خلوت ب ینگاه بهزاد

 

 نهال! -

 

 یلدرهم به سمت تحو یهامحکم و اخم یسالن شد. با قدمشها وارد

 ها رفت.چمدان

 

 .یستمن و نهال ن ینب یزیچ -
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 شد.  یشترآرام بهزاد ب یخنده شدت

 

 من دستش و گرفت.  یعمهپس  -

 

 گذاشت و گفت: ینزم یرا گرفت. رو چمدان

 

 یچ ینمبذار بب ینجاکه اومدم ا یادو هفته ینبهزاد بس کن! خب؟ ا -

 درست نکن! یعه. شایشهم

 

 بابا! من خوشحال بودم که باالخره... . یا -

 

 یشروکه روبه یحرفش را قطع کرد و به سمت پله برق یتعصبان با

 شت رفت.قرار دا
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چه به من! اسمت و از  یزنها چه به نهال بحرف یناز ا یگهبار د یک -

 . کنمیحذف م ینممخاطب یستل

 

 یک بگم نهال حالش خوبه! خواستمیخب نزن من رو! م یلیخ -

 بهت زنگ بزنه. یگمشد م یداربهش زدن االن خوابه! ب یآرامبخش قو

 

 شد. یو سوار پله برق یدهم کش یرا با حرص رو هایشدندان

 

 طلع کن.م یمان یتالزم نکرده. من رو از وضع -

 

وقت  چند ینکه نه! ا یادفعه یکنه  یادفعه یکچرا حاال  یگمم -

 واست مهم شده؟ یماحال ن
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بودند تا  یستادها یشهکه پشت ش ییهاونداد به خانواده نگاه

که  غیرتیب یکافتاد. توقع که نداشت دنبال  یایندب یشانمسافرها

 یحت یایند؟دوستش رابطه داشت ب ینامزدش رها کرد و با دخترعمو

 . گرفتیاش مخنده کردیفکرش هم که م

 

 ونداد؟ یباز رم کرد یا یالو؟ پشت خط -

 

 ها؟ -

 

 پسر؟ یجیانقدر گ یدیو د یرک یچی،ه -

 

نسبت بهش  یحس یکبرام مهم شده.  یمانداره که حال ن یلیدل -

 من و نداره. یدندارم. هر چند چشم د
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 متعجب گفت: بهزاد

 

 یدی؟د یمااز ن یها! تو رفتار یشد یبغر یبعج یداًجد -

 

 ناخوداگاه گفت: ونداد

 

 ازش متنفر باشم.  تونمیهر چه قدر از من متنفر باشه من نم ی،ول -

 

 حتماً 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  یشانداخت و راه خروج را پ یینرا پا سرش

دست ونداد خشک شد.  یدور کمرش حلقه شد. گوش یدست کس

 بهزاد از آن طرف خط آمد. یصدا

 

 به نهال نداره؟ یربط یعنیبابا!  یا -

 

 را به سمت راست برگرداند. نگاهش به آوا گره خورد.  سرش

 

 داداش ونداد! -

 

د شوکه شده بود. رو به بهزا ید. شدیرداز خواهرش نگاه بگ نتوانست

 گفت:

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 633 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 .گیرمیبعداً باهات تماس م -

 

 یبرا قطع کرد و داخل ج یبهزاد آمد اعتراض کند. ونداد گوش تا

رش حلقه کرد. آوا طاقت را دور خواه یشهاپالتواش گذاشت. دست

 .یستنآرام شروع کرد به گر یاوردن

 

 یبرخ یچه یسال رفت یک! اسم تو هم داداش بزرگه؟ معرفتیب -

 کشه؟یم یشهر آلوده بدون داداشش چ ینآوا تو ا یگی. نمیستازت ن

 

 الاقل به او انداخت. الغرتر شده بود. خوشحال بود که ینگاه یمن ونداد

 نفر به استقبالش آمده بود.  یک

 

لم و سرحال جلوت ! االن که ساینخواهر قشنگم؟ من رو بب -

 .یستادموا
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. یدکش اشینیب یاز او فاصله گرفت و شال گردنش را به جلو آوا

 گفت: یسپس با دلخور

 

 تو دهنت! زدمیوگرنه م یزهخاطرت واسم عز یفح -

 

که  یمشک یابروها ،یشد. پوست گندم یرهو به او خ یدخند ونداد

 یهاکوچک، چشم ینیبرجسته، ب یهادخترانه برداشته بود و گونه

 یههراً شبکه پسرانه کوتاه کرده بود. ظا یرهت یاقهوه یو موها یاقهوه

را  اشیشال مشک یبه او کرد. جلو یهم بودند. ونداد اخم تصنع

 .یدگرفت و جلو کش

 

 موهات و بکن داخل!  -
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 و گفت: یدخند آوا

 

 یجور یندر مقابل دوست دختراتم هم ینمدوست دارم بب یلیخ -

 یو خونه یبود یبنه داداش؟! باالخره شهر غر یا کنییعمل م

 و... . یمجرد

 

 با اخم گفت: ونداد

 

 یدی؟د ینجوریتو داداشت و ا -

 

 و دست آزاد؛ یدکش ینزم یخندان چمدان را رو یبا همان چهره آوا

 ونداد را گرفت و گفت:

 

 یک! خب؟ جواب اون یحرص بخور یکمحرصت بدم. تا  خوامیم -
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 ازت نبود. یکه خبر یسال

 

 دستش را باز کرد و او را در آغوش گرفت. ونداد

 

 وا زشته!آ ی،کرد همون زشت سابق یشه! چه میگهد یخواهر خودم -

 

 را باال گرفت و گفت: سرش

 

ن مونداد. در ضمن اگه  کشییبلندم که قد م ماشاهلل مثل برنج دانه -

با اختالف هشت  یمکه نرفته خواهر برادر یادت! یزشتم تو هم زشت

! یایآقاجونه! همه منتظرن تا ب یمامان خونه یسال، نچ نچ! راست

 آزادم هست.  یو آقاجون! راست یالمامان زهره، مامان سه

 

 یرکردن مس ینگفت. با هم از فروگاه خارج شدند. بعد از ط چیزی



 

 

 WWW.98IA3.IR 637 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 رفت و گفت: یدیسف 3آوا به سمت مزدا اییاً طوالننسبت

 

 شهین به حساب مشما فرغو یندر برابر ماش دونمیلطفاً! م ییدبفرما -

 قربان! یدببخش یول

 

 عقب رفت و گفت:به سمت صندوق ونداد

 

 یترضا به کمتر از بنز یگهد یدفعه یول بخشمیدفعه رو م ینا -

 .دمینم

 

 اییمشک یباز شدن در چمدان را گذاشت. نگاهش به لباس مجلس با

 یرونب یشهافتاد. آوا که تازه پشت فرمان نشسته بود. سرش را از ش

 آورد و گفت:
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و  ینو حسامه ا ینازآ یسعرو یگهچند روز د یزهآهان اون لباس... چ -

 . البته به اجبار! ییخوام بدم به اتوشو یم

 

 گفت: یرلبف زحر ینا یدنبا شن ونداد

 

 رو بفهمم.  هایزچ یشترب یباًتقر یدبا یگهپس تا چند روز د -

 

 بود که حاج آقا یناز موسسه راحت شده بود. فقط ترسش از ا خیالش

ر شد و د یندر مورد آن پنج نفر داشته باشد. سوار ماش یاطالعات کم

 به او انداخت و گفت: یرا بست. آوا نگاه

 

 و اون حر... . ینازهنوز هم تو فکر آ -

 

 را قطع کرد. حرفش
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 . نه بود و نه هست.یستمن مهم ن یبرا ینازآ -

 

ودم بمن مطمئن  ی؟دوسش نداشت یچ یعنیداداش؟  یهمنظورت چ -

 !یداشت

 

 گفت: تفاوتیبه صورت مبهوتش انداخت و ب نگاهی

 

رگش و من به . اون به اصرار پدربزکردیمیهر دومون تظاهر م یدشا -

 دم.اصرار خو

 

 و ادامه داد: یدکش اشیشانیبه پ دستی

 

گذشته رو باز  خوامیمورد نپرس! نه م ینهم در ا ی. سوالیمبهتره بر -
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 مورد و دارم خواهر زشت! ینکنم و نه کشش ا

 

خود  ونداد را گرفت و سرش را به سمت یدستش را باال آورد. چانه آوا

 برگرداند و گفت:

 

رفتارهات  یول خواستی؟یو نم ینازتو از اول آ یعنیونداد!  ینمتبب -

 .دادینشون نم طوریینکه ا

 

 کرد و صورتش را برگرداند. یاقروچه دندان

 

و د ین. ایفتدوسش نداشتم قبول کن! االن هم راه ب یگمم یوقت -

 پاسخ بدم که تو ییهابه سوال تونمیاز وقتم استفاده کنم نم یدهفته با

 رو کنجکاو کرده.
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 کمربندش را بست و گفت: یبا دلخور آوا

 

 ! یلچشم جناب وک -

 

را  ینازل آنداشت. ونداد از او یاناراحتش کند؛ اما چاره خواستنمی

گرفته بود قبول کند چون در آن صورت  یم. او تصمخواستینم

رده بود. کاما خودش را مسخره  رفت؛یها نماز آدم یلیفکرش به خ

 که فکرش را بکند ذهنش یزیاز آن چ یشترببا وجود گناه بودن  یحت

نگفت و حواسش را به  یزیآوا چ برسندکه  ی. تاوقترفتیم

 یابانوارد خ یو شلوغ یکساعت تراف یکداد. بعد از  اشیرانندگ

. بود پیش ماه نه –بار که آمده بود هشت ینحاج آقا شد. آخر یخانه

ه! ن یادارد  یقتسروش حق یونحرف هما یندکه آمده بود تا بب یادفعه

 لب گفت: یربه انگشترش انداخت و ز ینگاه

 

 .کنمیم یداتپ یعمو! هرجا هست کنمیم یداتپ -
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بود.  شد. هنوز هم همان جور یادهپ ین. ونداد از ماشیستادخانه ا جلوی

 . یددرب سف یکو  یمیقد یسنگ نما

 

 دلت تنگ شده بود نه؟ -

 

 زد و گفت: یآوا به خودش آمد. آوا دستش را گرفت. لبخند یصدا با

 

 .بخشمتی! پس میداداش خودم یهر چه قدر بد اخالق باش -

 

 و نبخش جقله! یانه بابا؟ ب -

 

انداخت. آوا زنگ در را  فشار داد که بعد از چند  یینسرش را پا ونداد

اسپند از  یشد. بو یاندر نما یجلو یزدر باز شد و قامت عز یقهدق
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سرش بود و با  یآمد. ونداد به او نگاه کرد. چادر رنگ یاطداخل ح

. دست آوا را رها کردیلب زمزمه م یررا ز اییهآ یک یاشک یهاچشم

را باز  یشهاگذاشت، ونداد دست ینزم یظرف را رو بزرگشکرد. مادر

 یرترالغرتر و پ کردیکه فکر م یزی. از چیدکرد و او را در آغوش کش

 شده بود.

 

 کنه اون یلخدا ذل یدم،در و د ینومدنت از اوندادم! پسرم! نمردم و ا -

 !یایو ن یرو که باعث شد تو بر یکس

 

رو گنده منکن! االن که من سالمم! جلوت سر و  ین! نفریزعه؟ عز -

 !دییم یمادکلن یچه بو یطون. شیستادما

 

 ش زد و گفت:ادوم حرف ونداد چندتا مشت به پشت یتکه یدنشن با
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 حیا؟یب یهات و ترک نکردعادت ینهنوز ا -

 

درهمش نگاه کرد. با  یرا باز کرد و به چهره یشهادست ونداد

 سابق گفت: یطنتش

 

و دل خوشگل و ت یباییز یقربون اون اخمات زهره بانو! اخمم کن یآ -

 ... .یکه حاج آقا ازت دل نم یکارا رو کرد ینهم ییبرو

 

آورد. را از پا در اشیینداد حرفش را ادامه بدهد. خم شد دمپا اجازه

 ونداد چند قدم به سمت عقب رفت.

 

 نزن! نگاه من چه نازم چه آقا و جنتلمنم! یالجون سه -

 

 را باال برد و گفت: ییدمپا یزآزاد و آوا آمد. عز یخنده صدای
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 بزنمت! خوامیم یو جا افتاده شد یپچون آقا و خوشت -

 

 را بامزه تکان داد. سرش

 

 نزن زهره جون! -

 

. با گذاشتیو مادربزرگش هم همراه او قدم به جلو م رفتیعقب م او

و به سمتش برگشت.  یداز عقب رفتن دست کش یبرخوردش به کس

ه بود. مادرش نم زد یهاافتاد. چشم یالنگاهش به حاج آقا و مامان سه

درش را بعد از چندماه ما .کردیحاج آقا با اخم؛ اما مغموم نگاهش م

آن هم  یتید؟اش کنار ببا نبود خانواده توانستیم هبود. چگون یدهد

نگاهش کرد.  ینوابسته بود. سنگ یادز یلیکه به مادرش خ یونداد

 مادرش بدون نگاه گرفتن از پسرش گفت:
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 ! معرفتیب ینجاا یاب -

 

دلش  یقدم به سمتش برداشت. دلتنگ مادرش شده بود. حت چند

. یدپدرش هم تنگ شده بود. محکم مادرش را به آغوش کش یبرا

 . پیچیدیم یاطهقش در حهق یصدا

 

مثل ترسوها فرار  یته ولو چهار سال یاسم تو هم پسر بزرگه؟ س -

. نه کردمینکردم. باورت م یمن کار گفتیی. اگه اون زمان مکنییم

 ییچه بال دونیی! مینگ یچیکه اون حرفا رو بهت بزنم و تو هم ه ینا

 سرم اومد؟ 

 

 فرو کرد. یشها یهزد و عطرتنش را در ر یتلخ لبخند
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 .یادنم یادم یزیمن که چ -

 

 پسرش جدا شد. سرش را باال گرفت و گفت: از

 

 یاماز پشتت درب ینکها یشکستم. به جا ومن رو ببخش پسرم! دلت  -

 که از دهنم دراومد و بهت گفتم. ببخش وندادم! یستیهر لقب ناشا

 

 کرد. یزرا باال آورد و صورتش را تم دستش

 

م؟ درسته از دستت ناراحت باش تونمیخوشگله مگه م یالنه سه -

 گذشت. یسخت بود؛ ول

 

 بود گفت: یسخ یهکه از گر ییهابا چشم مادرش
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گفت تو  که آزاد یناز ا ببخش! بعد کنمیمن رو ببخش! خواهش م -

با بابات دعوا کردم. هنوز هم که هنوزه باهاش دعوا  یمقصر بود

 تو گناهکار نب... . فهمهیم یروز یک. باالخره کنمیم

 

پهن، لحن  یهاشانه یچشمش آمد. دلش واسه یپدرش جلو یچهره

 گرم و پر صالبتش تنگ شده بود. حرف مادرش را قطع کرد و گفت:

 

 نداره مامان!  یاشکال -

 

وقت بد  یچهم که کرده بود ه یچه قدر هم پدرش بد بود. هرکار هر

اش چهره زدیها را به او م. آن روز که حرفخواستیاش را نمبچه

چرا  دانستی. نمدانستیرا نم یش. چراکردینبود. تظاهر م یجد

نشان دهد که باور کرده است. نگاه  یکرده است خودش را جور یسع

گر . او که تا االن نظارهیدحاج آقا چرخ متاز مادرش گرفت و به س

 و گفت: اشیشانیپ یانم یها بود. اخمآن یهاحرف
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 منتظرت بودم.  هاینپسر! زودتر از ا یخوش اومد -

 

 یخم شدم تا دست پدربزرگش را ببوسد. حاج آقا دستش را رو ونداد

 اش گذاشت و گفت:شانه

 

ل هوا داخ یاین؟ بپسر یبدت و ترک نکرد یهاعادت ینهنوز ا -

 سرده!

 

قدم به سمت جلو برداشت.  یکمسخ شده نگاهش کرد. تا  مادرش

 :یدپرس یانگر یهامانع رفتنش شد. با همان چشم

 

  یدی؟پدرت و بخاطر اون اتفاقات بخش یعنی -
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مز که پدرش تر دانستیاو مقصر نبود. م یدزد. شا یکمرنگ لبخند

بخاطر پدرش بود که آن  یدنکرده است. شا یرا دست کار ینماش

و  ینبود. اگر بعد از س یقطع یزچ یچها را نثارش کرده بود. هحرف

ره و حالت چه توانستیمختلف نم یهابا آدم ییچهار سال رودرو

 .خوردینم ردبدهد که به د یصچشم را تشخ

 

 نکرد که ببخشمش!  یکار -

 

 یشرواز سر و  یخودش حس کرد. کالفگ ینگاه آزاد را رو سنگینی

 . باریدیم

 

 ! یرونها رو زد تو رو انداخت بدروغ نگو! پدرت اون حرف به من -

 

 نگاه کردن به مادرش گفت: بدون
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 از پدر و مادرش ناراحت باشه؟ تونهیدروغم کجاست؟ مگه بچه م -

 

 به آزاد و آوا انداخت و گفت: ینگاه عزیز

 

 داخل! هوا سرده.  یاینب -

 

 لبش نشاند و به مادرش نگاه کرد. یرو لبخندی

 

 تونه؟یهوم جوابم و بده  مامان! م -

 

 تکان داد و به سمت در رفت. سری
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 !تونهینه! نم -

 

 یوناز هما هاینا ینگفت. مقصر پدرش نبود. همه یزیچ درجوابش

ه نبود که از پسرش بخاطر گذشت ی. او آدمگرفتیسروش سرچشمه م

 یشدست و پا یلرزش بد کردیموضوع فکر م ینبگذرد! هر وقت به ا

و وارد  را در آورد یشها. افکار داخل ذهنش را پس زد. کفشگرفتیم

 خانه شد.

*** 

 

 یزبه چ اشینی. بیدچپ چرخ ی. به شانهیدسرما به خودش لرز از

ه را باز کرد. نگاهش ب یشهاآخش در آمد. چشم یخورد و صدا یآهن

 یعخودش را درک کرد. سر یتتازه موقعکنار تخت افتاد.  هاییلهم

ت؛ اما اس یدهچه قدر خواب دانستیافتاد. نم یما. نگاهش به نیدچرخ

 یکچند برگه و  یشهشده بود و مانند هم زصورتش با یرنگ و رو

 به او نگاه کرد و گفت: یمادستش بود. ن یسخودنو
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 نهال خانم! یرصبحت بخ -

 

 را خاراند و گفت: سرش

 

 گفت؟ یدکترت چ یدم؟چه قدر خواب ی؟خوب ساعت چنده؟ -

 

فردا مرخص  یدی،ابخو یروز یکمن خوبم. ساعت ده صبحه!  -

 .شمیم

 

 و گفت: یدکش یاز سر آسودگ ینفس نهال

 

 .یخداروشکر خوب -
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 زد و ادامه داد. یآن شب لبخند تلخ یادبا  نهال

 

 یتزندگ مهم یاز آدما یکی ینیبب ینکه. ایهچه حال بد دونیینم -

بخاطر حرف تو  یاستدن ینو همه کست تو ا یزهوجودش عز یلیکه خ

 .یفتهب یمارستانرو تخت ب

 

 به تخت کرد و گفت: یاسرفه کرد. اشاره نیما

 

 گم.رو بگم دختر قشن ینبدتر از ا یزچ یکپس تا منم  ینجاا یاب -

 

تخت بلند شد. با همان سرو وضع آشفته به سمت تخت رفت.  یرو از

 با آمدن نهال صاف نشست و گفت: یمان

 

حالش  یکه خون دل بزرگش کرد یدختر ینیبب ینهاز اون بدتر ا -
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 ینیبب کنهیم یهتو خفا گر ینی. ببیفتهب یمارستانبد شه و رو تخت ب

بخاطر  ینیخودش رو بکشه. بب خوادیبخاطر حرف چرند چندنفر م

نگه  یچیه مردم کنه و یخواسته یمنافع طرف مقابل خودش و قربان

 !یریکه مبادا جلوش و بگ

 

ل انداخت. نها یینسرش را پا یاز شرمندگ یمانهال دستش را گرفت. ن

 بغضش را قورت داد و گفت:

 

ورد اول درست بود. تو چندسال م یدر مورد دوم اشتباه کردم. ول -

 کردیمیواست م یکار یدسال! با یستب ی؟و بزرگ کرد یاوشمن و ن

 !یمانه؟ نگاه کن منو ن یا یمتا زحماتت و جبران کن

 

 دستم چانه اش را باال آوردم و مجبورش کرد تا نگاهش کند.  با

 

 یچکیبزرگ ه یایدن ینتو ا یاوشوقت شرمنده نباش! من و ن یچه -
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 یش. بابت دوشب پکنیمیم ی. پس واست هرکاریمو جز تو ندار

 ... .ینم یزیمن بود. اگه من چ یرتقص

 

باز شدن در حرفش را قطع کرد. همزمان سرشان به سمت در  با

مرتب وارد شد. کت و شلوار  یشه. بهزاد با ظاهر مثل همیدچرخ

هفت  یقهژاکت  یک یراهنپ یکرم رنگ و رو یراهنپ یره،ت یاقهوه

 هم دستش بود.  یکپالست یکبود.  یدهپوش یاقهوه

 

خواب  یهمسابق یپدر دختر ین؟خوب ین؟سالم برشما چطور -

 . ینگذاشته بود

 

 و گفت: یدخند نیما

 

 یدم؟ابخو یباز صفحه پشت من نذار! من ک -
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گذاشت و خودش  یزم یرا رو یکدر را پشت سرش بست. پالست بهزاد

 هم نشست. رو به نهال گفت:

 

فکر کنم  یدمخر یزیچ یک یجور ینبرو لباسات و عوض کن. هم -

 ت باشه. اندازه

 

 و گفت: یدبه شکم اش کش یو قور معده اش دست قار یصدا با

 

 ام!گرسنه -

 

 .یدحرکت نهال خند ینبه ا نیما

 

 یزیآب به دست و صورتت بزن و چ یکبرو لباسات و عوض کن  -
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 !یابخور ب

 

با بلوز و شلوار  توانستیبود. نم یخوب یشنهادتخت بلند شد. پ یرو از

 رد. درکرا با سر قبول  یشنهادپ ینراه برود بنابرا یمارستاندر ب یراحت

 سر تکان داد و روبه بهزاد گفت: یماجواب ن

 

 برگردم. رمیحواست باشه ها! م -

 

 کرد و گفت: یاخم تصنع بهزاد

 

 یمامع! منم با ن. برو خاطرت جیگهم یبه پارسال یامسال یباز جوجه -

 .کنمیاختالط م یکم

 

 زد. یمابه ن یرا برداشت و لبخند پالستیک
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 پس تا بعد! -

 

بود راهش را  یینپا یکه طبقه  ییاتاق خارج شد. به سمت دستشو از

کرد.  یم یدااتفاقات را پ ینا یزودتر مسبب اصل یهرچ یدکج کرد. با

شلوارش در آورد. ده درصد شارژ داشت.  یبرا از داخل ج اشیگوش

پاسخ از ونداد و پنج تماس هم از فواد داشت. وارد  یدو تماس ب

عوض کرد.  یعرا سر یشهارا گرفت. لباس اش ینیشد و ب ییدستشو

 یربود. ز یدهرفت. رنگ صورتش به شدت پر ییبه سمت روشو

. جان یختصورتش ر یمشت آب رو یکگود افتاده بود.  یشهاچشم

آمده  یرونشال ب یرکه از ز یشبه موها یآمد. دست یشبه دست و پا

بود  هاالن کند ینهمها که مارکش را به لباس ی. نگاهیدبود کش

که  یموییژاکت بلند ل یره،ت یادم پا گشاد سورمه ینانداخت. شلوار ج

و شال بافت  یرهت یازانو بود و پالتو سورمه یوجب باال یکتا 

کرد. در باز  یاز بهزاد تشکر م یدها با! بابت لباسیسورمه ا _یموییل

اش  یراحت یهالباس یکتوجه به او پالست ینفر وارد شد. ب یکشد و 
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فواد را گرفت. به  یدر آورد و شماره یبشرا از ج یرا برداشت. گوش

 آمد. یشصدا یدبوق دوم نرس

 

 اهلل بهتر باشن. شده. انش یچ یدمشن ی؟سالم نهال خانم خوب -

 

 یابانطرف و آن طرف خ ینبه ا یخارج شد و نگاه یمارستانب از

 آن طرف بود.  یفروش یهاغذ یکانداخت. 

 

 ین؟کرد یداپ یزیشد؟ چ ین من خوبم. بازم ممنون. چممنو -

 

 یلبود فا هشاییورفتم و به هر ش یروزد هایمارستاناز ب یکیخب به  -

 اکسل اون دو سال رو گرفتم.

 

 انداخت و گفت: یابانبه سمت راست خ نگاهی
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 شد؟ یداپ یزیحاال چ -

 

 یین؟االن شما کجا -

 

 رفت و گفت: یابانبه آن طرف خ یادهخط عابر پ یرو از

 

 .یکوهسنگ -

 

 یدطمئنبهتون بگم. شما م ینجوریا ید! راهم دوره! بذاریچیپس ه -

 که اسماتون عوض نشده؟

 

نشست و  یزهااز م یکینسبتا خلوت شد. پشت  یفروش یهاغذ وارد

 گفت:
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 فکر نکنم. ی. ولدونمینم -

 

 حرف زدن به فواد نداد. مشکوک ادامه داد. یاجازه نهال

 

 یداو عوض کرده؟ چرا ب یاوشاسم من و ن یماکه ن ینهحدست ا یعنی -

 کنه؟ یکار ینهمچ

 

 .ینشما بفهم یدو با ینا -

 

 و گفت: یدبه سرش کش یدست کالفه

 

 من بفهمم؟  یچ یعنی -
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منو به نهال داد.  یکقرمز به سمتش آمد و  یشبندبا پ پسرجوانی

 کرد. یتشکر

 

 و یقاتتحق تونیمیمن یمارو نفهمشم یاسم اصل ینهال خانم تا وقت -

از ثبت  شمیمجبور م ینبفهم تونینی. اگه هم شما نمیمشروع کن

 احوال... .

 

 حرفش را قطع کرد و گفت: یتعصبان با

 

 یجور یک کنمیم یع. سیارینمارو در ب ییشینهالزم نکرده سو پ -

 بفهمم.

 

 صدف گذاشت. روبه پسر گفت: یچساندو یرا رو دستش

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 664 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 !یچساندو یک -

 

 یدنی؟نوش -

 

 ندارم. یلم یزیچ -

 

 انداخت و گفت: یزم یرا کالفه رو ینکشع فواد

 

 بده به پدرخوندهشاتون! یه دار! و خدا سالمتپس تا اون روز خدانگ -

 

 کرد و با حرص گفت: یادندان قروچه نهال

 

 خدانگه دار آقا فواد! -
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 یفت. نهال گوشتکان داد و ر یرا با حرص قطع کرد. پسر سر گوشی

دارد.  یمابا ن یفواد چه پدر کشتگ فهمیدیزد. او نم یزم یرا محکم رو

 یها. اسمفهمدیخانواده را م یزمعلوم بود اگر ثبت احوال برود همه چ

. همه آوردیبود را در م یدهبار هم ند یککه نهال  یاو شناسنامه یقبل

 یاتح یددر ق ینکهز ثبت شده شده است. اسم پدر و مادر و ایچ

کند؛ اما نهال  یداراه آن دو نفر را پ یناز ا شدی! میرخ یاهستند 

بود. آرنجش را  یزعز خیلییلیخ یشکه برا یماییاز ن یدشا ترسید،یم

که  یتیوضع ینگرفت. با ا یشهادست ینگذاشت. سرش را ب یزم یرو

ده  بپرسد. بعد از یمااز ن توانستمیاگر م عمرا یگهآمده بود د یشپ

که تنها  یپسر ییرهتوجه به نگاه خ یسفارشش حاضر ب یقهدق

داد و با حرص مشغول غذا خوردن شد. با  ییننشسته بود. کاغذ را پا

که  یزیزودتر از چ یحت شدیحل م یزهمه چ یکردن اسم اصل یداپ

را  یخودش همه چ خواستینبود. م یاما دلش راض کرد؛یفکر م

پولش را از  یفک یچ،از تمام شدن ساندو! بعد یبفهمد بدون کمک کس

را پرداخت کرد. انگار  ینهرفت و هز یشخواندرآورد. به سمت پ یبشج
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. دیدیرا خوب م یزهمه چ یشهاتازه حالش خوب شده بود. چشم

برداشت. به پسره که با دقت  یصندل یرا از رو یشهالباس یکپالست

آرام به  یهامرفت و خارج شد. با قد یاچشم غره کردیم شنگاه

 یداشلوغ بود. انقدر فکر پ یمارستانب یرفت. جلو یمارستانسمت ب

 ی. کیدماجرا در ذهنش پررنگ بود که نفهم ینا یکردن مسبب اصل

بهزاد  یباز بود. تا آمد داخل برود صدا یمه. در نیدرس یماپشت اتاق ن

 سکوت را شکست. بود یماکه طرف صحبتش با ن

 

 یچینداد هبا دور کردن نهال از و فهمی؟یچرا نم یستراهش ن ینا -

 یک گییکه م یه! هنوز ونداد که رفته تهران دردت چیشهدرست نم

 کار واسه نهال جور کن؟ 

 

 آمد. یمان یعصب صدای

 

 قبول کن! خب؟ یارینه ب ینکهبدون ا یگمو م یزیچ یک یوقت -
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 چرا از ونداد فهممیچرا؟ چون نم دونییم کنمیقبول نم یگهد نه د -

 ینشد تو ا یدفعه چ یک یقبالً که باهاش خوب بود یاد؟خوشت نم

 چند روز ورق برگشت؟ 

 

 یما. نیدچسب ینبه زم یمابهزاد و ن یهاحرف یدنبا شن پاهایش

 یبرا گرددینهال را از ونداد دور کند چرا؟ دنبال کار م خواستیم

 ؟تا اجازه دهد تا سرکوچه برود کردیم یشکه به زور راض ینهال

 

رگش کردم . من نهال و بزدیدمیم یدکه نبا یدمو د یزیچون چ -

وضاع ابا کنار ونداد موندن  دونمیو نخواستم. م یشوقت بدبخت یچه

 یو کنه! مثل هم سن و ساال یشنهال زندگ ین. بذارشهیبدتر م

 خودش و تو اتاق حبس کنه!  ینکهخودش بگه و بخنده نه ا

 

 را تکان داد و گفت: یشپا یعصب بهزاد
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 یاصال تو چ یرن؟له بگاز هم فاص خواییکار م ینکار؟ با ا ینهه! با ا -

 یدی؟از ونداد د یو بگو چ یندو نفر؟ ا یناز ا یدید

 

 آمد. یماداد ن صدای

 

جا زنگ بگم! فقط به اون تونمیکه نم یدمو فهم یدمو د یزیچ یک -

 کار بره! یبرا خوادینفر م یکبزن و بگو که 

 

 از کنار نهال آمد. یپرستار صدای

 

  یستادین؟ا ینجاچرا ا یزمعز -

 

 نگاهش کرد و گفت: گیج
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 بله؟ -

 

د رو به بهزا به او، در اتاق را باز کرد و وارد شد. سپس توجهیب پرستار

 گفت:

 

بهشون  ید! نبایمارهب یشونما یمارستانهب ینجاچه خبرتونه آقا ا -

 !یرونب ییدارد شه. بفرمااسترس و

 

 یزپشت اتاق نشست. همه چ هاییصندل یدر کنار آمد و رو یجلو از

مد و تا آ یرونب یبهم گره خورده بود. بهزاد با کالفگ اییچیدهبه طور پ

 .کنار او نشست یصندل ی. رویدنگاهش به نهال افتاد رنگ از رخش پر

 

! لباساتم که یو برگشت یچه قدر زود رفت ینجایی؟ا یاز ک یگمم -
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 اندازته!

 

 زد. یرا بروز ندهد. لبخند تصنع یزیچ ینکها یبرا نهال

 

 ! کنهیپرستار داره دعواتون م یدماالن اومدم که د ینهم -

 

 یچپ بزند و ظاهرساز یعل یبه کوچه یکرد خودش را به قول سعی

 کردیکرد و به بهزاد که مشکوک نگاهش م تریقکند. لبخندش را عم

 گفت:

 

 کجاست؟ یاوشن یساعت؟ راست یمن یسگفتینم یحاال چ -

 

 یمتقس یترکوچک یهابه تکه یمهبود. آن پازل نصف و ن سردرگم

 یگرسوال د یک. شدیسردرگم م یشترب رفتیم یشپ یشده بود. هرچ
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بهزاد  "دارد نهال را از ونداد دور کند؟ یسع یماهم اضافه شد. :چرا ن

 و گفت: یدبه سرش کش یدست

 

 یشپ یقهچند دق ینهم یساعت هفت صبح رفت خونه! ول یاوشن -

 .یادزنگ زد گفت داره م

 

 با اخم از اتاق خارج شد و رو به آنها گفت: پرستار

 

نفر  یکاشن. ب یمارکه چند نفر داخل اتاق ب یستوقت مالقات ن -

 بهم! ریزنیو م یمارستاننفرتون بره! نظم ب یکبمونه 

 

 بلند شد و روبه بهزاد با خنده گفت: یشاز جا نهال

 

جمع کنم  یمان ی. چند دست لباس برایرمدوش بگ یکخب من برم  -
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تا  شهی. فقط میامشه. باز شب م یصترخ خوادیکه فردا م یارمو ب

 ی؟بمون ینجاا یادم یاوشکه ن یوقت

 

 تکان داد. یسر بهزاد

 

 آره برو!  -

 

 یهاحرف یدند قبل از شناش را ماننکرد بخندد و چهره یسع نهال

با اخم دراز  یماتاق شد. نو وارد ا یدکش یقیها نشان بدهد. نفس عمآن

گذاشته بود. نهال  اشیشانیپ یبود و آرنجش را قائم رو یدهکش

 تر کرد و گفت:آرام یرا کم یشصدا

 

 یرمدوش بگ یک. یادم یاوش. االن نرمیبابا من اومدم. البته دارم م -

 خوای؟ینم یزیچ ی؟با خونه ندار ی! کارینجامتا پنج عصر ا یتاًنها
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برداشت و  اشیشانیپ یاو دستش را از رو یصدا یدنبا شن نیما

 لبش نشاند. یرا رو اشیشگیلبخند هم

 

 ست؟ب خودت باش! فقط امروز چند شنبهنه برو مراق -

 

قدم داخل رفت.  یکبرداشت و  یرهدستگ یدستش را از رو نهال

 کرد و گفت: یزرا ر یشهاچشم

 

 پرسی؟یپنج شنبه! چرا م -

 

 نثار خودش کرد و گفت: ییناسزا یلداقرارش با  یادبا  نیما

 

 ی؟در حقم بکن یلطف یک تونیی! میچیه -
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 را درهم کرد و گفت: یشهااخم یمامنتظر نگاهش کرد. ن نهال

 

 برو به کارات برس! منتظرتم دخترم! یخیال! بیچیه -

 

 شده؟ یزیچ -

 

 زد و گفت: یلبخند نیما

 

چون دل  ینر یدمم یحترج یول یکی؛ یدنبه د یبر خواستمینه! م -

 ! یازش ندار یخوش

 

 گردنش را کج کرد و با خودش گفت: نهال
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 وقرار داشته که من دلم ازش خوش نبوده؟ از دوست  یبا ک یعنی -

سپهر با  و به جز اون پسره شناختمیهمه رو م یباتقر یمان یآشناها

 ست؟ گذشته یمربوط به آدما یدهمه خوب بودم. شا

 

 قدم به سمت جلو برداشت. یک

 

همه رو  کردم یدوره. من سع یبوده که مربوط به گذشته یاگه کس -

 به دل ندارم به جز... . ینهک یببخشم و از کس

 

ان افتاد. هم یشاناتفاقات که برا ینا ینداد. به جز مسبب اصل ادامه

 یهستند و چه کار یکه معلوم نبود االن سرگرم چه کار یپدر و مادر

 ابرواش را باال انداخت و گفت: یما. نکنندیم

 

 به جز؟ -
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 گفت: حوصلهیو ب یستادا ینهدست به س نهال

 

 !خیالیب -

 

 پنجره افتاده بود کرد و به سمتش یبه پرده که رو یااشاره سپس

 رفت.

 

 داخل! یادب یدنور خورش یکنار بزنم کمپرده رو  -

 

 ی؟به جز ک ینگفت -

 

بود.  که ماله خود پرده یرنگ را کنار زد و با دوتا بند یدسف یپرده

 جمع کرد.
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 اتفاقات! ینا یمسبب اصل -

 

از نگاهش  شدینم یزیکه چ یماپا برگشت و به ن یبا پاشنه نهال

 خواند نگاه کرد.

 

. بخشمیو نم اتفاقات ینا یمسبب اصل. فقط یدممن همه رو بخش -

 هست و آدرس بده! یحاال بگو ک

 

 نداشت نگاهش را از نهال گرفت و گفت: یاکه چاره نیما

 

. برو اونجا! خودت یفتهم یههاشم یهاطرف شناسی؟ی)...( م یکافه -

آدم بد  یماکن و بگو ن ی! از طرف من ازش عذرخواهیهک فهمییم

 یاداومده که نتونست امروز ب یشاسش پو یفقط مشکل یستن یقول
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که  یزیافتاده. چ یبهش نگو چه اتفاق ینکه! و ایهم دانشگاه

 بازش کنم! یستمن یلاش بسته شده ماپرونده

 

 لب نشاند. یرو یتکان داد و لبخند یسر نهال

 

اتم غذ ی. راستیرچشمم! خب مراقب خودت باش! ظهرت بخ یبه رو -

 . یامشام و ساعت شش عصر بدن، م ینکه! تا قبل از ایخوب بخور

 

و انگشت  گفتیم یمان یضیضد و نق یهابود. درسته حرف سخت

اتاق  پدر آنها بود. از یمان شدیهرچه م یاتهام به سمت او بود؛ ول

وارد راهرو شد و  یاوشخارج شد که همزمان با خارج شدن نهال، ن

 روبه بهزاد گفت:

 

 یتاذ یلیخ یدبهزاد؟ ببخش یبسر باال اومدن. خو یدنم یریچه گ -
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 !یشد

 

 کرد و گفت: یاخم یاوشدر جواب ن بهزاد

 

 با تو! دونمیمن م یها بزنحرف یناز ا -

 

 آنها گفت: یشد و روبه هر دو یکشاننزد یکم نهال

 

 . یامخب من برم باز ب -

 

آغوشش  به اعتراض نهال در توجهیرا باز کرد و ب یشهادست نیاوش

 .یدکش

 

 ی. چرا اون جوریمترسوند یحساب ی؟خودم چطوره؟ خوبخواهر  -
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 کنم؟یسکته م یآخه؟ نگفت یشد

 

 به پشتش زد و گفت: یکیبا حرص  نهال

 

 .یستن یزیچ یزاچ ینومده که اانترس انقدر بال مال سرم  -

 

 یششکه اگر پ یبود. جور یادز یلیخ یمابه نهال و ن یاوشن وابستگی

آمد. نگاه  یرون. از آغوشش بزدیهزار دفعه زنگ م ینبودند روز

 به راهرو نسبتا خلوت انداخت. ییگذرا

 

شامت و  یبرگشت کنمیدرست م یزیچ یکمراقب خودت باش! برم  -

 باش اگه منبع استرسم اومد راهش نده! یماهمبخور! مراقب ن

 

 به جفتشان انداخت و گفت: یمتوجه منظورش شد. نگاه بهزاد
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 ! یادنگران نباش نم -

 

 هم اون هم اون پسره سپهر!  -

 

 و گفت: یستخبر نداشت. متعجب نهال را نگر یزچ یچکه از ه نیاوش

 

 چرا سپهر نه؟ -

 

 بماند! -

 

ند. در اتفاقات داشت یادیز یارنبودند؛ اما نقش بس یمقصر اصل درسته

ود که به بهزاد تذکر داده ب یرا محکم گرفت.  همان پرستار یکپالست

 گفت: یبه سمتشان رفت و کامال جد
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 همراه!  یکفقط  -

 

 به او رفت. نهال روبه بهزاد گفت: یاچشم غره بهزاد

 

 !یبه زحمت افتاد ی. حسابیمبر یینتا پا یاب -

 

 حرف رو! یننشونم ا یگهد -

 

نشان دهد؛ اما نبود!  یشهخودش را مانند هم کردیم یسع نهال

به نهال  ینگاه یاوشداشت. ن یاآشفته، پرسوال و کالفه یچهره

 و گفت: یدانداخت. پالتواش را پوش

 

 !یایب خوادیمنهمراه مرد باشه!  ید. بایارنمرد ب یمارب یدامشب شا -
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طور هم که کرد. همان یتشها هدابهزاد را گرفت. به سمت پله آستین

 گفت: یاوشبه ن رفتندیم

 

باش! حرصش هم  یمان. مراقب خودت و زنیمیبعدا باهم حرف م -

 بچه! یند

 

 ینآمد جوابش را بدهد. پرستار اخطار داد. نهال دستش را از آست تا

بهزاد  رفتندیم یینبهزاد جدا کرد. همان طور که باهم به سمت پا

 گفت:

 

مثل  یاوشو ن یماو... تو و ن یموقت نگو بهت زحمت داد یچه -

 ینجامنم االن ا ی. اگه تو اون زمان نبودیندوم من هست یخانواده

که برات افتاد نبود  یبعد از اون اتفاق یمان هاییحتنبودم. اگه نص

 هاییخوب ییجهکارها نت ینا یزندان بودم. همه هاییلهپشت م یدشا
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 یدی؟شماست فهم

 

 آخر گذاشت. یپله یرا رو یشپا

 

 که بتونه درکت کنه منم. یا کستنه ید. شادونمیم -

 

 خواستیتمام شده بود وگرنه م اشیونداد افتاد. شارژ گوش یاد نهال

به نهال  ینگاه یملباش نقش بست. ن یرو ی. لبخندیردتماس بگ

 انداخت و گفت:

 

 نداده؟تو چرا؟ آها نکنه منظورت و -

 

 یچجبران کنم. ه یچجور دونمینم یول یکته؛آره منظورم شر -

 دوشش. یشدم رو یبار یکهنوز  یاداز دستم برنم یکمک



 

 

 WWW.98IA3.IR 685 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 

. نه یادبرنم یکمکت کنه! از من که کمک تونهیمطمئن باش م -

دو هفته  ینداده که تو ا یت! فقط بهم ماموریچیدارم نه ه ییآشنا

 !یمراقبت باشم خودت و تو دردسر ننداز

 

فکرش  دانست؟ی. بهزاد از کجا میستادا یشحرف سرجا ینا یدنشن با

 را به زبان آورد. بهزاد بدون نگاه گرفتن از او گفت:

 

 یتاصل یخانواده دنبال یدار ینکهرو بهم گفته. از ا یونداد همه چ -

من  یکهکه بهت نزد ی. از دستش ناراحت نباش تنها کسگردییم

 بودم خواهر خوشگلم!

 

 که در دستش بود را محکم فشار داد. در دلش گفت: پالستیکی

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 686 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 !دونهیانگار نم یرازیحافظ ش فقط -

 

 نهال شد.  یتبهزاد متوجه عصبان 

 

 . یدر نداره و نخواهد فهمخب یبه جز من و فواد و ونداد کس -

 

رفت. با چند قدم  یحرف به سمت در خروج ینبعد از زدن ا بهزاد

 خودش را به بهزاد رساند و گفت: یعسر

 

و  یماهستن ن یدر کماجرا که اون پدر و ما ینا یدنتا فهم یدنبا -

 بفهمن! یاوشن

 

 زد. یالبخند دلگرم کننده بهزاد
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 برسونمت. ییجا یکتا  ینبش یا. بدونمیهمه رو م یناباشه. ا -

 

هرچه از دهانش در  زدیشارژ داشت زنگ م اشیاگر گوش یعنی

 .کردینثار ونداد م آمدیم

 

ا م یدیفهم یچجور یشب. فقط قبل رفتن، دیستنه الزم ن -

 ینجاییم؟ا

 

ها دتا از نقشهو چن یامبد شه بهم گفت که ب یماحال ن ینکهقبل از ا -

تو راه پله  اتونیهاون همسا یدمد یدمرس یرو به دستش برسونم. وقت

گفت حال  ینشما کجا رفت یدمازش پرس کنهیم یهها نشسته و گر

 و ازش گرفتم و اومدم. یمارستانبد شده و ادرس ب یمان

 

 را باز کرد و ادامه داد.  ینگفت. بهزاد در ماش آهانی
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 برسونمت. ییجا یکسوار شو تا  -

 

 راهت دور نشه؟ -

 

ها رو بزنم سهام دار شرکت تا مخ چندتا از یرمم ینجانه! دارم از ا -

 سهامشون و بفروشن! یانب

 

ا زد و در طرف کمک راننده را بازکرد. کمربندش ر یلبخند محو نهال

 انقدر پول از کجا آورده بود؛ اما یماسوال بود که بداند ن یشبست. برا

. یدکش اییازهکم رنگ شده بود. نهال خم ینسوال در ذهنش بود که ا

رفت. گ یشرا به پ یمان یرا به حرکت در آورد و راه خانه ینبهزاد ماش

 بهزاد انداخت و گفت: یرخ جد یمبه ن ینگاه لنها
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 به؟مامانت خوبن؟ بابک خو یراست -

 

 زد و گفت: لبخندی

 

. مامان تهران پرسنیحالت و م زننیاونا هم خوبن هروقت زنگ م -

! دهیم یحچرا اونجا رو ترج دونییخودتم که م یادشده نم یموندن

 دانشگاهه.  یربابک هم خوبه درگ

 

 سالم شون برسون! -

 

زد؛  یاش را مشد. آفتاب چشم یرهخ یرونو فقط به ب یدنپرس سوالی

کند.  یداپکه پدر و مادرش را  گشتیاما مهم نبود. دنبال راه و چاره م

 به بهزاد انداخت و یخانه نگه داشت. نگاه یساعت جلو یمبعد از ن

 گفت:
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 ! مراقب خودت باش خدافظ!دور شد یممنونم ازت. راهت هم حساب -

 

 زد و گفت: یارا باز کرد. بهزاد لبخند برادرانه کمربند

 

شنه که بهت بگم من دلم رو ینما ینکههم مراقب خودت باش! و اتو  -

 .شنیم یداپدر و مادرت پ تریعهرچه سر

 

 .یدخند تلخ

 

 . یتباشه! ممنون از دل گرم گییطور که م ینهم یدوارمام -

 

 خدافظ خانم دکتر! -
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 یرارا ب یدرآورد. دست یکرا از داخل پالست یدشد. کل یادهپ ینماش از

. یدیاور ببهزاد تکان داد و وارد شد. در را باز کرد و منتظر شد تا آسانس

 یهرا خسته بست. بعد از چند ثان یشهاداد و چشم یهتک یواربه د

 مورد نظر را زد. یباز شدن در آمد. سوار شد و طبقه یصدا

*** 

و به سمت اتاق رفت. نه خوابش  یچیدرا داخل حوله پ یشموها 

از اندازه سردرگم بود. برس را برداشت  یشبود. فقط ب نه گشنه آمدیم

با گلسر بست و  حوصلهیاش را شانه کرد. ببلند و گره افتاده یو موها

از اتاق  یرون. به بیدپوش یمشک یاسک یقه یره،ت یاشلوار کتان سورمه

بردارد و بعد هم سراغ آن کافه  یمان یدست لباس برا ندرفت تا چ

که  ییهابرق را زد. نگاهش به برگه یدباز کرد و کلبرود. در اتاقش را 

بود. به سمتش  یختهتختش نامرتب ر یآن شب دستش بود افتاد. رو

به سرتاسر اتاقش انداخت.  یهم گذاشت. نگاه یرفت و منظم رو

را  یشهاکه اکثرا پوشه کمدیمرتب بود. بلند شد و به سمت 

هم گذاشته بود.  یرفت. در کمد را باز کرد. همه را رو گذاشتیم

ها را با انگشتش باال داد. تا آمد چندتا از برگه یو ال یدکش یپوف
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را  یش. پایختر ینزم یها روبرگه یینپا یفها را بگذارد ردبرگه

 یجلو مینز ینثار خودش کرد. رو یو لعنت یدکوب ینمحکم بر زم

که  ییهاهم گذاشت. برگه یبرگهشها را رو یکییکیکمد نشست و 

. خسته چندتا از آوردیرش نقشه و نمودار و... بود و نهال سر در نماکث

از  یزیچ یکبزند تا مرتب شود که  ینها را برداشتم تا به زمبرگه

بود. گردنش  یمیعکس قد یککرد.  یزرا ر یشهاوسطش افتاد. چشم

 یکنار گذاشت. عکس را برداشت و جلو یکها را و برگه کردرا کج 

 یرلب! زیمیقد یده نفره یکس دسته خانوادگع یکصورتش گرفت. 

 گفت:

 

 هستن! یمان یخانواده یدشا -

 

که از  یسر با دخترآنها را از نظر گذراند. چهارتا پ یهاتک چهرهتک 

ادر از خواهر بر یحاک ینهم بودند و ا یهکم سن و سال تر بود شب یهبق

 به آن سه زن انداخت و متفکر ادامه داد. یبودنشان بود. نگاه
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مگه  یمان؟ن یخانواده یناا یعنی! یگهپسران د ینزن ا یناهمحتما ا -

  ین؟ک ینانگفت تک بچه بوده و پدر و مادرش هم فوت کردن؟ پس ا

 

کلمه نوشته بود. فقط  یک یعکس را برگرداند. به زبان ارمن پشت

عکس شد  یشخیاله بود. بنوشته شد 1374که کنار کلمه بود  یعدد

و داخل کاغذها گذاشت. مرتبشان کرد و داخل کمد گذاشت و درش 

 یراهنپ یشترها رفت و درش را باز کرد. برا بست. به سمت کمد لباس

! بخاطر یرهت یاکاپشن سورمه یکو کت و شلوار بود. سه تا هم پالتو و 

و ژاکت  یتخت انداخت و شلوار کتان مشک یسرد کاپشن را رو یهوا

کاپشن  ینتخت گذاشت. در کمد را بست. ا یهم رو یگرد طوس یقه

قبول  کردی. هرچه نهال اصرار میدپوش یدوبار م یکی یماه یدرا شا

 یرز زنسبتا بزرگ ا پاکت یکهم بپوشد.  یگرد یکه در روزها کردینم

ها را تا کرد. داخلش گذاشت. تا آمد کاپشن را تختش برداشت و لباس

 گفت: یرلبافتاد. ز یبشکارت از ج یکتا کند 
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و اون  ور یناز ا یفتهم یزیامروز چه قدر چ یه؟چ یگهد ینبابا ا یا -

 ور! 

 

سوپ  یزودپز که حاو یبه کارت نکرد. کاپشن را تا کرد. صدا توجهی

شت بود آمد. از اتاق خارج شد و به سمت آشپزخانه رفت. درش را بردا

 یکه وقت دادیرا م ییهان سوپهما یبه صورتش زد. بو یکه بخار

بش ل یرو ی. لبخند تلخکردیدرست م یمان شدیم یضبچه بود و مر

کرد و کالفه  یشرا درون موها یگرشدست د و یدنشست. لبش را گز

 گفت:

 

و  ضد یحرفا ینا یه؟ها چسوال ینبهمون گذشت؟ ا یشد؟ چ یچ -

حرفشها  ینبا ا یه؟از ونداد دور شم؟ چرا خطر یدچرا با یض؟نق

 ! چرا؟ بازم سوال! گهینم یاونا کجان؛ ول دونهیم یما،که ن یدمفهم
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د افتا یادشکه  یدرا خاراند. زودپز را خاموش کرد و از برق کش سرش

ز ارا  یبه ونداد زنگ نزده است تا گله کند. به سمت اتاق رفت و گوش

اد گفته بود حرصش به بهز ینکهاش را گرفت. از ا. شمارهیدشارژ کش

 آمد. ییزن جوان؛ اما آشنا یصدا یدگرفته بود. به بوق سوم نرس

 

 یید؟سالم بفرما -

 

 آوا بود.  ی. صداشناخت

 

 ی؟سالم آواجان خوب -

 

 کرد و با تعجب گفت: یا یمکث طوالن آوا

 

 جان؟  -
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 .یدخند نهال

 

 ابق دوست برادرت. ونداد اونجاست؟سنهالم! همسر  -

 

 گفت: یسرش روشن شد که با خوشحال یباال یدفعه انگار چراغ یک

 

هال؟ حالت خوبه؟ از ن یخدا! خوب ینهاله. وا یصدا ینآهان! نهال! ا -

پاهات  یرو تونییم ی؟! االن خوبیاز اون پسره جدا شد یدمونداد شن

 یدمشن یکردم و غصه خوردم وقت یهچه قدر گر دونیینم یستی؟با

زنگ زدم؛ اما گفتن  یتقبل یبه اون شماره یلی. خیشد یاون جور

 واگذار شده. 

 

 کاناپه کنار پنجره نشست و گفت: یرو نهال
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هد، اون خط و برگشتم مش ی. آره از وقتیزمشکر منم خوبم عز -

 گذره؟یخوش م ی؟سوزوندم. االنم که گذشت. تو خوب

 

ز دلش را با یبود که سفره یحرف از جانب کس ینمنتظر هم انگار

 کند.

 

 ینتربه یزمان یک یستین یبهتو که غر ی؟چه خوش گذشتن -

دن از ز یهم. واال به داداشم تهمت کالهبردار یبرا یمها بوددوست

هم  یانمهرک یاون دخترعمو یرون،انداختنش ب یحقوق یموسسه

کرده  یانتخ ینازخودش و چسبوند به داداشم همه فکر کردن به آ

تهران! هر روز جنگ و  ازبگم؟ داداشمم گذاشت و رفت  یچ یگهد

که بابا  ییمپول ها یهمه گذره؟یدعوا با بابابزرگم! به نظرت خوش م

 یکم من یره،و غ ینو ماش یبه داداشم داده بود و برگردوند. کارت بانک

 نداشتم.   یگوش یمدت طوالن
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چند  ینا یادبه  . آوایدها، گوشش سوت کشحرف ینا یدنبا شن انگار

 بود را پس زد و گفت: یدهکه کنار چشمش غلط یسال اشک

 

ما بد  یرابچندسال فقط  ین! ایمدت تو خوب بود ینخداروشکر ا -

 بود.

 

 لبش را با زبان تر کرد. ناباورانه گفت: نهال

 

 نکن آوا! یشوخ -

 

 یشپو تا دوماه  یبعد از اون اتفاقات گوش ی؟کجاست نهال یمشوخ-

 یدمبکنم. صدات و شن یبرم دانشگاه نه کار ذاشتیه مازم گرفت ن

 نکرده خبرا رو بهت دادم. ی! هنوز احوالپرسیدلم باز شد نهال
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 از پشت تلفن آمد: یزن صدای

 

به داداشت بده االن  برو حوله رو یاب زنی؟یحرف م یدار یآوا؟ با ک -

 !یرونبره ب یسخ یبا موها خورهی. سرما میادآقاجونت م

 

اد وند شه؟یباور بود. مگر م یرقابلونداد افتاده بود غ یکه برا اتفاقاتی

ر د یانکه آن روز ک ییهامورد احترام همه بود. پس حرف یزمان یک

ا مادرش فکر کرده بود ب یموردش زد را خانواده اش قبول کردند. حت

به او نگفت؟ آن  ینهم یرابطه دارد پس برا یانک یدخترعمو

 حرف ها بود؟ ینبود ا تشکه پش یعاتیشا

 

 یگل گذاشته جا یموجیا کنم. داداشم یونهال شماره ات و بگو س -

بردارم چون االن از حموم  یشتونم از گوش یاسمت! شماره ات و نم

 اومد.
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 .یدخند حالیب نهال

 

 ... .0915 یه؟گل چ -

 

 همو یشما ک ینمبباز ابتکارات ونداده! اصال بذار  ینواال! ا دونمینم -

 شد؟  یچ یدین؟د

 

. در رفته بود یادشبا او بکند را کال  خواستیکه م یاساس دعوای

 دلش گفت:

 

ه . االن اگیدهواسش کش ینقشه ا ینبوده همچ یچه احمق یانمهرک -

 زندان!  یگوشه یفتهبوده م یاندرصد بگه که افتادن من کار ک یک
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 روبه آوا گفت: سپس

 

ه روز که رفت یک. یماستمن و ن یمیقد یداداشت از دوستا یکشر -

 .یدمبودم رستوران، داداشت و د

 

 آمد. یونداد از پشت گوش صدای

 

 یزنی؟حرف م یساعت با ک یکخواهر زشتم  -

 

 ... .یادمحرفم  یکه زد ییحرفشها ین. با اکنمیآوا من قطع م -

 

 .یچیدونداد در گوش اش پ یعصب صدای

 

 بله؟ -
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 سالم. -

 

 نهال؟! -

 

خودش است.  یگوش یدنفهم ینکهرا از گوشش دور کرد. مثل ا گوشی

الوه عآشنا بود.  یلیاتفاقات خ ینداد. ا یهنهال پشتش را  به شوفاژ تک

 ونداد شد.  یربر خودش فکرش درگ

 

 یاحمقه موسسهمگ ا ی؟کردن؟ کالهبردار یرونشچرا از موسسه ب -

 رسوند و بزنه ناکار کنه؟ ییبه جا یکه به بدبخت

 

 .یخترا  بهم ر یشگلسرش را از سرش باز کرد و موها 
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 رو بهت گفت نهال؟  یچ -

 

 روبه آوا گفت: یبلند یصدا با

 

  ین؟رو جواب ند یمگه نگفتم گوش -

 

ت و کف دس یهمه چ یرفت یاتو به چه اجازه ینم! بذار ببیچیه -

گه تو م یکمکت کنه گفتم قبوله ول تونهیفواد م یگفت ی؟بهزاد گذاشت

 ذاره؟ یم یماو کف دست ن یبهزاد همه چ دونیینم

 

 یکارها یلنشان داد. دل یبحث را عوض کرد. خودش را عصب نهال

 .یدفهم یونداد را نم

 

 یما! در ضمن بهزاد به نیخودت و تو دردسر بنداز ینر ینکهبخاطر ا -
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 ! یما! طرف ماست تا نگهینم یزیچ

 

 آمد. یینپا یکم صدایش

 

 گفت؟ یبهت چحاال بگو آوا  -

 

 نگفت! یچیه -

 

 داد و حرفش را ادامه داد. یروننفسش را با حرص ب نهال

 

در  یتو چ ینمبب که پشت سرت بود و گفت! بذار ییهاچرت و پرت -

اگه بهش بگم نظرش درمورد  یکه با خودت گفت یمورد من فکر کرد

  گرده؟یمن بر م

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 705 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 زد و گفت: یپوزخند صدا دار ونداد

 

 ها... .آدم ترینیکنزد یوقت -

 

 حرفش را قطع کرد. یبلند و عصب یصدا با

 

 بگن تو یاهم. اگه کل دنیگمدفعه م ینبهت گفتم ا یگهبار د یک -

 .کنمیو... من باور نم یکرد یکالهبردار

 

 ی؟کن یچرا باور نم -

 

آوا او را  یهاو بهزاد، هم حرف یمان یهاکالفه بود. هم حرف نهال

 کامل سردرگم کرده بود. نهال متعجب گفت:
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 ها؟ -

 

 .یگممن راست م کنییچرا فکر م کنی؟یچرا باور نم -

 

 یدنرسپقصد ونداد از  شدی. متوجه نمیشفهمیدرفتار ونداد را نم دلیل

 .یستسواالت چ ینا

 

 !یستیکارا ن ینکه اهل ا شناسمتیچون م -

 

  ی؟اگه بودم چ -

 

رو بهت  ینبذار ا یگی؟که م یهچ یاتچرند ین! اکنییفم مکال یدار -

 قبولت داشتم. یبگم اگه گناهکارم بود
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 چرا؟ -

 

 که... . ینه؟ چون کس یا شییسواالت م یخیالب -

 

 حرف نهال را پر کرد. یادامه

 

 آره؟ یستادم؟چون اون زمان پشتت ا -

 

اعتماد از کجا سرچشمه  ینبه گردنش بود؟ ا ینچرا؟ چون د واقعا

 .یدرا کش یشاز موها یا. نهال کالقه دستهگرفتیم

 

 آره! -

 

 زد و گفت: نیشخندی
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 یکالهبردار بینییم یه دارک یپس گذشته رو خاک کن! چون آدم -

 کرده و... .

 

 :یدحرفش را پر یبلند یبا صدا نهال

 

و  یکمکم کن خواییاگه نم ینبب یگی؟م یهحرفا چ ینبس کن! ا -

اون  فهممیم یجور یک. باالخره شمیم یخیالب یخودت مشکل دار

بذاره کف  خوادیم یمان یانمهرم،بودن. حساب اون ک یپدر و مادر ک

 اگه برم گم شم راحت کنی؟یحاال بس م ی؟دستش! حاال راحت شد

تو  فهمیینه؟ م یا یستن بمن حالم خو فهمییم شی؟یم

م و با حرفات ادامه ند خواییم ی؟چ یعنیدست و پا زدن  یسردرگم

 یرونماجرا بکش ب ینخودت و دوستت و از ا ینکنم؟ پس پا یداشونپ

 دییو ادامه نم شییم ی. اصال اگه راضکنمیبخوام م یخودم هر غلط

 و... . شمیم یانمهرزن ک یرمم



 

 

 WWW.98IA3.IR 709 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 

 اجازه نداد حرفش را کامل کند. ونداد

 

 ن! خب؟ بس کن و ببخش! کساکت شو نهال! بس  -

 

 چنگ انداخت.  یشنفس افتاده بود. بغض به گلونفس به

 

ادم. من احمق جام به خودت و دوستت زحمت د ینشرمنده! تا هم -

کمک کنم و  با کمک گرفتن از تو، بهت تونمیم کردمیبودم که فکر م

 که به گردنم هست رو بدم.  ینیاز د یکم

 

ود. ب. همان نهال احمق ساده شده یداش چکگونه یه اشک روقطر یک

 گفت: یاونداد با لحن ناباورانه
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 ی؟زدم؟ من گفتم مزاحم یحرف ینهمچ یمن ک -

 

. روزت یگمو م یهمه چ زنمیبه درود! االن به فوادم زنگ م ینه! ول -

 مردخوب داستان! یربخ

 

. شنیدیونداد را م یهاداد زدن یاش فاصله داد. صدارا از گوش گوشی

 لب گفت: یررا قطع کرد. ز یگوش

 

! بهتره منت ذارهیپام م یجلو یراه یکاگر سرنوشت خودش بخواد  -

 یزیچ یک یمان یدو نکشم. بهتره از ونداد دور شم. شا یچکسه

منم  ی. خداشمیم یهمه چ یخیالسرکار. ب رمی! مگهیکه م دونهیم

 بزرگه. 

 

آن نفر برود  یدند خواستیبود. م 2:30به ساعت انداخت،  نگاهی

را محکم شانه  یشبرداشت. موها یزم یگفته بود. برس را از رو یماکه ن
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 یشهاچشم یرو صورت الغرش نگاه کرد. ز روحیب یزد و به چهره

به صورتش زد.  یگود افتاده بود. کرم مرطوب کننده را برداشت و کم

و ساعت صفحه گردش  یدکش یشهابه لبهم  یرژلب کمرنگ صورت

را باال  یپشز یتو با عصبان یدرا پوش اشیرا دستش کرد. کاپشن مشک

را داخل کرد.  یشهم سرش کرد. موها ی. شال بافت کرم رنگیدکش

گذاشت و از اتاق خارج شد. دو  یبشپولش را داخل ج یفو ک یگوش

است. پس  ندادبود که و ینزنگ زد و قطع شد. حدسش ا یبار گوش

برداشت. سوپ را داخلش  ینتظرف از داخل کاب یکشد.  یخیالشب

داخل  یاوشن یمقدار سوپ هم برا یکو درش را بستم.  یختر

از  یخیالبار سوم زنگ خورد. ب یاش برا یگذاشت. گوش یخچال

بود. تماس را وصل  یاوشبه مخاطب انداخت. ن یدرآورد و نگاه یبشج

 زد. یکراسپ یکرد و رو

 

 یا؟ن نجا -

 

گفت بهت بگم که  یمابگم ن یسخواستمقشنگه. م یبال آبج یجونت ب -
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 !یاستراحت کن ی. بمونیایامشب ن

 

 کرد و گفت: یاخم نهال

 

 درسات و بخون! یکمخونه  یاتو ب یام. من مخوادینم -

 

 یمان یشن امشب پم. بمون خونه یکتاب تستم و آوردم آبج -

 .مونمیم

 

 رفت. یماسمت اتاق ن به

 

 ... .یاب یاونجا تمرکز ندار -

 

 اجازه نداد حرفش را کامل کند. نیاوش
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 کارت داره. خداحافظ. یمان یگوش -

 

در  یمان یها را داخلش گذاشته بود را برداشت. صداکه لباس پاکتی

 .یچیدگوشش پ

 

 ؟ ندارم. خب یکیبه  یبمون خونه استراحت کن. من کار ینهال -

 

 داد و گفت: یهرنگ تک یاسورمه یواربه د کالفه

 

 یام؟من ب خواییچرا نم -

 

 . یگمکه م دونمیم یزیچ یکچون  -
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 در دلش گفت: نهال

 

سرم و تو برف  من مثل کبک یدونن؛ ول یرو م یچرا همه، همه چ -

  دونم؟ینم یچیکردم و ه

 

 گفت: یماداد و روبه ن یرونرا ب نفسش

 

 باشه. -

 

 لحنش را عوض کرد و گفت: نیما

 

 شاپ؟ یکاف ینهال؟ رفت یچرا پکر -

 

برداشت و به گوشش  یکراسپ یدرآورد. از رو یبشرا از ج گوشی
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 کرد. یکنزد

 

که لباسات و  یمارستانب یامام. االن دارم مخسته یکمنه! نرفتم.  -

 !یبخور یارمسوپ درست کردم ب یکمو  یارمب

 

 و گفت: یدخند نیما

 

 سرما که نخوردم نهال! -

 

 نهال نشست. یهالب یرو یمحو لبخند

 

من  دنیم یرینش یچا گیرنیکه م یضیهاشون هرمرمادربزرگا نوه -

 .کننیم یسوپ درمان
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 نهال؟ -

 

 جان؟ -

 

 کرد و گفت: مکثی

 

 ! منتظرتم.یچیه -

 

 . فعال!افتمیباشه. االن از خونه راه م -

 

خل آمد. ظرف دا یرونرا قطع کرد. پاکت را برداشت و از اتاق ب گوشی

ها کرد که داخل لباس یزرفر یکداخل پالست یاوشن یهم برا یخچال

را پا کرد و در  اشیمشک یهابوت یمها را خاموش کرد. ن. چراغیزدنر

از پشت سرش آمد. به سمت صدا برگشت که  یدختر یرا بست. صدا
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به او زد. سحر چند قدم  یجان یمه. لبخند نادنگاهش به سحر افت

 برداشت و گفت:

 

م. بهت زده شرمندت ییسپهر چه حرفا یدمفهم ینهال؟ از وقت یخوب -

 .یارهاسم سپهرم نم یگهد یداون روز که فهم ینمحمدحس

 

 گفت: یرا گرفت و با لحن آرام هایششانه

 

نداره  یربط ینسحر! گناه برادرت به تو و محمدحس ینمن رو بب -

 نکن.  یهاالنم گر یدی؟فهم

 

داخت و ان یینکه برادرش به نهال زده بود. سرش را پا ییهاحرف یاد با

 کردن. یهشروع کرد به گر
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. من گذرهیمهمه مدت از ماجرا  ینربط نداشته باشه؟ ا شهیمگه م -

ه قدر خر تو... چ یخواستگار یامسپهر ب یدوباره برا خواستمیاحمق م

 بودم.

 

 .شمیم یمونوستد یخیالنکن وگرنه ب یهسحرجان بسه! خب؟ گر -

 

 را پاک کرد و گفت: یشهاپشت دست اشک با

 

 ری؟یم یدار -

 

دست و  آب بخور و یکنکن. برو باال  یه. گرگردمیبر م رمیم -

 صورتت و بشور.

 

کرده چون صورتش  یهاست گر یدهفهم یاش معلوم بود از وقتچهره از
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 ورم کرده بود.

 

 از دست من نا... . -

 

 د.با تشر حرفش را قطع کر نهال

 

 ناراحت باشم؟ برو باال! یدچرا با یونهنه د -

 

 ها باال رفت. نهال با حرص گفت:انداخت و آرام از پله یینرا پا سرش

 

. مونهیم یانشاطراف یبرا یششرمندگ کنهیم یغلط یکنفر  یک -

 نداشتن.  یریو سحر تقص ینمحمدحس یول شدیدلم با سپهر صاف نم

 

در  یهآسانسور را زد. پاکت را در دستش گرفت. بعد از چندثان یدکمه
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 را زد. ینگپارک یباز شد. سوار شد و دکمه

*** 

 

 یبه گوش یگذاشته بود. کالفه نگاه یشهاچشم یرا قائم رو دستش

نداد گناه وفکر  به او هم از نظر  یزنگ بزن. حت توانستیانداخت. نم

ه وسسه را بمکه قرار بود  یبا آن آدم ترفیامروز با حاج آقا م یدبود. با

بود که  یامدهن یشپ یتشونداد بخرد حرف بزنند.  هنوز موقع یجا

زد پدربزرگش خبر  یبکشد. او حدس م یشاش را پ ییحرف عمه و دا

 وپسر، عروس  فهمیدیهم اگر م یددارد که آنها کجا هستند. شا

 .یچیددر ذهنش پ یش. حرف عمویدزنده هستند بگو یشهانوه

 

 !«یستن ی! عموت آدم خوبیش ییتقول بده مثل دا» -

 

در انگشت اشاره اش بود را باال آورد و نگاهش  یشهکه هم یانگشتر 

 یرلببود. حک شده بود. ز یداسمش را که ام یمعنا یکرد. به ارمن
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 گفت:

 

کجان؟ خوبن؟ چرا بخاطر  ییمه و داعاون دوتا بچه االن کجان؟  -

 یعکس چهارنفرشون آبرو یدنپنج نفر زنده ان و داون  ینکها یدنفهم

 یمعادله یکانقدر مهمه؟ انگار گذشته مثل  یعنیمن رو بردن؟ 

و  گهینم یچکیبود. چرا همه سکوت کردن؟ چرا ه یچندمجهول

 عه؟اوردن اسم اون پنج نفر ممنو

 

 یلحظه چهره یکنشست.  یشو سرجا یدکش اشیشانیبه پ یدست 

موضوع نهال  پر رنگ  یناز ا یشترب یدرد شد. شانهال از جلو چشمش 

 ینا ی. برازدیم یفکر نکردن به او، دست به هرکار یبود و ونداد برا

که به خودش ثابت کند او را  فراموش کرده است. در اتاق را باز کرد. 

. آمدیو آوا  از داخل اتاق م یزپچ پچ عز یصدا وددر هال نب یکس

آن روز نهال دوباره  یهاخودش نبود. حرفسرش داغ کرده بود. دست 

را باز کرد  یبرگردانده بود. در خروج یشپ یمونداد را به پنج سال و ن

. تا بلکه باد به سرش بخورد و حالش خوب شود. یستادا یوانو داخل ا
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که هوا  یروزبود. خالف د یزانآو یشمعدان یهاها گلدان گلبه نرده

. به حوض داخل آمدیم یباد سردبود و  یبود. آسمان آفتاب یابر

داده بود که عزمش را جذب  ینگاه کرد. نهال به او قوت قلب یاطح

. مهم نبود به او گفتند یرد. حقش را پس بگیفتدب یقتکند و دنبال حق

ن بود نهال باورش داشت یحرف بارش کردند. مهم ا یو کل یرتغ یب

 یکو با  یدکش یآهکه کاره او نبوده. باز هم نهال!  کالفه از فکرش، 

حوض  یرفت. خم شد. دو دستش را لبه ییناز پله ها پا یآن یمتصم

زد.  یخمغزش  یهاگذاشت و سرش را داخل آب سرد فرو برد. سلول

سرش را از داخل حوض درآورد. به نفس نفس افتاده بود. نهال با قلب 

باز شدن در آمد و  یروز افتاده بود؟ صدا یناو چه کرده بود که به ا

 انداخت. ینطن یاطدر ح یزعز یبعدهم صدا

 

 تو حوض؟ یو کرد پسرم؟ چرا سرت یهچه وضع ینخدا مرگم بده! ا -

 

نهال دور نشد.  یاقهوه یهاچشم یزد؛ ول یخ. مغزش یدسرما لرز از
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 زد و گفت: یزبه عز یلبخند محو

 

 .یخخونه گرم بود سرم و کردم تو آب  یهوا یکم -

 

 دستش زد و گفت: یرو عزیز

 

 .خورییبرو داخل االن سرما م یاب -

 

چون و چرا از کنار مادربزرگش گذشت و وارد  یو ب یدخودش لرز به

 یسونداد که سر و صورتش خ یدنخانه شد. آوا از اتاق درآمد و با د

 بود گفت:

 

 یه؟چه سر و شکل ینوا داداش ا -
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و  توجه به آوا وارد اتاق شد. حوله را از داخل چمدان درآورد بدون

 سرش انداخت. یرو

*** 

 

ا نشسته بود و داشت ب ینزم یاز حمام درآمد. نگاهش به آوا که رو 

ت مادرش از پش یافتاد. صدا کردیم ینف ینو ف زدیحرف م یگوش

. مدآیحاج آقا م یگرساعت د یمنداشت. کمتر از ن یادیسر آمد. وقت ز

 با کاله سرش را خشک کرد و  روبه آوا گفت:

 

 یزنی؟حرف م یساعت با ک یکخواهر زشتم  -

 

. ونداد با اخم به یچکیرا پاک کرد و لب زد ه اشینیپشت دستش ب با

در  یدختر یآشنا یرا از دستش گرفت. صدا یسمتش رفت و گوش

 یکآورد. نگاهش به اسم افتاد.  یینرا پا ی. گوشیچیدگوشش پ

را به نهال گفته باشد دور از  یآوا همه چ ینکهگل! حدس ا یموجیا



 

 

 WWW.98IA3.IR 725 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

ونداد افتاده بود را به نهال گفته بود.  یکه برا یذهن نبود. اتفاقات

نهال بو نبرد که پشت او چه هست تا نظرش  کردیهرچه تالش م

به آوا رفت و با لحن  ی. چشم غرهساشدیانگار نم یعوض نشود؛ ول

 گفت: اییعصب

 

  ین؟و جواب ند یه نگفتم گوشمگ -

 

 یشهارفتار برادرش شوکه شد. با ترس دست یناگهان ییرتغ یناز ا  آوا

 نیروب یعرسبه در کرد، آوا  یاباال برد. ونداد اشاره یمتسل یرا  به معن

 ی،بحث اصل یچاندنرفت. تا آمد ونداد حرف بزند. نهال شروع کرد به پ

، بود. بعد از قطع کردن نهالدست خودش ن یدپرس یکه م ییهاسوال

از همه  یشترلب زمزمه کرد . ب یرز یآورد و لعنت یینرا پا وشیگ

. نگاهش به یستاداحساسات مقصر بود. پشت پنجره ا ینخودش با ا

سوم  بار یشماره اش را گرفت. تا آمد برا یگرحاج آقا افتاد. دو بار د

 زد: یبدرونش نه یزیچ یک. یردبگ
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 ی؟زنگ بزن خواییپس چرا م یفراموشش کن خواستییمگه تو نم» -

 « به نفعته! ینیشکمتر بب یهرچ

 

 ید. نبایدکش یسشخ یموها یال یانداخت. دست یزم یرا رو گوشی

هال ن یبرا ییونداد جا ی. در زندگگرفتیاحساس دوباره اوج م ینا

ش او مقصر از نهال مراقبت کند. از نظر خود توانستی. ونداد نمیستن

دوباره  کردیجرعت نم یانمهرک گفت،یرا م یزبود! اگه او همه چ یصلا

. پس آمدیبه خودش م یدنهال بپاشد! با یهازخم ینمک شود و رو

مهم تر از نهال  یلیگذشته خ یقگرفتن موسسه و روشن کردن حقا

کرم رنگ را  یاسک یقهو  یبود. به سمت چمدان رفت. شلوارکتان مشک

رنگش  یشالگردنش را دور گردنش بست. پالتو مشک. یدبرداشت و پوش

صفحه  ینم دارش را زد. ساعت بندچرم یموها یرا تنش کرد. شانه ا

 یادافتاد.  اشیگردش را دستش کرد که دوباره نگاهش  به گوش

 نهال افتاد. یهاحرف
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و  یکمکم کن خواییاگه نم ینبب یسگی؟م یهحرفا چ ینبس کن! ا -

فهمم اون  یم یجور یک. باالخره شمیم الیخیب یخودت مشکل دار

بذاره کف  خوادیم یمان یانمهرم،بودن. حساب اون ک یپدر و مادر ک

 اگه برم گم شم راحت کنی؟یحاال بس م ی؟دستش! حاال راحت شد

تو  فهمیینه؟ م یا یستن وبمن حالم خ فهمییم شی؟یم

با حرفات ادامه ندم و  یخوا یم ی؟چ یعنیدست و پا زدم  یسردرگم

 یرونماجرا بکش ب ینخودت و دوستت و از ا ینکنم؟ پس پا یداشونپ

 دییو ادامه نم شییم ی. اصال اگه راضکنمیبخوام م یخودم هر غلط

 .شمیم یانمهرزن ک یرمم

 

وقت مزاحم  یچخودش انداخت. نهال ه یکالفهش یبه چهره ینگاه 

 ییقهشمعدان عت ینهکه آ یزیم ینبود. دستش را مشت کرد و رو

 مادربزرگش قرار داشت زد. با حرص زمزمه کرد:
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  ی؟ک یشه؟ با اجازه یانمهرزن ک -

 

در  را یشانگشتر عمو یهرا با حرص بست و بعد از چندثان هایشچشم

ق را ترک را برداشت و اتا یپول و گوش یفاش کرد، کانگشت اشاره

و  رفتیدو ساعت هم که شده م یکرد. اگر دست خودش بود برا

ز ا. به محض خارج شدنش دادیکه گفته بود را م ییهاجواب حرف

ا بآوا  یتوجه به ناراحت یو آوا افتاد. ب یزاتاق نگاهش به حاج آقا و عز

 گفت: یتجد

 

 ی؟حاج یمسالم! بر -

 

 به ونداد انداخت و گفت: یآقا نگاه حاج

 

 پسر؟ یکار کرد که سرش داد زد یخواهرت چ -
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گاه ونداد را ن یبا دلخور یزبا حالت قهر صورتش را برگرداند. عز آوا

نشسته بود  اشیشانیپ ینب یظیبه حاج آقا که اخم غل یکرد. نگاه

 انداخت و گفت:

 

 زنم.کرد مجبور شدم سرش داد ب یشرمنده! کار زشت -

 

 د.نگاهش را  به سمت آوا که صورتش را مظلوم کرده بود سوق دا عزیز

 

رو  یکس یشت بود هم ونداد! مگه بهت نگفتم گوشهم کار تو ز -

 جواب نده؟

 

گناهکار  دانستیکه نم یپدر یربود. درگ یرفکرش همه جا درگ ونداد

که از دستش دلخور و  ینهال یرآن پنج نفر، درگ یرنه! درگ یااست 
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او مهم نبود و در ذهن  یموضوع آوا اصال برا ینا یدشده بود. شا یدناام

 ونداد گفت: ینداشت. آوا بدون نگاه کردن به چهره ییغولش جامش

 

ده که بخاطر کر ییرصد و هشتاد درجه اخالقش تغ دونستمیمن نم -

 سرم داد بزنه. یمیمچندتا درد و دل با دوست قد

 

 اش گفت:در حال چهره ییریو بدون تغ یستادا ینهدست به س ونداد

 

 ورد برادرت گفتن؟و درم یهمه چ یادرد و دل بود  ینا -

 

 انداخت. یینسرش را پا شرمنده

 

 .شهیتکرار نم یگه! دیداداش یدببخش -
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 ت:مبل بلند شد و روبه ونداد گف یشد. حاج آقا از رو یکآوا نزد به

 

 . شهیم یرداره 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 -

 

را  یشهاچکمه یگرشت داش را گرفته بود و با دسگونه محکم

 آخ و اوخ آوا آمد. ی. صداپوشیدیم
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 یفوضول یگهشو... چشم! د یخیالش! بیداداش! گونه ام و کند یآ -

 . آخ داداش! کنمینم

 

 گفت: . بدون نگاه کردن به خواهرشیستادرا رها کرد و صاف ا اشگونه

 

 خوب. یبچه ینآفر -

 

جواب  در یززد. عز خواندیم یالکرس یتآ یرلبکه ز یزبه عز لبخندی

 لبخندش گفت:

 

 .یریگحقت رو پس ب یبرو پسرم انشاهلل بتون -

 

 ممنونم ازت زهره بانو! -
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 د.شگفت و خارج  یرلبیبلند بسم اهلل ز یهاشد. با قدم یاطح وارد

*** 

 

نشست.  یسرد ورود یپله ها یاز رفتن پدربزرگ و برادرش رو بعد

 بیشکرده بود. از آن طرف د یجپدرش او را گ یضضد و نق یهارفتار

حق ندارد  گفتیو از آن طرف م یددو بار حال ونداد را پرس یکی

را درون شکمش جمع کرد. خوشحال بود  یشرا بگذارد. زانوها یشپا

 یشااز رفتن نهال و افتادن آن اتفاق بر عدشده است. ب یداکه نهال پ

. زدیم یشکه در خواب صدا شنیدیونداد را م یها صداشب

چرا به  ینهال را دوست داشت یاز برادرش بپرسد که وقت یشترسیدم

عد از مادربزرگ مهربانش که ب یستادن! با ای؟شد یراض ینازازدواج با آ

 رفتن جهان کمرش شکسته بود سرش را بلند کرد و گفت:

 

 جانم مامان جون؟ -
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 !ینبرو داخل بش یادخترم؟ ب یچرا تو فکر -

 

 بدون فکر کردن گفت: آوا

 

اشک  بینینشیکه شما هر وقت م یهشب ییانقدر ونداد به دا یعنی -

 زنه؟ین حلقه متو چشماتو

 

 آمد و کنار آوا نشست و با حسرت گفت: یینپله پا یک

 

 یزو داره. تنها چ ییتصورت عموت و دا یبآره. داداشت ترک -

من  یبرا یثاقتم ییدوخانواده هست برادرته! دا ینا ینکه ب یمشترک

فرق داشتن. مثل  یهبا بق یثاقو م یهاونا نبود. هد یو آقات جز خانواده

سرنوشتشون انقدر بد بود. هم  یمن؛ ول یو جهان بودن برا یالسه

که اگه االن زنده بودن دور از  یاو هم دوتا بچه سمپسرم رفت هم عرو
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 جونت هم سن تو بودن.

 

حرف  یزشزبان عز یرهر جور شده از ز خواستیم یشهکه هم آوا

 :یدشمرد و پرس یمتگذشته را بکشد. فرصت را غن

 

 عروستون شه؟ یندادچرا اجازه ن ینست داشتاگه شما عمه رو دو -

 

 اش را گرفت و گفت:که از قصد اوا اگاه بود. گوش عزیز

 

 !یرسنکن بپ ی. پس سعیهقصدت چ فهممیم  یشدم؛ ول یرمن پ -

 

 با داد گفت: آوا

 

خب اصال نگو... آخ اخ کنده شد گوشم! آخر که  یزگوشم عز یآ یآ -
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 . فهممیمن م

 

ها فکر  گوشش را رها کرد. هر وقت به خاطرات تلخ آن سا عزیز

هش گوش ی. اوا دست روشدی. اشک درون چشمانش جمع مکردیم

 ناگهان گفت: یزکه عز یدکش

 

 یهشب یلیکه براش افتاد. خ یکه ونداد داره و اتفاقات یسرنوشت -

 . ییتهسرگذشت دا

 

 شد. یرهخ یزشمتعجب به عز آوا

 

 یبرا کنه؟یکه آقاجون داره کمکش م ینهمه یبرا ی؟چ یعنی -

فرار ازش کمک  یناراحت بود که چرا ونداد به جا یشههم ینهم

 ... .یعنخواسته؟ 
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و  یدبا دست بر دهانش کوب رودیم یشدارد پ یلیآوا خ یدکه د عزیز

 گفت:

 

 بچه.  ینفس بکش هالک نش یقهدو دق -

 

 بحث را عوض کند از کنار آوا بلند شد. ینکها برای

 

 پر حرف شده. یق توخدا به آزاد صبر بده که عاش -

 

 :یچیدپ یاطآوا درون ح یغج صدای

 

که زنش شم بعد با دمش  ذارهیداداش م ینهاز خداشم باشه! اصال بب -

 بهم افتخار کنه. همه کار بلدم. یدگردو بشکنه. هنوز با
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 در درآورد و گفت: یرا جلو هایشییو دمپا یدخند عزیز

 

 .یالستداداشت داماد شه! شرط سه یدکه نرفته اول با یادت -

 

 یندبل یزد و با صدا اشیرچانهکه حرصش گرفته بود دستانش را ز آوا

 گفت:

 

 . بینیمیاونم م یداماد یبه زود -

 

هال ن یبرادرش بود ول یبرا یدختر خوب ینازنهال زد. آ یادبه  لبخندی

و تو دلش  یدبود. دستانش را برهم کش یگرد یزچ یکمهربان و ساده 

از « بکنم من! یفیشد. چه ک یکیباالخره وندادخان هم عاشق »گفت:

 را تکاند و داخل خانه شد. یشهاپله بلندشد. لباس یرو
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*** 

 

 یبه دور و اطراف انداخت. چهرهش یشاپ شد. نگاه یکاف وارد

و  یندبش یزهااز م یکیگفته بود سر  یمان به چشمش نخورد. ییآشنا

ا روسط رفت و پاکت  یزهایاز م یکی. به سمت یدآ یمنتظر بماند تا ب

سمت راست نشست.  یصندل یگذاشت. خودش هم رو یصندل یرو

 یاتماس از دست رفته یچ. هدکاپشنش درآور یباش را از ج یگوش

 یزم یرا خاموش کرد و رو یگوش یصفحه یتنداشت. با عصبان

 .یدرا از کنارش شن یزن یگذاشتم که صدا

 

 ین؟دار یلم ی. چینخوش اومد یلیخ -

 

نهال  یبرا یتنها یاو ب یشد. چهره یرهرا باال برد و به زن خ سرش

برجسته و  یگونه ها ی،عسل یهاروشن با چشم یدآشنا بود. پوست سف

ا به اندازه که ب ینیکه پهن برداشته شده بود و ب یمشک یابروها
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دختر جوان هم سن و  یک یرداشت. تصو یصورتش هم خوان یاندازه

کوچکتر در ذهنش جرقه زد. در دلش  یدشا هخودش، البت یهاسال

 ناباروانه گفت:

 

ز دوازده کرده. ا ییر. چه قدر تغیلداستکه االن جلومه  یزن ین! ایلدا -

 چه قدر الغر شده.  یشسال پ

 

 ین؟ندار یلم یزیچ -

 

عد بداشت؟  یکارچ یلدابا  یمابه خودش آمد. نگاه از او گرفت. ن نهال

 یبود که ذهنش نقش بست. به صندل ییهاسوال یندوازده سال؟ ا

 جلواش اشاره کرد و گفت:

 

 خانم. یلدابا شما کار دارم  -
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 متعجب و با ترس گفت: یلدا

 

 دونین؟یاسم من رو از کجا م -

 

 بلند شد. یصندل یزد و از رو یلبخند نهال

 

 !ینهال هستم. نهال خسرو -

 

شد. شده با ینگونها یلدا. نهال اصال توقع نداشت که یداز رخش پر رنگ

که آن زمان  یماپدرش را دربرابر ن یکبود در آن زمان شر یادش

 ینیبود. س یدهرا د یمانداشت انتخاب کرد. حتما سر و وضع ن یچیه

 را در دستش فشار داد و ناباورانه گفت:
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 یما؟ن یدخترخونده یدم؟نهال؟ درست شن -

 

 تکان داد. یسر نهال

 

 ینیدهست. لطفا بش یدارموند ینبله، بعد از دوازده سال اول -

 !یلداخانم

 

 شرمنده نگاهش کرد و گفت: یلدا

 

 و... . ینهست یشما مشتر -

 

 حرفش را قطع کرد. نهال

 

به من  ینهم ینتونست امروز خدمتتون برسه. برا یلیبه دال یمان -
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 یهم کالس یدنبه د یادو بهتون خبر بدم که بعدا م یامگفت ب

 .یمیشقد

 

 دایلشد. نهال کنجکاو شده بود بداند چرا  یادز یشهاچشم ناراحتی

را  یکرده بودند. پاکت و گوش ییروضع افتاده است. همه تغ ینا

 برداشتم و گفت:

 

 تون.. خدانگه داریلداخانم ینمراقب خودتون باش -

 

 گرفت و مانع رفتنش شد. یلدااز کنارش رد شد. مچ دستش را  تا

 

 واسش افتاده؟ یاتفاق -

 

بود و  یمهربان ینکه در وجود نهال عوض نشده بود هم یزیچ تنها
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 یشرا بدهد و دلش را بشکند. سرجا یجواب کس توانستیبس! نم

 .یستادا

 

 . یدنتوند یاد. میننگران نباش -

 

قدم به سمت عقب برداشت و با  یکدستش را جدا کرد.  یلدا

 روبه نهال که به سمتش برگشته بود گفت: یاشک یهاچشم

 

و من ر یاوشتو و ن یدمن رو ببخشه اول با یماکه ن ینا یبرا -

 .ینببخش

 

 ببخشتون؟  یمان خواینیچرا م -

 

 خودشان احساس کرد.  ینفر را رو یکنگاه  ینیسنگ نهال



 

 

 WWW.98IA3.IR 745 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 

 بهم داد. یگهفرصت د یک یدشا -

 

 یتا آسمان فرق کرده بود. آن دختر ینمتعجب نگاهش کرد. زم نهال

پوش و مغرور بود که  یکزن ش یکبود.  یدهد یشکه دوازده سال پ

رگ را خودت بز یتهااو را رد کرد و گفت بچه یمان یبخاطر وضع مال

را کرد.  یماکه ن یریتحق یادکن! نه دختر مردم را بدبخت کن. با 

 .شده لحنش تلخ ناخودآگا

 

هاش و بزرگ به حرف شما گوش کرد و بچه یما. نیلداخانم ینیدبب -

جازه ا ینمن همچ ینو بر ینبزن یزخم یکدوباره  خواینیکرد اگر م

بته که قابل  یکمثل  یاوشمن و ن یبرا یما. ندمیبهتون نم یا

 بوده! چون تا حاال ازدواج نکرده بخاطر شما یننفکر نک ینم. ایدنهپرست

 وحرفاست که بخواد به ازدواج  ینتر از ا یشب ونا هاییگرفتار

 فکر کنه.  یدختر



 

 

 WWW.98IA3.IR 746 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 

احساس کند.  توانستیاش را مانداخت. لرزش چانه یینرا پا سرش

با  یلدا. زدیها را محرف ینا یدلحظه از خودش بدش آمد. نبا یک

 :گفت یلحن لرزان و آرام

 

 من هنوزم دوسش دارم.  یول -

 

 اش گذاشت.شانه یدست آزادش را رو نهال

 

و دوباره بهتون  بخشهیهست. اگه بخواد شما رو م یماانتخاب با ن -

کاش  یا یحرفاست؛ ول ینقلبش بزرگتر از ا یما. نیدهفرصت م

 . کردینینم یرشتحق یاونجور

 

 :یدعجز نال با
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 ین؟کمکم کن شهیم -

 

نشاندش و  یصندل یرفت. رو یزم یکو به سمت  یدنهال را کش دست

که وارد  یاچندتا بچه مدرسه یسر و صدا یخودش هم نشست. صدا

 توجه به آنها نهال گفت: یکافه شده بودند. آمد . ب

 

هتون باخطار  یکو به عنوان  ین. فقط ایاداز دست من بر نم یکمک -

بند انگشت ناراحتش  یک ینحق ندار یدتونبخش یما. اگه نگمیم

هشت  یبچه یک یاوشنه من اون نهال دوازده ساله و نه ن یگه. دینکن

 یننگن! مطمئن باش یزیساله اس که فقط حرفاتون و بشنون و چ

من ض. در یلداخانم یننش یهم آفتاب یمان ورکه د دنیبهتون م یجواب

 . طرف حساب شمایستناراحت ن یاوشم. نیستممن از شما ناراحت ن

 .یماستن
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را دوست  یماکرد. آنقدر ن یگفت و به حرفش هم عمل م یجد نهال

و  . بعد از چهلگرفتیحالش را م یشکردم یتشاذ یداشت که اگر کس

 یشهاابرو ینب ینه؟ نهال اخم یا دیدیرنگ آرامش را م یدسال با یک

 شد و ادامه داد. یرهخ یلداناراحت  ینشاند و بلند شد. به چهره

 

 !یلداخانمخدانگهدارتون  -

 

شاپ رفت. نه نهال نه  یکاف یتند به سمت در خروج یهاقدم با

حق داشت  یمارا نبخش! ن یلداکه  یندبگو یمابه ن توانستندینم یاوشن

آرامش بخواهد. بسه هر چه قدر خودش را سر و کار او و برادرش 

 یادبا  گذاشت تا بزرگشان کند. در را با دستش هل داد و خارج شد.

 گفت: یرلبکرد و ز یگفته بود. اخم ادکه به وند ییهاحرف

 

 یشتریب هاییکمک فواد و ونداد شم. اونا گرفتار یخیالبهتره ب -

و  یرمتقد یدبا یکنم ول یداشونپ خوادیدلم م یلیدارن. درسته خ
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جلو پام  یراه یککنم خدا  یدا. اگه صالحم باشه اونا رو پیرمبپذ

 !یخیالاد هم که باگه نخو ذارهیم

 

 یقهبعد از چند دق یبلند کرد. سمند زرد رنگ یتاکس یدستش را برا 

 را داد. به یمارستانکرد و آدرس ب ی. سوار شد. سالمیستادکنارش ا

ها را از ها و حرفتوقع آن سوال یددروغ بگو توانستیخودش که نم

ه بکرده و  یکه کالهبردار کردیونداد نداشت. اصال چرا باورش نم

 یهاباورش نکند. چون کار توانستیچون نم کرده؟ یانتنامزدش خ

 یشچشمش بود. خاطرات آن شب برا یهنوز جلو یشششش سال پ

 زنده شد. 

*** 

 

 )پنج سال قبل(

 

فکر کند. قلم  یانمهربود که بخواهد به واکنش ک یزیتر از چ بیخیال
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 یککرد.  یکنزد یشهامو را برداشت و داخل رژگونه زد و به گونه

 ینبا ا خواستیم یداش افتاد. شاگونه یرو یا یکمرنگ صورت یهاله

. یدلبانش کش یرنگ را رو یااو را بکند. رژلب قهوه یکارها یکار تالف

 یزآرایشکه بهزاد حالش خوب شده است. از پشت م بودخوش حال 

کتش  ییقهاش را که  یبلند شد و کمد را باز کرد. کت و شلوار مشک

را هم از  یسه سانت مشک یقهتخت انداخت و تاپ  یچرم بود را رو

 یآدم مرده که فقط مورد حمله یکداخل کشو اش برداشت. شده بود 

. هر چه قدر هم یدبگو یزیچ توانستیو نم یسگرفتشوهرش قرار م

و جواب او را بدهد.  یزدکه در خودش نر گفتیونداد به او م

را نداشت.  یشپاسخ به حرف ها و کارها یبرا یجان یگر. دتوانستینم

اش را هم به تن کرد و شال  یمشک یر. مانتو حریدها را پوشلباس

تا  دبه مراسم ختم برو خواستیرا هم سرش کرد. انگار که م یمشک

را برداشت و به  یو گوش یفبود. ک یمشک یش! همه لباس هایمهمان

. کردیها را دستش نموقت بود که انگشتر  یلیسمت در اتاق رفت. خ

آدم افسرده تو  یکشده بود به  یلتبد یروان شناس یرشته یدانشجو

 یفونزنگ آ ی. صدایدرا پوش یپاشنه سه سانت یهاخور. کفش یسر

 ییقهپشت در منتظرش هست و تا چند دق کسیکه تا یدآمد. فهم
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 یها. از پلهرساندینگهبان به گوشش م یگرروزها د یمانند همه یگرد

آمد و به سمت در  یینپا مانستیکه مانند کاخ م یالییو یآن خانه 

 یدلبش نشاند و به نگهبان خسته نباش یرو یرفت. لبخند یخروج

 بهزاد را داد... . یرا باز کرد و آدرس خانه یگفت. در تاکس

 

س نگاه از عک یفونزنگ آ یبهزاد که تا االن منتظر او بود. با صدا 

 گذاشت گفت: یکه عکس را سرجاش م طورینهمسرش گرفت و هم

 

ز اون اکه من و  یهکه االن اومد. همون یدختر ینماه قشنگم ا ینبب -

 دیادراورد. االن م یمارستانکه من و از ت یحال بد نجات داد. همون

 !بینیشیم

 

او مانند خواهر  یرفت و در را باز کرد. نهال برا یفونسمت آ به

 یرا نجات داده بود؛ اما خودش در منجالب اشیبود که زندگ یمهربان

که  یشدید. مرفتیدرست کرده بود داشت فرو م یشبرا یانکه ک
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بار به  ین. چندیشزندچگونه چهره اش کدر شده است و لبخند تلخ م

 یدختر را از دست پسرش نجات دهد ول ینخاله اش گفته بود که ا

دراز تر  مشیرا از گل یشدخترک پا یدبود که شا ینتنها جواب ا

اش چهره ینیرا باز کرد. نگاهش به نهال افتاد. غمگ ی. در ورودکندیم

او پر بکشد. او مقصر  یاش باعث شد تمام خوشحال یرهت یو لباسشها

 لبش نشاند و گفت: یبه رو ینهال بود. لبخند یفعل یتوضع

 

 منتظرت بودم. ینا. زودتر از اییدبفرما -

 

 اش مرتب شده بود انداخت و گفت:به بهزاد که چهره نگاهی

 

 . یدجد یمبارک باشه چهره -

 

 نبود. یبرخرنگ  یاهس یهاها و مبلخانه شد. از آن پرده وارد
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 .یکرد یداات پو از اون وضع اسف بار نج یخداروشکر خوب شد -

 

 کرد و گفت: یاخم بهزاد

 

 ... .یتو بد شد یمن خوب شدم؛ ول -

 

داشت رفت و  یمخمل یکه پارچه یقرمز رنگ یهاه سمت مبلب نهال

 تمام گفت: یخیالینشست. با ب

 

 بود بهت کمک کنم. یمانسان ییفه. وظیستمهم ن -

 

 گذاشته بود را ینیکه داخل س یشربت یوانو دو ل یدتلخ خند بهزاد

 برداشت. به نهال تعارف کرد و گفت:



 

 

 WWW.98IA3.IR 754 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 

و نشون وقت خودم ر یچه یفتهاتفاقات برات م یندونستم ا یاگر م -

 کبابت کردن. یثواب کن ی. شرمندتم نهال! اومددادمینم

 

ونداد و  هایی. معذرت خواهچرخیدیکه داخل سرش م یزیچ تنها

ا متاسف بودن. مخصوص یشهنکرده بودن اما هم یبهزاد بود. انها کار

 هادعوا کرده بود؛ اما تن یانبار هم بخاطر نهال با ک یکونداد که 

که  یو هر کار یستمن به تومربوط ن یبود زندگ یدهکه شن یجواب

را  نیوابود و بس! به خودش آمد. ل کنمیم نمدوست داشته باشم با ز

 کرد. سپس ادامه داد. یبرداشت و تشکر

 

اشم. نکردم که شرمنده ب یشد! من کار یبود و چ یچ یستمهم ن -

 از سرنوشت من بوده. یحتما جزئ ینما

 

. خندیدیبود و م یقو یشهکه هم ینهال یاز شدت غم صدا بهزاد
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 گفت: یو ناراحت یتو با عصبان یدکوب یزم یرا رو ینیس

 

ظالم  یکشوهرته؟ اون  کنهیهنوز فکر م یمتیچرا نهال؟ به چه ق -

ت . تا اخر عمریکن یکه زندگ ی! تو آدمیبه تمام معناست. تو حق دار

ه ذره وجدان ندار یککه  یمعوض یپسرخاله یخودت و پا خواییم

سالته!  یکو  یستب _یستنگاه بکن به خودت! هنوز ب یک ی؟تلف کن

 ی؟تا آخر عمرت پاسوزش ش خواییم

 

 و ناراحت گفت: یداد و روبه بهزاد عصبان یهمبل تک یپشت به

 

 بهزاد!  یستن یرخود کرده را تدب -

 

 خورد. یوهجرعه از آبم یکآمد.  یفونزنگ آ صدای
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زحمات من  خوایی. میستنباش داداش! برات خوب ن یانقدر عصب -

 ی؟و به باد بد

 

پسرخاله اش که  یچهره یدنرفت. با د یفونشد و به سمت آ بلند

نهال  یدبه خودش گفت. نبا ییزنگ گذاشته بود ناسزا یدستش را رو

روبه  یلندب ی. با صدازدیوگرنه دوباره او را کتک م دیدیم ینجارا ا

 گفت: خوردیم اشیوهاحساس جرعه جرعه از آبم یکه بنهال 

 

 پشت دره! یانمهر. کیبر ینجااز ا یدبا -

 

 آماده کرده بود. یانمهرآمدن ک یخودش را برا نهال

 

 .یادجوابش و بده بگو االن م -
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ر از بود. نهال خسته ت ینا یتحرف جا خورد. واقع ینا یدنبا شن بهزاد

وند ش یررا بدهد و بعد درگ یانمهربود که بخواهد بماند و جواب ک ینا

ه اش را برداشت و بلند شد و ب یفقبل! ک یو همان آش و همان کاسه

 سمت در رفت. بهزاد با اخم گفت:

 

 !یبر ذارمیمنهال! به وهلل ن یری! نمیرونب یپات و بذار ذارمینم -

 

 او را یاوشن یکه اندازه یبهزاد یناراحت و عصب یبه چهره  نگاهی

 دوست داشت انداخت.

 

 . یعیهنگران من نباش! واسم طب -

 

در و کنار گوش نهال  یقدم جلو رفت. بهزاد دستش را رو یک تا

 بلند گفت: یو صدا یتگذاشت و با عصبان
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 فهمییم یحال و روز افتاد یننهال! تو بخاطر من به ا یبر یذارمنم -

الها سرش بدم خواهرم دوباره اون ب یااجازه ینهمچ تونمینه؟ نم یا

 .یادب

 

زد و  یانگاهش را به سمت بهزاد سوق داد و لبخند دلگرم کننده نهال

 گفت:

 

 .شهینم یزیم! چیرشهرگبا برادرم د یشاون روانپر خوادیمنم دلم نم -

 

که از  . از کنار بهزادداشتیزنگ گذاشته بود و بر نم یرا رو دستش

 بغض کرده بود رد شدو یتنغصه و عصبا

 

 مراقب خودت باش داداش بزرگه! -
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از  . به سمت آسانسور رفت و دکمه را زد. بعدیدرا پوش هایشکفش

در  یگریپس از د یکیونداد  یهاو در باز شد. حرف یستادا یهچندثان

 ینبارم که شده است ا یکو او را مسمم کرد که  یچیدگوشش پ

ن کرده را به زبا یشهماه است که در وجودش ر ینکه چند ییهاحرف

 یانمهرک به سمت در رفت و باز کرد. نگاهش به دبلن یها. با قدمیاوردب

 گفت: یداشت. با خونسرد یو سرخ یبرزخ یافتاد. چهره

 

زنگ و  یکرم دار ی؟زنگ گذاشت یچته؟ چرا دستت و رو یه؟چ -

  ی؟بسوزون

 

چشباندش. با  یواراد و به دآمد از کنارش رد شود محکم هلش د تا

 گفت: یبلند یو صدا یتعصبان

 

نکنه از نبود من تو خونه  کردی؟یم یچه غلط یکهمرت ینا یشپ -
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 است... .

 

 زد و حرفش را قطع کرد. یپوزخند نهال

 

اشته باشن و که به زن مردم چشم د یستنشرف ن یهمه مثل تو ب -

 مردم موس موس کنن! پس دهنت رو ببند! یدنبال دخترا

 

که  یچندماه ینکه در ا یانمهرناگفته. ک یهااو پر بود از حرف امشب

بود مبهوت  یدهو پر نفرت ند یعصب ینچن ینشوهرش شده بود اور ا ا

خور بدبخت بود  یدختر تو سر یکچشم او نهال  یشنگاهش کرد. پ

ساق  یمحکم رو. دستش را کردیسکوت م یهاکه در جواب حرف

رنگ  یصدف یرد شد. به سمت سانتافه شزد و از کنار یانمهردست ک

ش مشت شده ا یهادست یانمهراو رفت. در را را باز کرد و نشست. ک

رفت و بعد از نشستن در را محکم  ینآورد. به سمت ماش یینرا پا

 .یدکوب
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  ی؟کرد برگشت یرتش یششپ یرفت -

 

 اشت و گفت:پنجره گذ یدستش را لبه نهال

 

م ه یحت یاقتبستم چون ل یدهنم م کردمیبودم! نجابت م یرش -

 !یکالم شدن هم ندار

 

 را از پارک درآورد. ینو با سرعت ماش یدخند یعصب کیانمهر

 

که واسم  دونییمبه باد بره؟  یزتپدر عز ییهسرما خوایینکنه م -

 و بفرستم هوا! یتلفن همه چ یکنداره با  یکار

 

 نفرت نگاهش کرد. پر
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 ی! هر غلطبستییو مردهن من  یدتهد یناون زمان گذشت که با ا-

 بکن! یبکن خواییم

 

 و گفت: ییدهم سا یرا رو هایشدندان

 

 خونه خودت و مرده بدون زبون دراز! یمبرس -

 

 از دهنش در یهرچ خواستیحرف ها، دلش م ینپر بود از ا گوشش

 یود حرفکه منتظر ب مانستیباروت م یکرا بارش کند. مثل  آیدیم

تا به خودش  یدکش یقیزده شود تا جرقه بزند و منفجر شود. نفس عم

 شد.  ینداخل ماش یاکم ادکلن زنانه یمسلط شود. متوجه بو

 

 متاهل؟ یامجرد بوده  -
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 بوق زد و در کامال خونسردگفت: ییجلو ینماش یبرا کیانمهر

 

 !یباف یچرت و پرت بهم م -

 

 گردن او کرد. یکو سرش را نزد یدخند یستریکه نهال

 

 یزمهمسر عز یرش کردفقط سوا ینکه! مثل ایدنهنوز لباسات بو نم -

 نه؟

 

شده بود.  یباصورتش ز یشنهال را نگاه کرد که با آرا وحشتناک

 شد. یرهخ زدیو به نهال که لبخند م یدخند

 

 ... .دادیآره! اگه ساره بهم خبر نم -
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به انگشتر دست چپش کرد و  یارا ادامه نداد. نهال اشاره حرفش

 گفت:

 

 وو اسم ازدواج  یارمرد باش اون انگشتر و از دستت در ب الاقل انقدر -

 به گند نکش!

 

 !ازهیندداره و بهت نگاهم نم ینه؟ شوهرت همه چ یخور یحرص م -

 

 داد و گفت: یهتک یو سرش را به صندل یدخند عصبی

 

شکر داره.  یجا افتهیبهم نم یفتکه نگاه کث ینحالم. هماتفاقا خوش -

 ! یقهر چه ال یقاز دوستات خال یکیبه قول  دونییدر ضمن م
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 ها را از نهال نداشت. نهال امروز فرق داشت. چرا تا حاالحرف ینا توقع

رد به صورتش دقت نکرده بود؟ صورتش را برگردوند و به نهال که با د

را که اسمش در  یبود نهال یده. چرا ندشد یرهخ زدیلبخند م

گونه با زن  ینبه سرش آمده بود که ا یشناسنامه اش بود؟ چ

ه سر تمام بود. چه ب یکه همه چ یرد؟ آن هم نهالکیرفتار م یشقانون

 ینفرت و ناراحت یبو یشهاگونه حرف یندختر آورده بود که ا ینا

شار فپدال گاز  یرو یشتررا ب یشازش نگاه گرفت و پا یعسر داد؟یم

. کردیم یبا بهزاد رابطه داشته باشد هم او را عصبان ینکهداد. اما فکر ا

د. . چشمانش را باز کریستادا ینخانه ماش رد یبعد از چند لحظه جلو

 به سمت در رفت. کمربندش را باز کرد و گفت: یتبا عصبان یانمهرک

 

از دهنش  یشترب من شاخ شده یتا حساب تو برسم! برا یینگمشو پا -

 .زنهیزر م

 

آمد. نگهبان نبود. در  یینپا ینحس نگاهش کرد و با شدت از ماش بی

باال  یمانتو اش را گرفت و به سمت طبقه ییقهباز کرد و  یدرا با کل
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توانست هم قدم شود با او،  یاو تند بود. نم یهارفت. سرعت قدم

پله جمع  یخودش را از رو یعخورد اما سر ینبه زم یچندبار سکندر

 دوم پرتش کرد داخل و گفت: یبه طبقه رسیدنکرد. به محض 

 

به  آدم مجرد یک یخونه یریبهزاد آره؟ م یخونه  رییکه م -

 آره؟ یضتهمر ینکها یبهانه

 

زد  یگرفت و خالف زانو دردش بلند شد پوزخند ینرا به زم دستانش

 و گفت:

 

 گیری؟یدم از من اجازه ممر یخونه یریتو م یمگه وقت -

 

 ینمانتواش را درون مشتش گرفت. از ب ییقهبرداشت و  یزخ سمتش

 :یدشده اش غر یدکل یهادندان
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شوهرش  یبدون اجازه کنهیکه شوهر داره غلط م یمن مردم! زن -

 !یرونب ذارهیپاش و م

 

 کردینهال که با نفرت نگاهش م یگلو یرا باال آورد. رو یگرشد دست

 گذاشت و ادامه داد:

 

ن هر ! مینکن یسهکه خودت و با من مقا کنمیم یبهت حال -

 ... .یغلط

 

نهال دور مچ دستش گره خورد و محکم دستش  یزده یخ هایدست

 و گفت: یدحرفش پر ینرا گرفت. ب

 

و  یرتیغ یمردا یادا یایم گیرییدختر مردم رو م کنییتو غلط م -
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و با چند  کشییدختر مردم و به گند م یزندگ کنیی! غلط میاریدرم

 یبکن! تو ک یبکن خواییم ی! مجرد بمون هر غلطینفر رابطه دار

با  یاب ینکه با ا زنییو تو سرم م کنییم یکه به من امر و نه یهست

 اون نرو؟

 

که رگ گردنش  یانمهریبه ساق دست ک یشتربلندش را ب هایناخن

اش را رها کرد، اشک درون مانتو ییقهزده بود فشار داد.  یرونب

 چشمانش جمع شده بود.

 

و با چند  یبکش یتقانون که زور تو به رخ زن یناسم تو هم مرده؟ ا -

 سوزهیدلم به حال ونداد و بهزاد بدبخت م ی؟و بخند یبگ یگهنفر د

! کننیم یتو ازم معذرت خواه یبه جا بیننیکه هر وقت من و م

بخوام  ید تو وجود تو بود! من هر غلطوندا یاز مردونگ یکمکاش 

 یدی؟فهم گیرمینم ازهاز توهم اج کنمیم
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 تو یبلند و لرزان یرا از مچ دستش جدا کرد و با صدا یانمهرک دست

 صورتش داد زد:

 

! من فقط نوزده یماییفکر کردم توهم مثل ن من بهت اعتمادکردم! -

نوزده! تو که دلت با کس  ی؟فهم ی! میسالم بود که زنت شدم عوض

ا خطا و تا دست از پ یو بهم داد یشنهاداون پ یبود غلط کرد اییگهد

 ذارییو اسمش و م زنییدر خونت کتکم م یمثل سگ جلو کنمیم

ز اتر  یفزورت وبه ضع ینکها یعنی ی؟چ یعنی یرتغ دونیی! میرتغ

 خودت... .

 

خانه  ی. هوایداسکه به صورتش خورد. حرف در دهانش م یاضربه با

شده بود. به سمت پنجره رفتم و در را باز گذاشت.  ینسنگ یشبرا

شکستن ظرف  یو بعد هم صدا پیچیدیدر خانه م یشهاعربده یصدا

. دل گرم یدونداد را د ینبه داخل کوچه انداخت. ماش یو ظروف. نگاه

کرد و به سمت  یزشد که او هست. با پشت دست صورتش را تم
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 برگشت و گفت: یانمهرک

 

 یالظرفا خ یحرصت و رو گمیم یتدارم واقع یدید یه؟هان چ -

 یستن بند انگشت مهم یک یستواسم مهم ن یگهد دونییم کنی؟یم

خدا اون باال  دونمیرو م ینفقط ا یزنگ بزن یبه ک خواییکه م

 هم بزرگه! یمامن و ن یهست و خدا ینشسته و نظاره گر همه چ

 

قدم مانده  یکها رفت، لب باز کند. نهال به سمت پله آمد از لب از تا

 ینگاه نهال یمچ دستش را گرفت و با صورت برزخ یانمهربود برسد. ک

 و گفت: شناختشیکرد که امشب نم

 

 بهزاد؟ یشنکنه پ ری؟یم یدار یکدوم گور -

 

 زد. پوزخندی



 

 

 WWW.98IA3.IR 771 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 

 یگهد یکیعهد داشتن به تکه با وجود  یستممثل تو انقدر آشغال ن -

 یانمهرک یکی یگند نزن به باورا یتبعد یفکر کنم. فقط تو زندگ

 !یساالر

 

 شیچارگی. نهال که از بزدیگرفته بودش. نبض کنار گردنش م محکم

 د. کن یشتا رها کردیزد و تقال م  اشینهبه س کردیم یهگر

 

 ! یبرس یتبرم تا تو هم به خوش گذرون خوامیولم کن! م -

 

 ! یمون یم ینجاتوهم ا رسمیم یممبه خوش گذرون -

 

 یرهخ زدیها را محرف ینا یرحم یبه او که با ب یاشک یهاچشم با

 شد.
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 یکل تموم شده بذار بفهم صبر نها خوامت؟یبگم نم یبا چه زبون -

 بره...! یینآب خوش از گلوش پا

 

با  ینبرافروخته و عصبا یحرف ها از زبان نهال با چهره ینا یدنشن با

 :یدعربده کش یبلند یصدا

 

 !خواییکه م یبرو گمشو هر قبرستون -

 

اش را رها کرد و هلش مانتو ییقهکه پشتش پله باشد.  کردینم فکر

 یدحرکت را از او نداشت تا به خودش اومد د ینداد. نهال که توقع ا

زد.  یغیگردد. ج یتعادل اش را از دست داده و دارد به پشت سر بر م

 ییدستش را به جا توانستیبود که داشت. نم یزیحس خال تنها چ

که نصب شده بود در  ینداشت. لوستر نسبتا بزرگ دهخانه نر یردبگ

کنار پله خورد. جان از تنش رفت.  یزی. سرش به تچرخیدینظرش م
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جان نهال بعد از چند غلت به  یجسم ب یدبه خودش آمد د یانمهرک

 جانیانها بود با افتادن جسم بگر . ونداد که نظارهیدآخر رس یپله 

. با دو شدیافتاد. باورش نم ینزم یکه دستش بود رو یینهال برگه ها

ها خودش را به پله یاز باال یانمهرک یخودش را به نهال رساند. صدا

 رساند. ونداد سر نهال را در آغوشش گرفت و گفت: یینپا

 

! تو رو خدا نیمارستاب رسونمتیاالن م کنمیخواهش م یارطاقت ب -

 !یارطاقت ب

 

بود  یدهپنجم نرس یلحظه قفل کرد. به پله یک یبرا یانمهرک مغز

اطرات خ. تمام یردنگاه از نهال بگ توانستیخورد. نم ینزم یسکندر

از  ینیغمگ یچندماه باهم داشتن مانند تراژد ینکه ا یخوب و بد

دست  یکدستش کمر نهال را گرفت و  یکچشمش رد شد. با  یجلو

 داد و گفت: یهتک اشینه. سر او را به سدبر یشپاها یررا ز اشیگهد
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 !یمارستانب رسونمتی! مینهال یارطاقت ب -

 

 یخترشد. ونداد سروش بخاطر د یراش سرازقطره اشک از گونه یک

از برا  ینکرد. در ماش یهدوست داشتنش گناه است گر دانستیکه م

که بخاطر  ییهاداد و با چشمعقب قرارش  یها یصندل یکرد و رو

 نهال نگاه کرد. ی یدهرنگ پر یاشک تار شده بود به چهره

 

 نهال!  یارطاقت ب -

 

سرد  یشپدال فشار داد. دست ها یرا رو یشفرمان نشست و پا پشت

نهال بد است.  یتدانست وضع یتار شده بود. م یشبود، چشم ها

بوق  یرساندش. دستش را رو یم یمارستانعربده زد که االن به ب

ترمز زد و از  ی. رویدرس یمارستانبه ب یقهگذاشته بود. بعد از چند دق

در طرف خودش به سمت عقب رفت.  بستنشد و بدون  یادهپ ینماش

بود را به آغوش  یاآدم دن ینجان نهال را که امشب خسته تر یجسم ب
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 گفت: یبلند یو با صدا یدو به سمت اورژانس دو یدکش

 

 دکتر کجاست؟ -

 

لش از پرستار ها با برانکادر به سمت آمدن و از ونداد که حا چندتا

به  یآن بخواباند. دکتر یدست خودش نبود خواستن تا نهال را رو

 بردن که ونداد ینامفهوم به کار م یسمتشان آمد. اصطالحات  پزشک

که  دیدیرا م یاشک نشسته دختر یهااز درک آن عاجز بود. با چشم

عمل  یاضطرار یدگفتن با یبردنش و م یم تاقیسرعت به سمت ا به

صورتش خشک شده بودند. دست  یبود رو یختهکه ر ییهاشود. اشک

 از پرستار ها گفت: یکینهال را گرفت که 

 

 چند سالشونه؟ -

 

ها از اتاق یکیبه دختر نگاه کرد. با رفتن برانکادر داخل  گنگ
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پشت در ماند. دستانش کنارش . در بسته شد و او یستادا یشسرجا

 گفت: یبلند ی. ونداد با صدایدسوالش را پرس یگرافتاد. پرستار بار د

 

 نه؟ یا شهیحالش خوب م -

 

. اگر یدکوب یوارسردش را به د یهابرگشت و دست یوارسمت د به

 داخت وبه ونداد ان یاو بود. پرستار نگاه یرتقص یسآمدسر نهال م ییبال

 گفت:

 

 زودتر عمل شه.  یدبا -

 

 سالشه! یستب -

 

 ای؟ینهزم یماریب -
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 و گفت: یدکش یشبه موها دستی

 

 نوع دو! یابتداره. د یابتد -

 

ز عمل شه وگرنه ممکنه ا تریعهرچه سر یدبا یمار. بیایدلطفاً با من ب -

 . یمدستش بد

 

ه رفت و ونداد کالفه و ناراحت که هر لحظ یپرستار یستگاهسمت ا به

را به او  یرا خراب کند هم پشت سرش! فرم یمارستانممکن بود ب

از  دادند. پس از امضا، پرستار با عجله به سمت همان اتاق رفت. بعد

 یور یژنبود و اکس یدهعمل را پوش یهانهال را که لباس یقهچند دق

را  عجله به سمتشان رفت. سرشآوردند. ونداد با  یرونصورتش بود را ب

سانسور شدند آتر بود. وارد  یدهرنگ پر یشهاش از همبسته بودند چهره

 به ونداد انداخت و گفت: یها نگاه یاراز به یکیکه 
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 ! نگران نباش آقا!شهیخوب م -

 

ا کند. دستش ر یزن را حالج یهاتر از آن بود که بخواهد حرف گیج

 گرفت و تو دلش گفت:

 

 و ببخش نهال! ببخش! من ر -

 

اشک حلقه  یشهااز پرستارها به ونداد که در چشم یکیو  هایاربه دوتا

سور کردند. در آسان یسالمت ینهال آرزو یشدند و برا یرهزده بودند خ

 باز شد و با وارد شدن تخت به اتاق عمل دست ونداد جدا شد و پشت

 در بسته ماند. 

*** 
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ا ر یهاز فکر آن روز درآمد. کرا یمارستانب یجلو یتاکس یستادنا با

 یمبود و ن 3:30به ساعت انداخت  یشد. نگاه یادهحساب کرد و پ

. به سمت در رفت و دست شدیوقت مالقات تمام م یگرساعت د

خواست امشب را خانه  یفرو کرد. دلش نم یبشرا در ج یگرشد

ود که خودش بو نگران بود. اگر به  شترا دا یمان یبماند. هنوز دلشوره

د و ش. وارد سالن شدینم یبماند، ول یمارستانهفته ب یک گفتیم

تند باال رفت که نگاهش  یهاها کج کرد. با قدمراهش را به سمت پله

. از دور زدیافتاد. داخل سالن نشسته بود و با تلفن حرف م یاوشبه ن

ر ا قطع کرد. از  وشیبه طرف گفت و گ یزیچ یک. یدنهال را د

آن کاپشن  یکه رو یمشک یهود ی،مشک ینگذراندش. شلوار جنظر

 یدسربود. به او  یدهنداشت. پوش ینبود و آست یغهکه مانند جل یموییل

 و گفت:

 

 من اومدم. تو برو! یکسالم عل -
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 را باز کرد و گفت: یشهادست نیاوش

 

 !ییاول بغل بعد زورگو -

 

 گذاشت. یصندل یرا رو پاکت

 

 .مونمیخونه ها! امشب من م یریم -

 

 که محکم در آغوشش گرفته بود زد. یاوشبه پشت ن چندبار

 

 دوست دارم خواهر قشنگم. یلیخ -

 

 زد و گفت: لبخندی



 

 

 WWW.98IA3.IR 781 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 

 کوچولو! یامنم دوست دارم ن -

 

 بخشییشده. م یچ یدنتبهم گفت اون دفعه که سپهر اومده د یمان -

 من رو؟

 

 کند چندتا محکم به پشتش زد و گفت: یشرها ینکها برای

 

. دوما ولم کن پرستاره یادشما م ییهاون مثل بق یاوال تو فکر کرد -

 .کنهیداره نگاهم م

 

 گفت: یکرد و با دستپاچگ یشرها یعسر نیاوش

 

 کو کدومشون؟ -
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 نشسته بود کرد. یپرستار یستگاهبه دختره که در ا ایاشاره

 

 اون! -

 

 و گفت: یدخند نیاوش

 

 !یفتهاش بتک زنگ نزد شماره یک -

 

وقت؟  یه ینتعارف نک یارم؟واست ب خوایینم یرینیو ش یعه؟ چا -

 . ...یاد! بذار اسمش یه؟با وجود اون دختره ک کشییتو خجالت نم

 

 یدهان نهال گذاشت و با دست پاچگ یدستش را رو یعسر نیاوش

 حرفش را قطع کرد.
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! اصال بذار یواررو د ریزهیخونم و م فهمهیم یما! آرومتر االن نیسه -

 تو از کجا؟ ینمبب

 

 به دستش کرد تا بردارد. یابا اخم اشاره نهال

 

 تر حرف بزن!آروم -

 

ر کا ینآنها آمد. هرچه از ا یرا گرفت. نگاه چندنفر رو یاوشگوش ن 

 .  کردیبدتر م یاوشن امدیها بدش م

 

 یگهه دک یمگه قول نداد یه؟مهتاب آخر ی! مگه نگفتینمبب ینجاا یاب -

  ی؟نر یزاچ یندور ا
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ود بکه پسر  یاوشن یبود. برا یعصبان یآورده بود؛ ول یینرا پا صدایش

به او دل  یاوشن یهاکه بخاطر حرف ینداشت؛ اما آن دختر یفرق

. یچانداش را پگوش یشترآخ آخش آمد. ب یصدا شد؟یم یچ بستیم

 گفت: یآرام یبا صدا یاوشن

 

 فرق داره! یهبا بق ینبه خدا ا -

 

اال. ! خوبه ویماحرفت و تکرار کن تا بذارم کف دست ن یگهبار د یک -

 عقل؟ یب یشد ینجوریخواهرت پسرباز که تو ا یادخترباز بوده  یمان

 

 درهم رفته بود. اشیافهق نیاوش

 

 نه؟ یاخانواده بدم  یلتشک یدباالخره که با -
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 حرف او زد و گفت: ینبه ا یپوزخند نهال

 

از  ی؟بد یزندگ یلتشک خواییم یستو پنج سالت ن یستتو هنوز ب -

 یغلط ینکه همچ یتو اصال به اون دخترا فکر کرد ی؟من درس نگرفت

 کنی؟یم

 

 با اخم گفت: یاوشرا رها کرد. ن اشگوش

 

 یمادوش ن یواز ر یبار یکتو سن کم ازدواج کنم تا  خوامیآره م -

 ه!برداشته ش

 

 برادرش تکان داد. یتاسف برا یبه معنا سری

 

 یرو شییبار م یشترموردت ب یب یهادوست ینکارت و ا ینبا ا -
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 یماکارها در شان پسر ن ین! ایاوشن یا! دوما سر عقل بیمادوش ن

 !یستن یخسرو

 

ن حرف پاکت را برداشت و به سمت اتاق رفت. با هما یناز زدن ا بعد

 درهم گفت: یهااخم

 

 . دهیکه 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
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 و بد باشم؟  ینمدخترم و بب یششهمگه م -

 

گذاشت و با سرعت به طرفش رفت. نهال دست  ینزم یرا رو پاکت

 .یدرا باز کرد و پدرش را به آغوش کش یشهام

 

 خوبم. یقربونت بشم من بابا -

 

 و گفت: یدبه سر نهال کش دستی

 

 ! یرعه زبونت رو گاز بگ -

 

ها از وقت یرا دوست داشت. درسته بعض یماچه قدر ن دانستیم خدا

. دادیم یمان یرا برا اشیزندگ یهمه یول شد؛یناراحت م یشحرفا

 زد. یمابه ن یلبخندتلخ



 

 

 WWW.98IA3.IR 788 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 

اراحت نباش و نکش. ن یگار!  مراقب خودت باش. سیمالطفا بمون ن -

چشمم  یجلو یااتفاق واست افتاد کل دن ینحرص نخور. اون شب که ا

 . تنهامون نذار!یمدار یاوشکه من و ن یهست یتار شد. تو تنها کس

 

 فت:گآرام به پشتش زد و  یما. نیداش چکگونه یرو یاشک لجوجانه

 

هم پسرم!  شیاوو ن یتنهاتون بذارم؟ تو دخترم تونمیرت مبه نظ -

 گذره؟یهاش مپدر از بچه یک

 

 ما ازمون گذشتن! یآره خانواده -

 

رفت و گرا باال آورد. دور صورت نهال قاب  یشهاجدا شد. دست یمان از

 گفت:
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هم تو و هم  بخشین؟یکه درحقتون کردم من و م یبابت کار -

 یاوش؟ن

 

که  ینا یم؟رو ببخش یچ». زدیاز چه حرف م یمان فهمیدینم نهال

 «جمع کرد؟ یابونمارو از کنار خ

 

 یما؟رو ببخشم ن یچ -

 

 زد و گفت: یگذشته لبخند تلخ یادبا  نیما

 

 ! یفهم یم یبه زود -

 

چه کار  یمانهال نبود. ن یقابل درک برا زدیکه م ییهابود. حرف گیج
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قبل از آن  کرد؟ینهال را نگاه م یرمندگکرده بود که اکثر اوقات با ش

بود. از امروز خودش را دست سرنوشت سپرده  یجور یناتفاق هم هم

کردن آن دو نفر بکشد. بدون کمک  یدادست از پ خواستیبود. م

اش گذاشته رو شانه یگفته بود بار اضاف یرمستقیمغ زونداد که امرو

 یدآ یشهرچه پ هایمیکن. پس به قول قد یداآنها را پ توانستینم

شد  یتخت بلند م یطور که از روو همان ید. نهال خندیدخوش آ

 گفت:

 

 واست سوپ آوردم.  یراست -

 

 سرما که نخوردم. سکته کردم! -

 

 را به یزکرد و از داخل پاکت ظرف سوپ را با قاشق درآورد. م اخمی

 سمت تخت هل داد و در ظرف را باز کرد.
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 باال!  یرهندم محرف و ق ینعه نزن ا -

 

با همان لبخند ظرف را به  یماقاشق را داخلش گذاشت. ن نهال

 کرد و گفت: یکنزد اشینیب

 

 !دهیم یخوب یچه بو -

 

 و گفت: یدکش اشیجوگندم یبه موها یدست نهال

 

 !یدوست داشتن یمایهتر شه ننوش جونت! بخور تا حالت ب -

 

آرام شروع کرد به غذا خوردن.  یماکجا ماند. ن یاوشنبود ن معلوم

بود که بحث کار را وسط بکشد. آدم درس خواندن که  یخوب یتموقع

مبل  یسرکار برود. رو یپلمبود با فوق د ینکار ا یننبود. پس بهتر
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 سبد گل افتاد.  یکبه اطراف انداخت. نگاهش به  ینشست و نگاه

 

 هم رفتم.  یکه گفت یاون نفر یدند یراست -

 

 به سبد گل کرد و حرفش را ادامه داد. یاهاشار 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
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ست کار ساعته که رفته. نهال اگه وا یکاومده بود.  ینمحمدحس -

 سرکار؟ رییجور کنم م

 

 یشخواستکه م یزی. سراغ چیسکردکه نهال فکر م یزیاز چ زودتر

 رفت. نهال نگاهش کرد و گفت: یدبگو

 

. اگه حوصله ندارم یدوباره درس و شروع کنم ول یشخواستماول م -

باشه که بتونم سرم و گرم کنم. چرا که نه! معلومه که  ییجا یک

 .رمیم

 

 در ظرف گذاشت. یزد و قاشق را رو یلبخند نیما

 

 یمرکز توانبخش یک. کنمیموضوع فکر م ینوقته دارم به ا یلیخ -
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 به عنوان مددکار؟ یبر تونییهست م

 

به  یگاهن یمن یمابا اخم وارد شد. ن یاوشبه در خورد و بعدهم ن ایتقه

 او انداخت و گفت:

 

 ید؟انقدر طول کش زدییحرف م یبا ک -

 

 زد و گفت: یا یلبخند تصنع نیاوش

 

و پر دهر  یول ییبابا! گفتم نهال هست منم برم دستشو یچکیبا ه -

 بود. برگشتم.

 

و چند روز  زدیحرف م یباهاش جد یدبا یاش گرفت. ولخنده نهال

بابت  یماها بردارد. به نکار ینکه دست از ا یسبودم ینسرسنگ
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 یاز سرباز ینکهنبود. بعد از ا یجور ینا یاوشحق داد. ن اشینگران

بار به  ین. چندیدآن هم به نهال نگفت. خودش فهم شد. ینجوریآمد ا

دانشگاه خوب  یکبچسبد تا  اشیاو اخطار داد که به درس و زندگ

و روبه نهال  یدخند یماباشد. ن یمان یسرافراز ییهقبول شود و ما

 گفت:

 

 نهال؟ یهنظرت چ -

 

 یمااش هم مرتبط بود. اگر نبا رشته ی؟در مرکز توانبخش مددکاری؟

 . یشرفتبرود. پس م خواستیم

 

 بهتره. ینمکه تو خونه بش ین. از ایشرمآره! م -

 

 متعجب صورتش را به سمت نهال برگرداند و گفت: نیاوش
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 نهال؟! یشد یموندرس خوندن پش یاز ادامه -

 

 آره! دل و دماغ ندارم. -

 

. یدرا نفهم اشیبه نهال زد که معن ینیلبخند غمگ یماکرد. ن سکوت

 یما،ن یواستهنهال را از ونداد دور کند، طبق خ خواهدیاو م نستدایم

داشت مخصوصا ونداد  یمشکالت اشیدر زندگ یدور شده بود. هرکس

را  یشهاحرف یلدل یول یست؛دوتا ن یکی هایشیکه گرفتار

ر د. که چرا از دست خواهرش ناراحت شد؟ چرا آن روز فهمیدینم

ده گره خور یزاو هم باورش نکند؟ همه چ یدمترو به نهال گفته بود شا

 یها را کنارهم بگذارد. راهها و معادلهسوال خواستیبود! اگر م

 از فکر در آمد. یاوشن ی. با صداشدیم یمارستانت

 

 یما؟ن یکه گفت ییحاال کجا هست اونجا -
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 یزو کنار لبش را تم یدبرگ کش یکرا برداشت.  یدستمال کاغذ نیما

 کرد. روبه نهال گفت:

 

 .ید. بهم چسبیمارستانب ی! بعد از چند روز غذاهایممنونم ازت نهال -

 

دامه ا یاوشروبه ن یماتکان داد. ن کنمیخواهش م یبه معنا یسر نهال

 داد.

 

 .رییکه تو م یاکتابخونه یکنزد -

 

 .یهانبخشباشه اون جا مرکز تو یحالش بد نشه؟ هر چ -

 

 کرد و گفت: یمکث نیما
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 .شهینه! نم -

 

ها هباناز نگ یکیباال انداخت که با باز شدن در و اخطار  یاشانه نهال

 به او کرد و گفت: یااشاره یمان

 

 بلند شو نهال! برو خونه. -

 

 گفت: یندوست نداشت به خانه برود. بنابرا نهال

 

 م.نمون یشتاصال فکرش و نکن امشب و پ -

 

 :گفت یبا دلخور نیاوش
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 من هستم. تو برو! -

 

 انداخت. یمابه ن یناراحت بود. نگاه یاوشاز دست ن نهال

 

 .رمینم -

 

 نگاهش کرد و گفت: یجد نیما

 

که بهت  یبه آدرس رییخونه! فرداهم سر صبح م رییامشب م -

 .یگمم

 

فتاده ا یاتفاق یک کردی. سرکار برود؟ حس میدنهال باال پر ابروهای

ته بود رف ینه کس یول رسید؛یگرفته به نظر م یکم یمان یچون چهره

 و نه آمده بود.
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غذا  یدبا یمرخص ش خوایی. فردا مفردا که اصال حرفش رو نزن -

 .رمیم یگهد یدرست کنم. هفته

 

د ش یرهنبود خ اشیهذره هم شب یکبه نهال که  یتبا اخم و جد نیما

 و گفت:

 

بهزاد هم کارها  مدت با وجود ینشرکت. ا رمیم یمارستانفردا از ب -

 !یختهبهم ر

 

 عمرا اگه من گذاشتم.  ی؟بر خواییم یچ یعنی -

 

ما افتاد  یبهزاد رفتم و اون شب اتفاق برا یدنبود من به د خوب»

 ینکهچه برسه به ا یمان یجلو کردینم یوگرنه خودش و اصال آفتاب
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 «بخواد کارهاش و انجام بده.

 

 بلند شد و گفت: نهال

 

الن به . ایبر یسرکار! تو هم حق ندار یرمخونه! فرداهم نم رمیم -

ا ببه شرکت راهت نده!  یدگم که تا پات رس یم زنمیبهزاد زنگ م

 ه؟یرکه دوباره قلبت بگ ی؟که چ یبر یبلند ش خواییم یانوجود ک

 

 .یدکش یشدر موها یکالفه دست نیما

 

گفتم به اونجا زنگ  ! به بهزادیریتو فردا م ی. ولرمیباشه! من نم -

 بزنه.

 

از ونداد  خواستیم یما. اگر نرفتیکه برود. م خواستیم یمان اگه
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. نهال دست تنها از پس اتفاقات گذشته بر شدیدور باشد، دور م

مدت دست نگه دارد و خودش را دست  یک. پس بهتر بود آمدینم

 بسپرد.  یرتقد

 

 .یادنهال! االن باز دوباره م یبهتره بر -

 

 انداخت و گفت: یمابه ن نگاهی

 

زن! واسه فردا ببهم زنگ  یهم خواست یزیمراقب خودت باش! چ -

 !ینبخور کنمیغذا درست م

 

 دستش را خاراند. یرو نیما

 

 هم مراقب خودت باش.باشه دختر قشنگم! تو -
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 بلند شد و گفت: نیاوش

 

 .یامها باهات متا پله -

 

ر کا ینبوس فرستاد. با ا یمان یگفت و با دستش برا یانهال باشه 

 را محکم بهم زد و گفت: یشهاو کف دست یدخند

 

 گرفتمش! -

 

آمد و با  یرونپشت سر او ب یاوشزد و از اتاق خارج شد. ن چشمکی

 گفت: یآرام یصدا

 

 !یدببخش -
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که  ید. خواهرش را دشدیم یهتنب یدزد. با یدنرا به نشن خودش

 ییندهآ یشبا کارها خواستیدست و پا له شد. بعد م یرز یچطور

 اییگهدرصد آن دختر فکر د یکرا هم نابود کند. اگر  یگریکس د

به قول  یهابکند. بعد از تمام شدن رابطه یاوشن یهادرمورد حرف

 ساق دستش را گرفت و وادار یاوشورد. نخیضربه م ینهال چرت، کل

 یو به سمت او برگشت. اجزا یدکش یکرد. نهال پوف یستادنشبه ا

 صورتش را از نظر گذراند.

 

 کردم.  یازت معذرت خواه -

 

 زدم و گفت: یشخندین نهال

 

 خوای؟همین؟یخب؟ فقط معذرت م -
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 و گفت: یدچشمش کش یبه گوشه دستی

 

 !شهیتکرار نم یگهد -

 

 اطراف را از نظر گذراند. نهال

 

 رییحرفت! چرا م یرز یزد یول یو گفت ینهم هم یشپ یدفعه -

 و یبزرگت کرده که با دو سال سرباز ینجوریا یماکارا؟ ن یندنبال ا

 چشمات و باز کن بچه! ی؟ش یجور ینآدم ا یکبا  ینیهمنش

 

به خودش  یدستش را پشت خواهرش گذاشت. او را کم نیاوش

 کرد و گفت: یکنزد
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 شه.نتکرار  یگهد دمی! قول میخواهر خوامیمعذرت م -

 

 گفت: یبا دلخور نهال

 

. یستن یتحال یچیه یسالته ول یستحق داره انقدر نگرانته! ب یمان -

ل سا یستگذاشته ها! ب یراشتباه مردم روت تاث یرفتارها ینمنب یگهد

 ی؟جواب شو بد یجور ینبه چنگ و دندون بزرگت کرد که ا

 

 ! خوامی! معذرت میدببخش -

 

 فاصله گرفت. یاوشن از

 

 یستبغل من! ب پرییم خورهیم یبه توق یزشته هر تق یلیمخ -

 کم کن. یتاز وابستگ یکمسالته! 
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 و گفت: یدکم پشتش کش یبه موها یخجالت زده دست نیاوش

 

 !  یگهد شهینم -

 

 از بازوش گرفت. یشگونین نهال

 

 کار داشته باشه، دیشا یداربمون! بیباش! شبم نخواب یمابرو مراقب ن -

 تا فردا!

 

تند  یهاها شد و با قدمراه پله یآمد اعتراض کند. نهال راه یاوشن تا

 خارج شد.  یمارستاناز ب

*** 
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از  یشترلبش نشاند. ب یرو یقیلبخند عم یاوشبعد از رفتن نهال و ن 

که چگونه پر  دیدیکند. نهال  را م یرا مخف یقحقا توانستیآن نم

اتفاقات  ینا یو پدر و مادرش را مقصر اصل کندیسوال نگاهش م

. خواندیرا م آمدیاسم آنها م ینهال نفرت را وقت یها. از چشمداندیم

 توانستیشد. نم یرهبالشت گذاشت و به سقف خ یسرش را رو

گرفته بود نهال را هل دهد به سمت  یم. تصمیدرا واضح بگو یتواقع

ها بدش دش و آن آدماز خو یادآوردنشکه با  یاگذشته، گذشته

 یبود تا آنها را آگاه کند. به سن یده. از نظر او االن وقتش رسآمدیم

برساند. اگرهم در  یبآس هشانب توانستینم یبودند که کس یدهرس

بگذرد او انقدر قدرت دارد که بتواند از نهال و  یالخ ینسرشان ا

ن در توسط فرزندانش را دارند مراقبت کند. با باز شد یکه جا یاوشین

که  یاوشرا بست. ن یشهاشده بود چشم یمانکه از کارش پش یاوشن

طور  ینهم ورا خاموش کرد  یشد. چراغ اصل یمامتوجه خواب بودن ن

من »دوستش نوشت.  یتلفن همراهش را درآورد و برا نشستیکه م

را  یامپ« مشکالت توهم به خودت مربوطه. شب خوش یستم،ن یگهد

آنها خسته بود. به او گفته بودند  یهاارسال کرد. خودش هم از حرف

و بدون  کنییرفتار م یرستانیدب یهاات مانند بچهاز ترس پدرخوانده
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ثابت کند با چند نفر  ینکها ی! او هم براخورییآن آب نم یاجازه

 یمارخ ن یمبار نهال مچش را گرفته بود. به ن یکدوست شده بود که 

که همه کس شان  یاپدرخوانده یاشد. حرف مردم مهم بود  یرهخ

 و نهال!... . یمان کرد؛یافتخار م یزبه دو چ اشیبود؟ در زندگ

*** 

 

ه از به پدربزرگ و مرد نگاه کرد. مرد ک یشهااز تمام شدن حرف بعد

 اش گرفته بود.ونداد خنده یمحافظه کار ینا

 

 ؟یما کنآقا ونداد امض دمیچشم! وکالت هم م -

 

به  را باز کرد و وکالت نامه را یفشبود. در ک ینکه هنوز بدب ونداد

 مرد گذاشت و گفت: یجلو یسهمراه خودنو
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 .یدلطفا امضا کن -

 

 کردیخودش حس کرد. فکر م یاش را رونگاه پدربزرگ سنگینی

. نبود ینگونهدادن وکالت به آن مرد، اما ا یشنهادِناراحت شده است از پ

 یناد اونداد بود. باعث افتخارش بود که وند یبا لبخند نظاره گر کارها

او به  یچهره ی. اما گرفتگزدیحرف م یگونه پر و با صالبت و اگاه

 پدربزرگش شده بود. مرد یشانیپ ینب یبود و باعث اخم لوممع یخوب

 را در دستش گرفت و امضا زد. یسخودنو

 

 د؟راحت ش یالتونخ ییدبفرما -

 

 آنها گفت: یگذاشت و روبه هر دو یزم یرا رو یشهاآرنج ونداد

 

 شه؟ یروندش ط کشهیبله، چه قدر طول م -
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 اش انداخت و گفت:بود تا نوه یپسر حاج یبه ونداد که جا ینگاه مرد

 

موسسه  یعلف یسکه رئ ینها یش. خوبکشهیطول م یادو هفته -

 بفروشه و بزنه تو کار ساخت و ساز!  خوادیم

 

 یاش معماررا باال داد. حسام رشته یشحرف ابرو ینا یدنبا شن ونداد

. همان طور که به یدخان به حسام را فهم یونهما یعروس یبود. کادو

به  آوردیشود موسسه را از چنگش در نم ینازاو گفته بود اگر همسر آ

شرکت ساخت و ساز کوچک  یک یشحسام هم وعده داده بود که برا

 کردیرا که عروس و داماد م یشهاکدام از نوه هر. کندیم یستاس

 یشگونه پ ین. اگر اگرفتیآنها در نظر م یبرا اییژهو یکادوها

 یهم ط یگرد یکه موسسه به نامش شود چند روز یتا هنگام رفتیم

لبش آمد که حاج  یرو ی. لبخندرسیدیآنها م یعروس یو برا شدیم

 یآن اتفاقات یهنوز علت اصل الس یکفکر او را خواند. بعد از  یمجتب
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بود. ونداد الم تا کام صحبت  یدهگذشته بود را نفهم یهشب یلیکه خ

 .کردینم

 

 !ین. ممنون که گفتدونستمینه نم -

 

 اییروزهف یحکه تسب یبه ساعتش نگاه کرد و روبه حاج مجتب مرد

 گفت:دستش بود  یرنگ

 

 دین؟یم یمرخص یقربان اجازه  -

 

 به مرد انداخت و گفت: یفکر درآمد و نگاه از

 

 .یمنهار در خدمتتون بود موندیدی. میددار یاراخت -

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 813 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 به او زد. یلبخند مرد

 

 .یگهوقت د یکانشاهلل  -

 

خند از رستوران خارج شد. لب یبا ونداد و حاج مجتب یاز خداحافظ بعد

از موسسه راحت شده  یالشلبانش نقش بست. حاال که خ یرو یمحو

 یوانجرعه از ل یک ین،بنابرا کشیدیم یشبحث گذشته را پ یدبود با

 آب خورد و گفت:

 

 سال ازتون بپرسم؟ یک یحاج -

 

 نگاهش کرد و گفت: یتبا جد مرد

 

 بپرس! -
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 داد. یرونرا ب نفسش

 

سم. بپر یطور ینا یداومد؟ بذار یهجهان و عمه هد ییبه سر دا یچ -

 بود؟ یخان سر چ یونخصومت شما و هما

 

 را درهم کرد. یشهاسوال ونداد، اخم یدنشن با

 

 پرسی؟یسوال رو م ینچرا ا -

 

 پدربزرگش نگاه کرد و گفت: یهابه چشم مستقیم

 

و  ییاز خانواده بدونم چرا شما با ازدواج دا یبه عنوان جزئ خوامیم -

 ییدا یرد خواستگار یخان برا یونهما یلدل ین؟عمه مشکل داشت
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 شد که با... . یبود؟ چ یچ

 

. شدیم یگذشته به شدت عصبان یهاحرف گذشته و سوال یدناز شن 

 حرف ونداد را قطع کرد و گفت: یتبا جد ینبنابرا

 

و نه خبر  دونمی! چون نه من مینپرس یزیمورد چ ینبهتره در ا -

 دارم پسر.

 

. دستانش را گویدینم یزیپدربزرگش چ یسادگ ینبه ا دانستمی

 .کندیدورن هم قالب م

 

 گین؟یاونا زنده باشن هم نم یدشا یناگه بدون یحت -

 

 :گویدیقاطع روبه ونداد م یو با لحن آوردیرا با شدت باال م سرش
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هت عوض وگرنه نظرم و درمورد کمک ب یحرفا رو نزن ینبهتره ا -

و نه  یهنه هد شهیه جهان زنده مکه مردن مردن! ن یی. کساکنمیم

 ینانداره بهتره تو هم به  یا یدهها فاحرف ینعموت پس گفتن ا

 !یها ادامه ندسوال

 

و به سمت در  شودیبلند م یصندل یها از روحرف یناز زدن ا بعد

از او  یزیدرمورد گذشته چ ی. تاحاال کسرودیرستوران م یخروج

 ییاش به عمو و داعالقه یونداد را پا یاست. کنجکاو یدنپرس

 .رودیم ینشو به سمت ماش گذاردیم یامرزشخداب

 

اش را است دست مشت شده یکه از رفتن پدر بزرگش عصبان ونداد

. یدبگو یزیچ تواندیپدربزرگ اش م کردی. فکر مکوبدیم یشپا یرو

به باز کردن گذشته  یلاز آنها م یچکداماما انگار فکرش اشتباه است. ه

بفهمد که چه شده و به چه  یداما هر طور که شده است با نیستن
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و از  داردیرا بر م یفشافتاده! پالتو و ک رایشاتفاق ب ینا یگناه

از ذهنش را نهال مشغول کرده  ی. بخش اعظمشودیرستوران خارج م

 یادهپ یشانپر یاو را فراموش کند. با فکر تواندیکه نم داندیاست. م

 ... . گیردیم یشش را پپدربزرگ یراه خانه

*** 

 

 آزاد را یشد و به سمت در رفت که صدا یادهپ یخانه از تاکس یجلو 

 .یداز پشت سرش شن

 

 !یخسته نباش ی؟چطوره؟ خوب معرفتیب یپسرعمو -

 

 لبش نشاند. یرو یو لبخند یدسمتش چرخ به

 

 !یممنون! توهم خسته نباش -
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گاه کرد و خودش ن یشپسرعمو یگرفته  یمن کنان به چهرهمن آزاد

 را آن طرف کوچه رساند و گفت:

 

 بگم ونداد؟ یزیچ یک -

 

 آره تکان داد. یرا به معن سرش

 

 !یای! عمو خواست که بگم بینازهفردا تولد آ -

 

 آزاد را نگاه کرد. یرا باال داد و جد ابروهایش

 

 که... . ینازتولد آ یامب یه؟منظورت چ -
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 حرفش را قطع کرد. آزاد

 

! یوجه نکنتکه پشت سرت هست هم  ییها! به حرفیایعمو گفت ب -

گفت اون هست که جوابش و بده! دلشم  یزیاگه آقابزرگ هم چ

 تنگ شده! یلیواست خ

 

 یکداشت.  اشیرا در زندگ یاو حکم همه چ یکه برا ی! پدرپدرش

اعصابش  دافتیم یادشکرده بود که هروقت  یبا او رفتار یشسال پ

است؛ اما پدرش  یکتاتوراست. د یر. پدرش سخت گریختیبهم م

پدرش هم رفته  یدنبه د یهست. هرکار هم بکند از خون اوست. حت

 یاقات وابستگاتف ینشود. تا قبل از ا رارتک خواستیبود. اما از دور! نم

 ینرفتارش زم یعیبود. اما آن دو سال به طرز فج یادونداد به پدرش ز

 آزاد از فکر در آمد. یمان فرق کرده بود. با صداتا آس

 

 یای؟م ی؟ونداد؟ داداش هست -
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 لبانش نشاند و گفت: یرو یتصنع لبخند

 

  یام؟ن تونمی! مگه میامم -

 

ونداد غبطه  یو دل رحم یخوش قلب یناوقات به ا یگاه آزاد

 یدنا شنهنوز هم ونداد ب یبودند ول یاوردهسرش ن یی. کم بالخوردیم

. اگر آن کارها را به سر او در زدیاسم پدرش چشمانش برق م

 یشهافامکان نداشت پدرش را ببخشد اما ونداد خالف حر آوردندیم

 ینقطه ضعف بزرگ بود. دست یک مینداشت و ه یدل مهربان و پاک

 بزرگش زد و گفت: یپسرعمو یبه شانه

 

 یه؟چ دونییافتخار کردم. م یزچ یکبه داشتن  یمتو زندگ -
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ر دنگاهش کرد. آزاد دستانش را باز کرد. ونداد را برادرانه  سوالی

 و ادامه داد. یدآغوش کش

 

 یز هم که هنوزه براکه با وجود اون همه اتفاق هنو ییبه تو! به تو -

 یتعصبان یاز رو ید! شایو مثل قبل دوسش دار یعمو احترام قائل

 داداش! یستن یچیتو دلت ه یول یگفت یزیچ یک

 

 لبانش نقش بست. متقابل دستانش را باال آورد و گفت: یرو لبخندی

 

 هم بکنه! پدره منه. از خونشم!  یهرکار -

 

 .یدخند آزاد

 

هم عمو گفت  یزیچ یک ی! راستگنی! پسر صالح به تو مینآفر -
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 بهت بدم. 

 

را به سمتش  ینماش ییچباز کرد و سو یشرا از دور پسرعمو دستانش

 د ادامه داد.گرفت. روبه وندا

 

 .. عمو گفت بهت بدمخوردیداشت خاک م ینگتو پارک -

 

 کرد و با شک گفت: یزرا ر چشمانش

 

نگفته و تو سرخود  یچینکنه بابا ه گی؟یدروغ که مثل اون دفعه نم -

 زنی؟یحرفارو م ینا یدار

 

 و گفت: یستادجدول ا یکرد. لبه یاخم آزاد
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 بهش زنگ بزنم باهاش حرف بزن! خوایی! میرنه خ -

 

 را گرفت. اشیمیقد 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

 

 یزگرفتم. به آوا و عز یرخصبرم سرکار. االنم م یدنه قربون دستت! با -

 داداش؟ یندار یسالم برسون! کار
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 رس! خدافظ!نه قربونت برو به کارت ب -

 

 او تکان داد. به سمت یبرا یآمد. دست یینجدول پا یاز لبه آزاد

شد. ونداد به سمت خانه رفت و زنگ در  ینرفت و سوار ماش ینشماش

 ا باز کرد.را فشار داد. آوا دوان دوان به سمت در رفت و در ر

 

 شد داداش؟ یچ -

 

 به خودش گرفت و گفت: یناراحت یچهره

 

 !یچیه -

 

 گفت: یزانآو یبا لب و لوچه آوا
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 نشد؟ -

 

 .یدخند ونداد

 

 چرا شد. -

 

 به ونداد رفت و گفت: یاغره چشم

 

 داداش؟ یهاونجور اتیافهپس چرا ق -

 

 گفت: شد و یرهخواهرش خ یاقهوه یهاو به چشم یدآوا را کش یگونه
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 کار صبحت! یهتنب -

 

 .یدخند یطانیکنارش رد شد. به سمت خانه رفت که آوا ش از

 

 !زنییخودت زنگ م یاکنم؟  یزنگ بزنم معذرت خواه خواییم -

 

 به سمتش برگشت و گفت: یزحرف ت ینا یدنبا شن ونداد

 

 !یدرستش کن یزنگ بزن یستتو گند نزن الزم ن -

 

 نه؟ یاکنم  ین خواهرشوهر بازاز اال یدبا یه؟گند چ -

 

 گفت: ایی. با لحن عصبیدهم کش یرا با حرص رو یشهادندان ونداد
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بشنوم نه تو  یگهد یآوا! دفعه یبار آخر تکرار کرد یحرف و برا ینا -

 نه من برادرت! یخواهر من

 

را جمع کرد و  چند قدم به  یششلحن قاطع برادرش ن یدنبا شن آوا

 سمت جلو برداشت. 

 

و  یبده که بعد س گیری؟یسر و سامون م یبده خوشحالم که دار -

 خوشحاله؟ یکیبرادرم کنار  بینمیچهار سال م

 

 درهم شد. اشچهره

 

 .یستمن و نهال ن ینب یزیچون چ ی؛خوشحال باش یدنبا -
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 ینه اببود  یدهکه از آزاد شن ییهابرادرش و حرف یکارها یدنبا د آوا

 یبا صدا ینهست بنابرا یزیونداد و نهال چ ینبود که ب یدهرس یقین

 گفت: یآرام

 

 خواییچرا م یدی؟پس چرا اون سواال رو ازش پرس یستاگه ن -

پشتت  یعاتیبفهمه چه شا یچرا نخواست یاد؟ازت بدش ب یکن یکار

 هست؟ 

 

 یعنیآوا رو شده بود. با خودش گفت  یدستش جلو یآن زود به

فت و خواهرش را گر یهاشانه یدن؟آنقدر تابلو بودم که دو روزه فهم

 گفت: لرزیدیم یتکه از عصبان ییسرش را خم کرد. با صدا

 

که  یشکه از ونداد شش سال پ یتیاون ذهن خوادیچون دلم نم -

که  ییبره! چون با وجود کارها ینو ازش دفاع کرد از ب یستادپشتش ا

پسر  یکونداد  ینصورتش نگاه کنم. چون اسرش آوردم رو ندارم تو 
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 ترسمی. چون مدهیرو پس م  یگراند یهابدبخته که داره تاوان گناه

و اون  یکه عامل بدبخت یونداد یاقتوقت ل یچه لاز دستش بدم! نها

عالقه مند  یازدواج کنه و به کس یبا کس یدبود و نداره! با یتشوضع

اش دهنش و که بخاطر اصرار خانواده یشه که مرد باشه! نه من عوض

 یدی؟بست و خفه شد! فهم

 

 بود چادرش را سرش یدهجر و بحث آوا و ونداد را شن یکه صدا عزیز

 گفت: ینسبتا بلند یزد و با صدا یشد. آوا پوزخند یاطکرد. وارد ح

 

ندساله و چ ینپس اون دلت که چند یدنهبه کنار کش یمتاگه تصم -

 یکر نکنبهش ف ینکهحتما بازم بخاطر ا شه؟یم یچ زنهینهال م یبرا

 آره؟  یگهد یکیخواستگار  رییم

 

. دانستیمورد نم یندر ا یچکیحرف آوا جا خورد. ه یدنشن با

 خودش را نباخت.
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 گی؟یکه م یهچ یاتچرند ینا -

 

 به سمتشان رفت. یتبا عصبان یزآوا آمد دهانش را باز کند. عز تا

 

 یهو در و همساتو خونه! جل یاینب یندعوا کن خواینی! مینبس کن -

 !ینآبرومون و برد

 

 یینزمزمه کرد و روبه ونداد که با اخم سرش را پا یدیببخش آوا

 انداخته بود گفت:

 

! )موفق یتینگبکن! فا یبکن خواییم یاصال به من چه هر کار -

 (یباش
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 یزحرف به سمت داخل رفت؛ اما ونداد به سمت عز یناز زدن ا بعد

 برگشت و گفت:

 

 نمونده که ادامه داشته باشه! یبحث یگهشرمنده! د -

 

 دستش را گرفت. یزرد شد. عز یزونداد از کنار عز تا

 

رو  یگهد یکی داره؟ تو یتکه خواهرت زد واقع ییهاحرف - 

  ی؟با ازدواج موافقت کرد یول خواستییم

 

را  ینااگر پدربزرگش  دانستیهمه بود. م یروزها مورد بازپرس این

ش به مادربزرگ ینگاه ی. کامال عادشودیبد تمام م یشبشنود برا

 انداخت.
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داشتم و نه  و دوست یناز! من نه آیزآوا رو باور نکن عز یهاحرف -

 رو!  اییگهکس د

 

راستش را باال آورد. کنار صورت گرد مادربزرگش گذاشت و  دست

 ادامه داد.

 

. یستنبوده و ن یزیآبرو ر ییهوقت ما یچه یالو سه ینپسرحس -

 آوا غلطه. یهاحرف

 

 یرو کشیدیونداد که خط بطالن م یهابه چشم یممستق مادربزرگش

 شد. یرهخ یشحرفا

 

 یه؟چ یزیکار دله مادر! آبرور -
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 گفت: یبا لحن آرام ونداد

 

 !ینلطفا من رو ببخش -

 

 توانستیرا رها کرد و چند قدم به سمت خانه برداشت. نم دستش

 اشیپدر یاگر خانواده یول یستن یزیآبرو ر دانستی. میددروغ بگو

ها و شده است دوباره تهمت یگرد یکیکه ونداد عاشق  فهمیدنیم

. خودش مهم نبود ی. براشدیم یشترکه پست سرش بود ب ییهاحرف

و که از بغض د ییبا صدا یزفقط و فقط به فکر پدر و مادرش بود. عز

 ود گفت:رگه شده ب

 

هام و از دست بدم. ترس من از از بچه یکیبار دوم  یبرا خوامینم -

 ! ینها

 

 یز. به سمتش برگشت که عزیستادحرف مادربزرگش ا یدنبا شن ونداد
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 ادامه داد: یانیبا لحن گر

 

پاش  یرو دوست دار یبخاطر حرف مردم رفت! اگه کس ییتدا -

 توهم بخاطر... . خوامیبمون! حرف پشت همه هست. نم

 

 اند. باروز را بدون دغدغه بگذر یکآرزو شده بود که  یشنداد. برا ادامه

 یدحرف ونداد کنجکاوتر از گذشته شده بود. از نهال رس ینا یدنشن

تا بفهمد  کردیلب از لب باز نم یچکسگذشته که ه یبود به معما

 یواشک ر یزتقاص چه را پس داد که آن گونه محکومش کردند. عز

پسرش بود زد  یهشب یاش که کمبه نوه ی. لبخندکرداش را پاک گونه

 و گفت:

 

 یگهنداره که گذشته رو بار د یلینم ماز پدربزرگت نترس مطمئنا او -

 تکرار کنه!
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 کند. ونداد ینداشت که تداع یلیرا از چشمان ونداد خواند. م سوال

ن دستش را درو یشچرم یفک یبه مادربزرگش کرد و دسته ینگاه

 فشار داد.

 

  زنین؟یحرف م یندار یاز چ -

 

را  یزنبود. به سمتش رفت و دست عز اشیکنجکاو یوقت ارضا االن

 گرفت. حرفش را عوض کرد. 

 

ه کمتر ندوسته!  یکمن مثل  ی! اون برایزعز گهیم یزیچ یکآوا  -

 .یننکن یرداخل فکرتونم درگ یمبر یاین! بیشترنه ب

 

 ونداد زد و گفت: یبه بازو یبا شوخ عزیز
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! چه برسه به عشق و شهیگرم نم یآب یچه بخاریگفتم از تو ب -

 !یعاشق

 

 را در بغلش گرفت. یزو عز خندید

 

به  یکی ! چطوره؟ اصالیزجونتابوت شم عز یپا یزنگوله خوامیم -

 ده؟یمن زن م

 

 یشهاچکمه یپدر آورد. تا سرش را خم کرد ز یرا جلو هایشکفش

 به سرش زد. یکی یزرا باز کند. عز

 

 .خوایمی! نون خور اضافه نمیتو غلط کرد -

 

. یدکه مادربزرگش زده بود کش یرا باال آورد و به محل دستش
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 اش را درهم کرد و گفت:چهره

 

مخم جابه جا شه  یزعز گییگرز رستمه! نم یستماشاهلل دست که ن -

 بهم زن ندن؟

 

ه بطور که  ینگلدارش را درآورد و هم هایییکرد. دمپا یاخم عزیز

 گفت: رفتیداخل م

 

ت شه به که بخواد زن ی. کسبینمیکه من دارم م یکلیه ینبا ا -

 !کنهیعقلت نگاه نم

 

 فهمیدیهرجور شده م یدلبش نشاند و وارد خانه شد. با یرو لبخندی

به  دیاورافتاده است. هر چه زودتر سر از راز گذشته درب یکه چه اتفاق

 نفعش هست.
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*** 

 

به  رفت و چند تقه ینشآهسته به سمت اتاق عمو حس یهابا قدم آزاد

 کردیمادرش اما ادب حکم م یرفته بود خانه یالدر زد. زن عمو سه

که منتظر  ینکه بزرگتر هست در بزند. حس شودیم ییوارد جا

ت به سمت رد رف ومبل برخاست  یدر از رو یاش بود با صدابرادرزاده

ست او که به پسرش زده ا ییهابا آن حرف ترسیدیو بازش کرد. م

به  یرپوستیقبول نکند. بعد از رفتن ونداد به مشهد. او هزاران کمک ز

سرش پنسبت به  توانستیپسرش کرده بود. هرچه باشد پدر بود و نم

داد که بعد از رفتن ون یشعمو یبه چهره یتوجه باشد. آزاد لبخند یب

 شده بود زد و گفت: ریرتانگار پ

 

 م.و راحت کن یالتونسالم عموجان! اومدم خ -
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 به داخل اتاق کرد. یااشاره حسین

 

 داخل پسرم! یاب -

 

که در سمت چپ اتاق قرار داشت رفت و  اییسمت دو مبل راحت به

مشتاق به آزاد  یننشست. حس یشنشست. پشت سرش آزاد روبه رو

 نگاه کرد و گفت:

 

  یاد؟خب؟ م -

 

 یجگ یباو را حسا یرزد. اتفاقات اخ یشعمو یهابه پدرانه یلبخند آزاد

و پشت پدرش  زدیها را مآن حرف یشکرده بود. از آن طرف عمو

کمک  خانه در مشهد یو از آن طرف به پسرش در اجاره ایستادیم

 کرده بود. 



 

 

 WWW.98IA3.IR 840 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 

 بله عموجان!  -

 

 مشتاقانه نگاهش کرد. حسین

 

من و به عنوان پدرش  یگهد دونمیشد؟ م یگفت؟ چ یخب؟ چ -

 دارم؟ یاکنم پسرم؟ چاره یکارچ یقبول نداره ول

 

. دست راستش را دراز کرد و یدد یشاشک را در چشمان عمو نم

 زد و گفت: یدست او را گرفت. لبخند

 

طور که  یند عمو! همکدوم از کارها، کار شما نبو یچه دونهیونداد م -

 ی. وقتینطوره! ناراحت نباش ینونم همونداد تنگ شده ا یدل شما برا

 خوشحال شد.  یلیخ ینشما دعوتش کرد یدفهم
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 نیدبر لبش نشاند. شرمنده بود. انگار بعد از فهم یلبخند تلخ حسین

ه با پدرش شده بود. توان مقابل یدارها بونداد، وجدان او هم بعد مدت

 .یدنگو یزیرا نداشت. مجبور بود سکوت کند و چ

 

 شم. یدارپسرم! مشتاقانه منتظر دباشه  -

 

. لب توانستیرا بزند اما نم یحرف خواستیوقت بود م یلیکه خ آزاد

 از لب باز کرد و گفت:

 

که تو موسسه  یون اتفاقاکه ونداد مسبب  ینعموجان شما باور کرد -

 افتاده بوده؟

 

کرد لحن  ینگاه کرد و سع کاویدشیآزاد که کنجکاوانه م یچهره به
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 آیدیروز ماه از پشت ابر در م یک دانستیاش را عوض کند. مدهشرمن

که پدرش سخت در تالش پنهان کردنش  یقیحقا فهمندیو همه م

 گفت: یناست. بنابرا

 

 نه!  -

 

دست آزاد  یچندبار آروم رو ینجا خورد. حس یشلحن قاطع عمو از

 زد و ادامه داد:

 

! چه تو فهمینیو م یروز همه چ یکپسرم!  ینگران باش خوادینم -

 ...!یهچه ونداد چه بق

 

 نگاه از آزاد گرفت و گفت: ینتقه به در خورد. حس چند
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 یید؟بفرما -

 

 وارد شد و گفت: عاطفه

 

 آقا آزاد رو کار دارن! ینازخانمقربان! آ یدببخش -

 

ا به آو یرا درهم کرد. از وقت یشهااسم خواهرش، اخم یدنبا شن آزاد

 ور ازکند. بدج یباز یلماصرار آقابزرگ مجبور شده ف او گفته بود که به

دست آزاد برداشت و  یدستش را از رو ینبود. حس یدستش کفر

 گفت:

 

 کار داره عمو! یخواهرت چ ینبرو بب -

 

 زد و بلند شد. یتصنع لبخند
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 چشم! پس با اجازتون مرخص شم! -

 

را  یمششد. تصم یرهخ یروناز رفتن آزاد، پرده را کنار زد و به ب پس

کمک  یرمستقیمهرجور شده است به ونداد غ خواستیگرفته بود م

. بعد از دانستیکند تا بفهمد آن پنج نفر کجا هستند! خودش هم نم

فرو رفته بودند. هرچه قدر  ینآن اتفاق هر پنج نفر آن ها داخل زم

بود که  ینهم خودش را به ندانستن زد. جوابش ا وپدرش شد ا یچپاپ

برادر و خواهرش و  یکجا هستند! دلش برا داندیاند اما نما زندهآنه

بود تنگ شده بود. هزار بار  یرانیمرد ا یککامل  یکه نمونه یجهان

بعد از آن اتفاق خودش را لعنت کرد که چرا با پدرش موافقت کرد. 

داخل  ی! دستیانبا چشمان گر دیدیرا م یهاوقات خواب هد یگاه

به  یشترصبر کند که پدراش ب توانستینم یگردفرو کرد.  یشموها

مهم  گرفتیاگر دامن خودش را هم م یادامه دهد. حت یشکارها

 یهمه به پدربزرگش گفت که دست کار یآزاد جلو ینبود. وقت

 از. اندیختهسرش ر یونداد کار او بوده. حس کرد آب جوش رو ینماش
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بود. آنقدر ونداد را دوست  ینچند روز گذشته با پدرش سر و سنگ

 یمشده بود. تصم آمدیکه سر خودش م ییبال یخیالداشت که ب

 یدایشپ یدکند. هر جورشده با یدابود که خواهرش را پ ینا اشیقطع

 ... .یاوردپدرش سرش ب یبدتر یاگر بالها ی. حتکردیم

*** 

 

را  یو گوش یدکش اییازهجا بود. خم ینبه آدرس انداخت. هم نگاهی

غذا درست کردن  یرتا نصف شب درگ یشبگذاشت. د یفشداخل ک

اصرار کرد که از امروز نرود. قبول نکرد. در  یمابود. هرچه قدر هم به ن

نشسته بودند مشغول  یلچرو یرا هل داد و وارد شد. چند زن رو

 یمشکل خوردیصحبت باهم بودند و چند مرد هم که به ظاهرشان نم

بود ورزش  یاطکه داخل ح اییورزش هایهیلداشته باشند با وس

آنقدر دل  یلب نهال نشست. کدوم آدم یرو ی. لبخند تلخکردندیم

 یاطبه سرتاسر ح یبگذارد؟ نگاه ینجاسنگ بود که پدر و مادرش را ا

داشت و  ارساختمان نسبتا بزرگ قر یک یاطانداخت. سمت چپ ح

بزرگ  یاطح یکپر بود.  یورزش یلسمت راست هم از درخت و وسا
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به آنجا برود. تا  یدبود با یدهکه فهم یبه ساختمان رسیدیکه آخرش م

که محو فوتبال شده بود  یقدم به سمت جلو برداشت نگهبان یک

 سرش را از اتاقک درآورد و گفت:

 

 ین؟اردکار  یخانم! با کس ییدبفرما ین،سالم خوش اومد -

 

ود که بهزاد گفته ب یزن یلکرد فام یبه پسرجوان انداخت و سع نگاهی

 .یاوردب یادرا به 

 

 یاهماهنگ شده، بر یممنون! بله با خانم رحمت یلیسالم خ -

 اومدم! یمددکار

 

 کرد. یبه ساختمان اصل یااومد و اشاره یروناتاقک ب از
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ارد که اتاقشون تو اون ساختمون هست. و ی! خانم رحمتییدبفرما -

 !یریتنوشته مد یدر سمت راست ینبش

 

 که در یزمزمه کرد و به سمت ساختمان راه افتاد. چندتا زن ممنونی

به  وجدانییحال صحبت بودن با حسرت به نهال نگاه کردند. نهال ب

ع از آن مردها افتاد. سر و وض یکیآنها گفت. نگاهش به  یهابچه

ت و به باشد. نگاهش را گرف یرپ یلیخ خوردیداشت و به او نم یمرتب

آن  ینکهرفت. در را هل داد و وارد شد. مثل ا لیسمت ساختمان اص

طور که روپوشش  ینهم یساختمان مخصوص مددکار ها بود. دختر

در  به نهال سالم کرد. ییبه سمتش رفت و با خوشرو پوشیدیرا م

ننوشته بود  کدامیچها نگاه کرد. هبه اتاق یجزد و گ یجوابش لبخند

 و گفت: تبه نهال انداخ ی. همان دختر نگاهیریتمد

 

 گردین؟یم یزیدنبال چ -
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صورتش را از نظر گذراند. صورت الغر،  یتکان داد. اجزا سری

ود. صورتش ب یرو یاکمرنگ دخترانه یشو آرا اییرهسبزت یهاچشم

  دو سال را داشته باشد. _یکو  یستب خوردیاش مبه چهره

 

 .گردمیم یاومدم. دنبال خانم رحمت یمددکار یبله! برا -

 

 گفت: یحرف چشماتش برق زد و با خوشحال ینا یدنبا شن دختر

 

. یازخیری! نیازم! من نیزمعز ی!  وایینشما یدجد یرویپس ن -

 درسته؟ ینباش یخانم خسرو یدشماهم با

 

 دختر دست داد. با

 

 !ی! من نهالم، نهال خسرویزمخوشبختم عز -
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به نهال کرد و  یبه سمتشان رفت. سالم یچهارشانه و قدبلند پسر

 گفت: یازروبه ن

 

 یرون؟سرد برن ب یتو هوا یمگه قرار نبود اجازه ند یازجانن -

 

 کرد.  یاخم نیاز

 

زنن! باهم حرف ب یرونب یانکار کنم؟ دلشون گرفته بود. گفتم ب یچ -

 یعنیهستن...  یآقا هم عل ین! ایدجد یروینهال خانم هستن ن یشونا

 !یصالح یآقا

 

 گفت: یعاد یلیاه کرد و خبه نهال نگ علی
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که  ی. اشکالزنیمیدا مما  اسم هم و ص ینجاخوشبختم! شرمنده! ا -

 نداره؟

 

 و گفت: یدخند نهال

 

 !شهیشدن جو م یمیباعث صم یننداره! ا ینه اشکال -

 

 انداخت و گفت: یبه عل ینگاه نیاز

 

 کنم.  یرفمع یمن برم نهال و به خانم رحمت -

 

 ال خانم!پدرانم سر بزنم! فعال نهبرو! منم برم به  -

 

 فعال! -
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نجام ابا جون و دل کارش را  کردیکار م ینجاکه ا یبود هرکس معلوم

مقدم هاز عوامل موثر بود. با هم  یکیبودن جو  یمیصم ین. همدادیم

 شدند.

 

که با شما  یمستهنفره  یستب یمت یک ینجاخب نهال جان! ما ا -

وابق کنه! س یدگیبه سه نفر رس یدنفر. هر نفر با یکو  یستب شیمیم

. دارو ها و یگممکه اون سه نفر دارن رو بهت  یها و مشکالتو پرونده

 ییهکم با بقبا توئه! کم یتشمسئول یصحبت کردن و ...  همه چ

 ینهم ی. برامیبمون یفتیش یدشبا با ی! بعضشیمیها هم آشنا بچه

 شناسن!  یها رو ممامان بزرگ، بابا بزرگ یشترب ینجاا یاکثر کارکنا

 

 نه؟ یاسه نفر ثابته  یشهطور! هم ینکه ا -

 

 رفت و گفت: یبه سمت در نیاز
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ب از فرط عذا های. بعضذارنشونیم ینجاا یارنکه م یینه! اکثراً کسا -

 . دارنیدوباره پدر و مادرشون و بر م یانوجدان م

 

اتاق  وارد  یازز داخل اتاق آمد. نا یکس یبه در زد. صدا یاتقه نیاز

 گفت: یرلبشد. نهال با اخم ز

 

ن و رحم شده بودن که پدر و مادرشو یتا حاال انقدر ب یاز ک -

 یرپ یروز یکآدما  یداشتن؟ همه یمگه چه مشکل ینجا؟ا ذاشتنیم

 خود اونا!  ی. حتشنیم

 

افتاد. سمت  یدفتر معمول یکوارد شد. نگاهش به  یازسر ن پشت

قرار داشت. سمت راست پنجره بود که  افیدکمد ام یکراست 

 یکدر هم  یجلو یقاًبود و دق یدهپوش یرنگ یآب یهارا کرکره یشبررو

ثابت موند.  یدختر چادر یاز جنس کمد قرار داشت. نگاه نهال رو یزم
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 محجبه!  یو پنج ساله یس ی،حدودا س زن یکالبته دختر که نه! 

 

 د.باهاتون تماس گرفته بو یسلطان یهستم. آقا ی! خسروسالم -

 

دست  یبلند شد و به سمت نهال رفت. رحمت یزاز پشت م رحمتی

 نهال را دوستانه فشرد و گفت:

 

با هم  یخوب یکارهم یدوارمام ینخوش اومد یلیبله نهال جان! خ -

 ! یمرکز توانبخش ینا یرهستم. مد ی. من شهرزاد رحمتیمداشته باش

 

 گفت: یبه ساعت انداخت و روبه نهال و رحمت ینگاه نیاز

 

 . با اجازه!شمیمن از حضورتون مرخص م -
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 باشه! برو به کارت برس! -

 

 کرد کاویدیبه نهال که اطراف را با دقت م یااشاره  یاز،از رفتن ن بعد

 و گفت:

 

 نهال جان! ینیدبش -

 

معلوم بود  یریتشداشت. از کارکنان و مد ینجانسبت به ا یخوب حس

که  یادیبعد از مدت ز یدو خون گرم هستند. شا یمیکه چه قدر صم

 بود.  یخوب یطمح ینجااز جامعه دور بود. ا

 

 ! در خدمتم!ییدبفرما -

 

ها! در آخر هم نکات و حرف یسر یکشروع کرد به گفتن  رحمتی
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بماند.  یفتشد سه روز در هفته را ش ینقرارداد را امضا کرد. قرار بر ا

گوش داد.  یمادفعه به حرف ن یننهال مهم نبود. ا یحقوقش برا

اعتماد داشت. اگر  یماکه نهال ضرر کند. به ن کندینم یکار دانستیم

 یخیالبود. ب یدهد یاز ونداد دور شود حتما صالح  خواستیاو م

 ییجا یتوقع ب یدزنگ نزد. شا یروزشده بود. ونداد هم از د یشهاسوال

. کندیم یو از او معذرت خواه زندیزنگ م کردیه فکر مداشت ک

او مخالفت  یماجرا شود؛ ول یخیالبه فواد زنگ زد و گفت ب یشبد

کرد. با بلند شدن  قطعرا  یکرد. آخر هم نهال از حرصش گوش

 یلرا به نهال تحو ییهاپشت سرش از اتاق خارج شد. پرونده یرحمت

 یازداشت به ن یکمد را به نهال داد و گفت هر کار یدداد. روپوش کل

کمد  یهابه شماره یکرد و وارد اتاق شد. نگاه ی. تشکریدبگو

را  تواشباال بود. در را باز کرد. پال یو دو! از کمدها یستانداخت. ب

را  یاوشن ی. همان طور هم شمارهیدرا پوش یددرآورد. روپوش سف

 .یچیددر گوش نهال پ یش. صدایدگرفت. به بوق سوم نرس

 

 ی؟جانم نهال -
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پس از  یکیروپوش را  یهاگذاشت و دکمه یکراسپ یرا رو گوشی

 بست.  یگرید

 

 یین؟خوبه؟ کجا یمان ی؟سالم خوب -

 

 نفس زنان گفت: نیاوش

 

 یگهاعت دس یکتا  یت. نهادمیو انجام م یصترخ یدارم کارا -

 !ینجاستخونه! بهزادم ا ریمیم

 

 . پالتواش را مرتب تا کرد که چروک نشود. یستادصاف ا نهال

 

 یمان ینکهبعد از ا ینخونه بهم زنگ بزن! وارد شد یدینباشه! رس -
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رفت حموم، سوپ و گرم کن بده بهش! داروهاش و بهش بده. واسش 

. یمنهارم چلوگوشت دار یو برا یخچالپوست کندم گذاشتم تو  یوهم

گاز تا گرم  یقابلمه رو بذار رو نیبخور ینبخوا ینکهساعت قبل از ا یمن

ظرف کتلت درست کردم تو فرگاز گذاشتم.  یک مبهزاد یشه! برا

 درش و ببند و بده بهش!

 

را داخل  یشبود رفت. موها یدهچسب یوارکه به د ایینهسمت آ به

 و گفت: یدخند یاوشکرد. ن اشیقواره بلند مشک یروسر

 

 سرکار؟ یرفت یراست ی؟ندار یچشم مادر نمونه! کار -

 

 یگهخونه! د یامم شهی! ساعت پنج عصر کارم تموم مآره االن اونجام -

 نکنم مراقبش باش. یدتاک

 

تموم  یدرمورد اون موضوع همه چ یچشمم خوشگله! راست یبه رو -
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 .ینگران باش خوادینم یگهشد. د

 

 یدر نظرش پررنگ شد. هروقت کار بد یاوشن یخجالت زده یچهره

 اشیشانیپ یرا رو ینکشو ع انداختیم یینش را پاسر کردیم

 .گذاشتیم

 

 !برییم یبه اشتباهت پ یعاخالقت خوبه سر ینخداروشکر ا -

 

 ... .یبا حرفام گند م یشههم یوار! روم به دیاتم آبجشرمنده -

 

را برداشت و حرف  یکرد.  نگاه از خودش گرفت. گوش یاخم نهال

 را قطع کرد. یاوشن

 

 برم. کار دارم! خدافظ! یدبا -
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روپوش گذاشت و  یبرا داخل ج یکرد. گوش یخدافظ یآرام یصدا با

 یقیگذاشت. نفس عم یبشرا داخل ج یدشدر کمد را بست. کل

 بیرلبه دستش داده بود را باز کرد. ز یکه رحمت یاو پرونده یدکش

 گفت:

 

 نفره؟ یککه  یننگفته بود سه نفر؟ ا یازمگه ن -

 

بعد ناهار  یدال انداخت و به سمت اتاق رفت. دوتا قرص بابا یاشانه 

داشت و  یفراموش ینکهشربت هم شب! مثل ا یکو  خوردیم

 کردیرا نگاه م یمارحرف بزند. همان طور که مشخصات ب توانستینم

لبش  یرو ینبود. لبخند یاطدر ح یاز ساختمان خارج شد. کس

که  ینداشت. با وجود آفتاب یگریر دیمانشست بعد از بهزاد، نهال ب

 یقه ینکرد و آست ی. غرولندوزیدیم یوسط آسمان بود. باد سرد

. با کف دستش نگه داشت و با بازواش در را هل یداش را کش یاسک
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 یراهرو بزرگ که کل یکداد. وارد سالن شد. نگاهش به چند نفر افتاد. 

فر از چند ن یخنده یبه اطراف انداخت. صدا یاتاق داشت. نگاه

به پوشه انداخت. اتاق هفت... اتاق داخل راهرو  ی. نگاهآمدیها ماتاق

ها سه تا تخت بود. اتاق یشترسمت راست بود. وارد راهرو شد. ب

به  ی. نگاهید. آخر به اتاق رسگذشتیم یگریپس از د یکیها شماره

. آمدیم یآهنگ یفضع یبود. صدا ینرنگ انداخت. هم یددر سف

 یتنها ی. بیستادبود. چند لحظه ا یانمحمدرضا شجراستاد  یصدا

آهنگ را  ینگرفت. انگار ا یشهادست یآهنگ آشنا بود. لرزش بد

 .یدلرز یشهابود. دست یدهشن یشوقت پ یلیخ

 

 و دل بجا نباشد یدبهار دلکش رس"

 

 به فکر ما نباشد یآنکه دلبر دم از

 

 کن یو آشت یاصنم ب یبهارا ینا در
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 "روا نباشد ینبا من حز ینجنگ و ک که

 

در سرش اکو شد. آب دهانش را محکم قورت  یمرد یفضع صدای

 . یدکش اشیشانیبه پ یداد. دست

 

 صبح دم بلبل بر درخت گل خدا"

 

 را یناننازن گفتیخنده م به

 

 را خدا وفا نباشد ینانجب مه

 

  یندل حز ینچه با ا اگر
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 من آخ یبحب یوبست یعهد تو

 

 یمن چرا نشست یبرق با

 

 یخست ینهمن از ک یزدلم را عز چرا

 

  یندل حز ینچه با ا اگر

 

 من آخ یبحب یوبست یعهد تو

 

 یمن چرا نشست یبرق با

 

 یخست ینهمن از ک یزدلم را عز چرا
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 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

از کاسه  یشهاکه داخل اتاق بود. حس کرد چشم یزیچ یدنبا د

مختلف و رنگارنگ و  هاییزد. دورتا دور اتاق پر بود از نقاش یرونب

نوشته شده بود. اتاق نسبتا  یبوم نقاش یرو یقکه به نستعل ییشعرها

در  یجلو یقادق یزم یکبود،  یوارنفره کنار د یک تتخ یکبزرگ که 

. یشمعدان یهاطاقچه پر بود از گل یکه لبه یاقرار داشت و پنجره

 یدندر دست از کش یصدا یدنبود. مرد با شن یواریکنار درهم کمد د

زد و پر  یگذاشت. نهال لبخند یزم ی. قلم مو را رویدکش ی،نقاش
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 گفت: یانرژ

 

 ر خدمت شما هستم.به بعد د یننهالم. و از اسالم پدرجان! من  -

 

که در ذهن نهال بود جوان  یزینهال برگشت. مرد از آن چ یصدا با

! یدسف یاندر م یکی یتر بود. حدود چهل و پنج سالش بود. موها

 یرو اشیاقهوه یهاصورتش بود. مردمک چشم یرو یبلند یشر

راستش شروع  . قفل شد. دستکردیباز نگاهش م یشنهال که با ن

 . نهال شتابزده به سمتش رفت.یدنکرد به لرز

 

  ین؟پدرجان خوب -

 

تکان  یسر ینغمگ یهاآب دهانش را محکم قورت داد. با چشم مرد

توجه به  یداد و از نهال نگاه گرفت. قلم مو را در دستش گرفت و ب

 دانستی. نهال میدنشکش ینقاش یوجود نهال شروع کرد به ادامه
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کنار  یکیپالست یصندل یحرف بزند. با همان لبخند، رو تواندیمرد نم

 پنجره نشست و گفت:

 

 ین؟خوش اومد بگ خواینینم -

 

نداد.  یبود. جواب یمیقد یخانه یدننگاهش نکرد. مشغول کش مرد

 یمرد به خوب یهالبش نشاند. لرزش دست یرو یفقط لبخند تلخ

خت. به تابلوها اندا یشده نگاه یزر ی. نهال با چشم هاشدیم یدهد

 ی! به دستش که ماهرانه رویبازن ز یکزن جوان بود.  یک یپرتره

در انگشت دست چپش  یکیبار ینگ. ردنگاه کر کردیبوم حرکت م

 گفت: یبود. نهال بلند شدم و با دست پاچگ

 

 ! یامخب من برم... باز م -

 

 یگرو دو دختر د یازآمد. نگاهش به ن یروننگفت. نهال از اتاق ب چیزی
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به دو دختر گفت و بعدهم به سمت نهال رفتند.  یزیچ یازافتاد. ن

قلبش  یتبلند شود با آن وضع ترسیدی. مزدیشور م یمان یدلش برا

از آنها  یکی. دخترها به سمتش رفتند. یندرا بب یانمهرشرکت برود و ک

 یاقهوه یهاچشم ی،داشت. پوست گندم یقد کوتاه وتپل  یکله

صورتش بود. دختر  یرو یفرم گرد ینکو ع یالیتها یموها ره؛یت

که فرق کج باز کرده بود، صورت  یمشک یقد بلند و الغر، موها یگر،د

مرتب  یروشن و ابروها یعسل یهابرجسته، چشم یهاو گونه یدسف

 ینگاه یازاو داده بود. ن به اییخوب و دوست داشتن یشده که چهره

 به نهال انداخت و گفت:

 

 و زهرا هستن! یدوتا هم هست یننهال هستن! ا یشونا -

 

 دستش را فشرد. یدستش را دراز کرد.  هست نهال

 

 ستم. ه یمیکر یخوشبختم نهال جان! من هست -
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 براتون باشم. یهمکار خوب یدوارمجان! ام یهست یننهمچ -

 

 و گفت: یدکه دختر تپل بود خند زهرا

 

 یاتفاق شد ینو مددکار ا یکه اومد ین! مطمئن باش! همیهست -

 ... . یعنی

 

 به او رفت. یاحرفش را قطع کرد. چشم غره نیاز

 

 .یهمثل بق یشونما زنی؟یم یهحرف ها چ ینا -

 

 .فهمیدیرفتار را نم یننق زد. نهال متعجب نگاهشان کرد. علت ا زهرا
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 گی؟یم یجور ینکه ا کننیم یکارمگه چ -

 

 و گفت: یدکش یپوف هستی

 

قرص بهش بدم.  بار که رفتم یک یادمه! سازهیاز ما نم یچکدومبا ه -

 پالت رنگ و سمتم پرت کرد. 

 

 تمام ادامه داد: یخیالیرا آرام کرد و با ب صدایش

 

 یاره نقاشداالن  ینش. نبشهیم یونهدفعه د یکمشکل داره!  -

. شهیم نهیودفعه د یکاش که برسه و آرومه. به موقع کشهیم

 مخصوصا شبا!

 

 گفت: یروبه نهال با دلسوز نیاز
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 یکیرف بزنم تو رو با ح یبا خانم رحمت کنمیم یناراحت نباش! سع -

 عوض کنه! یگهد یهااز بچه

 

 توانستی. نمنالیدندیمرد نقاش م ینسه نفرشان از دست ا انگار

ست ددفعه کنترلش از  یکمرد آرام  ینرا باور کند که ا یشانهاحرف

ش! به تخت بسته بودن یلکه آن اوا ی. مانند بهزاد! بهزاددهدیم

و  تریجد یلیکه مشکلشون خ ییهاها بود. آدمآن آدم ینکه ب یبهزاد

 حادتر بود. 

 

کمکشون  تونمیطمئنا مبوده! م یام روانپزشک. من رشتهیستالزم ن -

 کنم.

 

 زد و گفت: یلبخند تلخ نیاز
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 دوست دارم... . یلی! من که خیبتون وارمیدام -

 

 و گفت: یستادا ینهحرفش را قطع کرد. دست به س هستی

 

 یشپهمه حالشون خوب باشه و برگردن  خواییم یشهتو هم -

ازش  یکه کس ساله یجدهکه خانواده نداره! ه ینا یهاشون! ولخانواده

 ! پرسهینم یحال

 

 کرده بودند یشکه هجده سال رها یاخانواده یرحم ینهال از ب قلب

اش هبه شان یکینهال شد.  یگرفته یکه متوجه چهره یازبه درد آمد. ن

 زد.

 

آشنات کنم. فقط حسن آقاست که همه باهاش لجن  یهبا بق یمبر یاب -
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 .کننیبه حرفت گوش م یه. بقیستو حرف گوش کن ن

 

 و گفت: یدو دست راست نهال را کش یدخند زهرا

 

 با مامان باباها آشنات کنم!  یمبر یاب -

 

کشاند. فکرش  یگریحرف نهال را به سمت اتاق د ینبند ا پشت

 یجدهبود که ه یمشکلش جد ینقدرا یعنی» آن مرد شده بود.  یردرگ

بود. اخالق  یاز. حق با زهرا و نشدندیها موارد اتاق «ینجاست؟ساله ا

 یهمه یول خندیدند؛یو م گفتندیداشتند. م یادیخوب و محبت ز

آمد.  یروناتاق نهال ب ینداشتند. از آخر ینیغمگ یآنها ته چهره

 گفت: کشیدیم یازهکه خم یاززد و روبه ن یلبخند بزرگ

 

و نسبت به  یمدارم! البته اگه کنجکاو یخوبه! حس خوب ینجاا یلیخ -
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 .یریمبگ یدهاون مرد ناد

 

 خسته و خواب آلود گفت: نیاز

 

 ی؟درمورد حسن آقا بدون خواییو م ی! چیلطف دار -

 

ها از اتاق یکیمتفکر نگاهش کرد و همان طور که باهم به سمت  نهال

 :ید. پرسرفتندیم

 

 و... . هینا یتشو چرا وضع ینجاشده آوردنش ا یکه چ ین! ایهمه چ -

 

ار که وسط قر یزم یکاتاق را باز کرد. نگاه نهال به چندتا تخت،  در

 یازبود افتاد. ظاهراً مرتب بود. ن یدهچ یدورش صندلداشت و دورتا

 چرخ دار نشست و گفت: هاییاز صندل یکی یرو
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 تا بگم! ینخب عرضم به حضورت که بش -

 

را  هایاز صندل یکیرفت و  یزآمد. به سمت م یامنهال پ یگوش برای

. اندیدهداده که به خانه رس یامپ یاوشن دانستیو نشست. م یدکش

 به صفحه اش انداخت.  یروپوشش درآورد. نگاه یبرا از ج یگوش

رو االن فرستادمش حموم.  یماراحت ن یالتخونه. خ یدیمما رس"

 بهش. یدمرو م هایوهم یامپشتش و بکشم بعدم م یرمخودمم دارم م

 "یاوشن

خنده گذاشته بود. صفحه را قفل کرد. نهال  یموجیا یک آخرشم

 یبه مقنعه  یر نگاهش کرد. دستدوخت. منتظ یازنگاهش را به ن

 و گفت: یدرنگش کش یاسورمه

 

 ینکهو تحت مراقبت! مثل ا ینجاستساله که ا یجدهحسن آقا ه ینا -

مشکل  یلاون اوا ینجا،آوردنش ا یمارستاناز ب یدمکه من شن ینجوریا
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سکوت  یمدت روزه یکبعد از  زده،یداشته و حرف م یروان یروح

 یگفت الل شده! خانواده ا شهیو م گهینم یچیگرفته و االنم که ه

و  کشهیم ینقاشکه ینهنداره. کارش ا یدیمکه ما فهم ینجوریهم ا

که شبا به  ی. جورکنهیداغون م یاهرو با رنگ س هایشبا نقاش یبعض

 یمارستانب یمشببر یتشبخاطر وضع خواستیمی! مبندنشیتخت م

 شد. مونیپش یدفعه خانم رحمت یک یاعضاب و روان ول

 

 خواستنیم شد؟یو نداشت؟ مگه م یچکیه»تمام شد.  هایشحرف

به  بلند شد و یازن «یفتادن؟چرا به فکر درمانش  ن یمارستان؟ببرنش ب

 :یدرا زد. نهال متفکر پرس اشیدساز رفت. کل یسمت چا

 

 یه؟کاراش چ یلدل یدینخب چرا نپرس -

 

 به سمتش برگشت و گفت: نیاز
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 ! گهینم یچیه یم؟بپرس یچجور زنهیحرف نم یوقت -

 

 یرهاش خدرهم رفته ینهال زد. به چهره یمهربان ینبه ا یلبخند نیاز

 شد و ادامه داد... .

 

بهتره  ی. ولشنینهال! انشاهلل بهتر م یبهش فکر کن خوادینم -

 !ینکن یرشخودت و درگ

 

 گذاشت و ادامه داد. اشیشانیدستش را کنار پ نیاز

 

و سرم ربال  ینا کردمیم یپر حرف یلیبار داشتم خ یکمن  ینبب -

 .یستآورد. دست خودش ن

 یهنوز کمک»زد.  یبدرونش نه یزیشود؟ چ یخیالب توانستیم مگر

نرفته؟  یادت ینکهکه سرت اومد مثل ا ییو بال یکه به بهزاد کرد
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 یزم یرا رو یشهانهال دست« !یمددکار یکسرجات! تو فقط  ینبش

 گفت: یازوبه نگذاشت و ر

 

 یدنش؟د یادنم یچکیه -

 

 آن رها کرد.  یو خودش را رو یدرا کش یصندل نیاز

 

 یسبد گل رو یک بینمیم یایمها که مموقعا صبح ینه! فقط بعض -

 هست.  ینقاش یزم

 

 ابروانش را باال داد. نهال

 

 سبدگل؟  -
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 و گفت: یدخسته خند نیاز

 

از  یخیالرو ب ینا! حاال ارهیو م یادم یک دونهینم یچکیآره! ه -

 بگو نهال! یکمخودت 

 

 !یخسرو یمافرزند ن ینهال خسرو -

 

 را بست. دست چپش را باال آورد و گفت: یشهاچشم نیاز

 

 نه؟ یا یکه ازدواج کرد ینه! ایستن ینمنظورم ا -

 

 گفت: یناز گذشته اش بفهمد. بنابرا یکس خواستیدلش نم نهال

 

 مجردم.نه! در حال حاضر  -
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گلبافت تا شده بود انداخت و  یبه چهارتا تخت که پتوها نگاهی

و  یربود. فکر درگ یدهفقط چهارساعت خواب یشب. دیدکش یازهخم

تا بخوابد. از آن طرف در  گذاشتیکه کرده بود نم ییکارها یخستگ

بخاطر گذشته  توانستینداشت. نم یراه یچمانده بود و ه یسردرگم

فواد زنگ بزند. فواد که مخالفت  یاارد و به ونداد غرورش بگذ یپا رو

را نهال  ی. آخر هم گوشدهدیکند خبر م یداکرد و گفته بود هرچه پ

به  خواستیونداد! م یهاقطع کرد. از آن طرف هم مشکالت و حرف

 یلیجواب خ ینا «ی؟چرا من رو باور دار»بود  یدهبرسد که پرس یچ

 ینگذاشت. بخاطر کار یشکه تنها یاداشت. بخاطر گذشته یاساده

نبود.  یکه شهادت دروغ داد ول بودیم یراز او دلگ یدبا یدکه کرد. شا

چون او  ید. شارفتینم یناز ب یکه به ونداد داشت به سادگ یاعتماد

که  یلدایی! یماو ن یلداهم فکر  یگرآدم خوبه بود. از طرف د یشههم

 یخانواده ا دونین؟یم یچ یماشما از ن»بود.  یمانبرگشته بود و پش

خوب  یمافکر نکرده بود؟ چون انقدر ن یزاچ ینچرا تا حاال به ا «ین؟ک

 یجاز فکر درآمد و گ یازبوده و هست که... با تکان خوردن دست ن
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 گفت:

 

 بله؟ -

 

 گذاشت و گفت: یشرا جلو یچا یوانل نیاز

 

 . یمبه کارا برس یمتا بر یدکن یلو م ینا ییدبفرما -

 

داغ  یجرعه از چا یکو  یدکش یگرید ییازهتکان داد. خم سری

 تا بلکه خواب از سرش بپرد. یدنوش

 

 گی؟یتو از خودت نم -

 

و ملچ  گذاشتیطور که قند را در دهانش مقند را برداشت. همان نیاز
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 . چندبار پلک زد و گفت:کردیو ملوچ م

 

 یمفعل یتو سه ساله ساله از مشهد مقدس! وضع یست. بیازهستمن -

 . شمیمجرد! اما دارم متاهل م

 

 داد و حرفش را یهتک یصندل یبه پشت یازمشتاق نگاهش کرد. ن نهال

 ادامه داد.

 

خالصه  داره! محمد! یکتربرادر کوچ یک بینی؟یرو م یعل ینهم -

 منم خر فکر کردم برادرا مثل همن بله یخواهرجان اومدن خواستگار

 رو دادم. بعدها کاشف به عمل اومد... .

 

 گفت: یعکرد. نهال که فکرش همه جا رفته بود. سر مکث
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 خب؟ -

 

 و قند را در دهانش نگه داشت. یدخند نیاز

 

 یشتر! هم وضع مالبه عمل اومد محمد هم آقاتره هم شوخ کاشف -

 .میهست یناو ا یراه نامزد یمن تو راه و نبهتره! منم بله رو گفتم و اال

 

 و گفت: یدخند نهال

 

 .ینمبارک باشه! انشاهلل خوشبخت ش -

 

زنگ خورد.  اشی. لب از لب باز کند گوشیدبگو یزیچ یازآمد ن تا

نگاه  یازبه مخاطب انداخت؛ ونداد! به ن یخورد و نگاه یاز چا یاجرعه

 گفت و تماس را وصل کرد. یدیکرد. ببخش



 

 

 WWW.98IA3.IR 882 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 

 سالم. -

 

 .یردبگ یدهکرد موضوع آن روز را ناد یسع نهال

 

 آوا خوبه؟ ی؟سالم. خوب -

 

. کنترل حرفام از خوامیاون روز ازت معذرت م یهابابت حرف -

 دستم در رفت. 

 

 شده و با یزر یهاداشت با چشم یازرا کم کرد. چون ن یگوش صدای

 .دادیگوش م یکنجکاو

 

 خب؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 883 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 

 کرد و گفت: یمکث ونداد

 

 حت فشار بودم. ت یلیمدت خ یناز دستم ناراحت نباش! ا -

 

 یدی؟رس ییحاال به جا -

 

دوباره بر  یگهماه د یک یترم! تا نهاآره! موسسه رو تونستم بخ -

 سرکارم.  گردمیم

 

 .یدناخودآگاه پرس نهال

 

 مشهد؟  گردییبر نم یعنی -
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انجام بدم. از  یداکار دارم که ب یهنوز کل یام؟ن شهیچرا! مگه م -

 جمله تو!

 

بود. هرچه  یمانهال مانند ن یبرا یگاهشدلش قرص شد. ونداد جا ته

باشد که  یننشان بدهد و سر سنگ یرکرد خودش را دلگ یقدر سع

 بود.  یننشد! خصلتش ا

 

 طور! ینآهان که ا -

 

. کندیل ماما تعل ید؛بگو یزیچ خواهدیونداد م کردیاحساس م نهال

 یسمت راستش نشسته بود. با لذت چا یصندل یکه رو یازبه ن ینگاه

 ونداد گفت: انداخت و روبه دادیاو گوش م یهاو به حرف نوشیدیم

 

 بگو گوشم با توئه! -
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 و گفت: خندید

 

هم  یگهو د خوامیبگم. فقط بابت اون روز معذرت م خوامینم یزیچ -

 دست نگه داره.  یبه فواد و گفت ینشونم زنگ زد

 

به  یستحرفاست. الزم ن ینااز  یشترب هاتونیتو و دوستت گرفتار -

از  یدرخواست کم ینبا ا خواستمی! من فقط مینمن کمک کن

 ات و جبران کنم.گذشته یکارها

 

 گفت: یونداد کامال جد کرد،یکه نهال م یفکر خالف

 

 . خوبه؟ دارمیباشه! دست نگه م -
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وقت  یچ. چون هخوردیمشت شد. داشت حرص م یتاز عصبان دستش

 . کندیباز هم اصرار م کردیبود فکر م یاوردهحرفش نه ن یونداد رو

 

 برم!  یدبا ی؟ندار یآره خوبه. کار -

 

 . دستش را در هوا تکان داد و آرام گفت:یدبلند خند نیاز

 

 خاک نهال! خاک! -

 

 گفت: یکامال عاد ونداد

 

 و بهزاد سالم برسون! خدافظ!  یاوشو ن یمانه! به ن -

 

 خدافظ! -
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 یتزد و با عصبان یشران پا یرا قطع کرد. دستش را رو یگوش سریع

 گفت: یرلبو ز

 

فتنش نه به گ یدتو حال آدم! نه به ببخش زنهی! میرهخط ت یپسره -

 یو! من و بگو چه قدر جلیرکردنم. اصال برو تهران بم یتخ یجور ینا

 کردم. یشاز پشت یعوض یاناون ک

 

مانند  پرت کرد. خندیدیکه همچنان م یازرا به سمت ن یکاغذ یوانل 

  شد. یرهنشست و با اخم به جلو خ ینهلوس دست به س یهادختر بچه

 

 یکارته؛ ول یشده و چ یچ دونمیناراحت نباش! من که نم -

 !یارهحرص تو رو درب خواستیم
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 داشت.باال انداخت و با اخم چندتا پوشه را بر یااز حرصش شانه نهال

 

 !یسر بزنم به حسن آقا! ممنون بابت چا رمیدارم م -

 

ر ناراحت شده بود که ونداد اصرار نکرد. رسما کنا ییجورا یک نهال

 ! مگه منیهاونم مثل بق شه؟یم یخب کنار بکشه! مثال چ». یدکش

« توقع داشتم؟ خودم و بسپرم دست سرنوشت؟ پس چرا خواستمینم

 کرد حواسش را به مرد یبه سمت اتاق رفت و چند تقه به در زد. سع

 داد و وارد شد... . یینپا ار یرهنقاش بدهد، دست گ

*** 

 

لبانش نشست. به نهال گفته بود دست نگه داشته است  یرو لبخندی

فواد هنوز  یرد؟بگ یدهرا ناد یدرخواست کمک کس توانستیاما مگر م

 ییبه جا یمارستاناز مشخصات ب توانستیاما نم گشتیهم دنبال م

 یابه ثبت احوال رفته بود که کار آن هم چند هفته ینبرسد بنابرا
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گفته بود که  یالوارد اتاق شد. پدرش به سه رش.  مادکشیدیطول م

امشب ونداد هم دعوت است. اضطراب داشت و از واکنش پدرشوهرش 

و  کردینگاه م یرونفکر از پنجره به ببه ونداد که مت ی. نگاهترسیدیم

 انداخت. زدیلبخند م

 

 پسرم؟ یایامروز ب خواییم 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 -
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 مبل، کنار پسرش نشست و گفت: ینگران رو مادرش

 

 ی؟دمدرکت و به پدربزرگت نشون ب رییمادر چرا نم -

 

 نگاه کرد. ینشغمگ یهامادرش را گرفت و درون چشم دستان

 

مدرکم  ینا ابنخواد باور کنه  یکی یکار و بکنم؟ وقت ینا یدچرا با -

 ستیمن مهم ن یبگم مامان! برا یزیچ یک. هوم؟ هنوز کنهیباور نم

 . پس لطفا ناراحت نباش!گهیم یدرمورد من چ یکه ک

 

 یهااشک حلقه زد. ونداد دستانش را دور شانه یشهاچشم درون

 مادرش حلقه کرد.
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ها هزمزم یتا وارد ش ی؟تو جمع خانوادگ یایب یچجور خواییم -

 . یگرفته تا کالهبردار یانت. از خشهیشروع م

 

نبود که به  یشاد چندسال پ. او وندیدمادرش کش یبه موها دستی

مهم نبود حرف  یشکه برا یزیساز حرف مردم برقصد. االن تنها چ

 خانواده بود و بس!

 

م باشه. که حرف مردم مه یستمن یمامان! من اون ونداد یستمهم ن -

. نه کس رمیدر ضمن فقط بخاطر بابا و عمو و زن عمو و خانم جون م

 ! یگهد

 

 گفت: یبه جان او انداخت. با نگران یو محکم ونداد، ترس یجد لحن

 

 وقت؟!  یه یبا پدربزرگت بحث نکن -
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که آخرش هم  یکتاتورشزد. جرو بحث کند با پدربزرگ د پوزخندی

ساعت، مادرش از آغوش ونداد  یدنبا د یند؟بنش یحرف او به کرس

 آمد و گفت: یرونب

 

ه بعد خونه حاضر ش یادم. آوا هم یرم. من مشهیم یرکم دداره کم -

 !ینباهم وارد ش گردهیدوباره بر م

 

 مبل بلند شد. یو از رو یدخند مهابابی

 

 .یستالزم ن -

 

. که ترسیدیبخواند. اما او م توانستیرا م یخیالیونداد ب یچهره از

شود. باهم از اتاق خارج شدند.  یشسال پ یدوباره همان آش و کاسه
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. با یدونداد و دخترش دست از قرآن خواندن کش یدنبا د یحاج مجتب

 خود گفت: یمحبت ذات

 

 رین؟یم یندار -

 

 روبه پدرش لبخند زد و گفت: سهیال

 

 .یادونداد بعدا م یآماده شم. ول رمیمن م -

 

 یروزشموضوع را به سوال د ینبود. ا یداپدربزرگش پ یچهره گرفتگی

شب قرآن  یمهکه تا ن یدد یچند روز پدربزرگش را م ینربط داد. ا

اش که شباهت نگاه کنجکاو نوه ینی. پدربزرگش متوجه سنگخواندیم

 چادرش را سرش کرد و یالداشت، شد. سه اشییبه عمو و دا یادیز

 بلند گفت:
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 ی؟ندار ی. کاررمیمامان من دارم م -

 

 آمد. یروندخترش از اتاق ب یصدا یدنبا شن عزیز

 

 !یبهمون سر بزن یایود بپناهت! زنه دخترم! برو خدا پشت و  -

 

 و گفت: یدصورت مادرش را بوس سهیال

 

 چشم مامان!  -

 

 کرد. ونداد روبه او گفت: یپدرش خداحافظ از
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 .یامدنبال من! خودم م یموقع آوا رو نفرست یکمامان  -

 

 پدرش را به مقصد عمارت یخانه یگفت و با نگران یاباشه ناچار

به پدربزرگش  یسروش ترک کرد. بعد از رفتن مادرش، ونداد نگاه

 کالفه گفت: یو با لحن مقدمهیانداخت و ب

 

 باهاتون صحبت کنم. یدبا -

 

 به ساعت انداخت. ینگاه عزیز

 

 نشه پسرم. یرتد -

 

 با آقا جون صحبت کنم. یدر داره؟ بامگه چه قدر آماده شدن کا -
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بحث  خواهدیباز هم م دانستیاش انداخت. مبه نوه ینگاه حاجی

اش به بزند. بلند شد و همراه نوه یبو غر یبعج یهاگذشته و حرف

 گفت: مقدمهینشست و ب یصندل یسمت اتاق خوابش رفت. ونداد رو

 

م ندارم. هو زمان دست دست کردن  یحاج یستمن ینیاهل مقدمه چ-

بوده؟ اگه اون  یدم. اون گذشته چرو پس دا یحقمه بدونم تقاص چ

 .شدمیماجرا م یخیالب یهمنم مثل بق یدشا افتادیاتفاقات نم

 

اشت انداخت د یثاقبه پسرش و م یادیاش که شباهت زبه نوه نگاهی

 را در دستش چرخاند، مبهوت نگاهش کرد. ونداد از یروزهف یحو تسب

 گفت: یتتقاص؟ با جد گفت؟یم یچ

 

 زنی؟یحرف م یاز چ یتقاص؟ پسرم دار -
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 به پدربزرگش که منتظر بود انداخت. یاما کالفه نگاه یتجد با

 

 یالگشتم که به خ ییهاو دنبال آدم یدمکه شن ییهاتقاص حرف -

 مردن! یشسال پ یستب _نوزده یتشماها و اکثر

 

لحظه به آن مرد هجوم  یککه  یخالص را زد. تعجب و غم بزرگ تیر

 یدلحظه با خودش فکر کرد شا یکآورد باعث شد دست ونداد بلرزد. 

 نگفته است؛ اما امکان نداشت. یزیپدربزرگش هم بداند اما چ

 

 شد؟ یچ گینیحاال م -

 

 دانستیامکان نداشت که آنها زنده باشند و م ینخودش آمد. ا به

رفته  یلنگفت به چه دل یکس. بعد از رفتن ونداد کندیونداد اشتباه م

 یو کالهبردار یانتبخاطر خ کردنیو چه بر سرش آوردن. همه فکر م

بود.  یگرید یزچ یتانداخته بودنش، اما انگار واقع یروناز موسسه ب
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 ونداد گفت: روبهکرد و  یاخم

 

جواب من و بده  زنی؟یحرف م یاز چ گی؟یم یهچ یاتچرند ینا -

 یدی؟رو شن یچ ی؟رو پس داد یتقاص چ

 

 اشییاش هم سرنوشتش مانند عمو و داکه نوه یدترس ی. مترسیدمی

 یهشب نهایتیطور که تا االن انگار اتفاق افتاده بود.  ونداد بشود. همان

ا به ارث برده بود ام یشجهان بود. روح بزرگ و مهربانش را از عمو

 ! اشییدا یهسرنوشت او شده بود شب

 

دارم  کنینیفکر م کنینیاور نم! االنم بکنینینم گفتم که! شما باور -

 .یگمدروغ م

 

پدربزرگش حرصش گرفته بود. او علنا  یهابود. از حرف عصبانی

که  یاوردسر در ب خواستیگرفته بود و م یدهقسمت اول حرفش را ناد
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 شدیکه مربوط م یسال محروم شده. قسمت یکچه شده و چرا او 

بلند شد و به  یصندل یاز رو ی. عصبانگرفتینم یاند را جدآنها زنده

 شد. یرهپدربزرگش خ

 

 یکجان ول یستان! معلوم نو عمه و عمو و اون دوتا بچه زنده ییدا -

به سرشون اومد؟ چرا پدربزرگم با  یشدن! چ یمخف یدهستن! از د

شد که بخاطر کنکاش تو گذشته  یازدواجشون مخالفت کرد؟ چرا و چ

گ و هم اون پدربزر یرون؟از موسسه پرتم کردن بهم آبروم رفت و هم 

 نه؟ یابدونم  یدبا ت؟اش گذشاز جون نوه

 

 ینگونهوقت ا یچبود. او ونداد را ه یناو سنگ یونداد برا هایحرف

بود. از چشمان ونداد و لحن صحبت کردنش معلوم بود دارد  یدهند

 دی. نبایدنم دارش کش یداخل موها ی. دستزندیرا جار م یقتحق

 دیدیم کردی. هرچه تالش متوانستیاما نم کرد،یرا بلند م یشصدا

ها از آن یکیاند. بدون کمک سکوت گرفته یوزهو ر یشگویندآنها نم

به خودش آمد. باورش  یکند. حاج مجتب یدارا پ یزیچ توانستینم
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سروش به او دروغ گفته بود که پسرش فوت کرده  یونهما شدینم

 است.  

 

گاه برده بود که بدون پلک زدن به او ن یپ یقتحاال به عمق حق انگار

 یلوانتخاب نکرده بود؛   یتگفتن واقع یرا برا ی. روز خوبکردیم

ب از که آنها زنده هستن پدربزرگش ل گفتینداشت. اگر نم یاچاره

 . کردیلب باز نم

 

اما  ی؛کرد و با لحن محکم و عصب یلرا به سمت ونداد ما سرش

 گفت: یینغمگ

 

. یارمم سرت یبدتر یدرصد حرفات اشتباهه بال یکاگه بفهمم  -

 بچه؟ یدیفهم
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 ! ینگردنم و بزن یاینچشم! اگه دروغ گفتم ب -

 

 و ادامه داد: یدبه گردنش کش دستی

 

  ی؟اگه درست گفته باشم چ -

 

آب را به  یوانحال بد پدربزرگش شد. کنار او نشست و ل یمتوجه

 جرعه از آب خورد و با اخم گفت: یکدست پدربزرگش داد. 

 

 ی؟رو بدون یچ خواییم -

 

. آن گفتیبود. اگر پدربزرگش م یدهرس یباز ینا ینظر او به آخرها از

. اما همه ماندیم یشو فقط عمو کردیم یداچهارنفره را پ یخانواده

و  گرددیبر م اوقات ورق ی. گاهیستن کنییآنچه که فکر م یزچ
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پازل تکه تکه شده!  یکو  یتو ماند بینییم آیییبه خودت م یوقت

 .یرا گرفت یساده همه چ نقدرهمان جا که ا

 

 !یهمه چ -

 

 :گذاشت و گفت یزم یرا رو یوانکه هنوز باور نکرده بود ل پدربزرگش

 

ات و از تو اون دفترچه خاطرات عمه ید. بایو بدون یتواقع خواییم -

 ! یکن یداعمارت پ

 

 به پدربزرگش انداخت و گفت: نگاهی

 

 نه؟  ینباور نکرد -
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 گفت: یلحن قاطع با

 

 نه! -

 

و شرمنده شده بود نه به  یندلش گفت. نه به آن موقع که غمگ در

 .ید. ونداد تلخ خندکندیمرا باور نم یهااالن که حرف

 

 پام؟ یجلو ندازینیسنگ م -

 

بود.  یدهرا فهم یزهاییچ یکپدربزرگ و پدرش  یهاحرف یانم از

 گفت: یتداشت با جد یدپدربزرگش که ترد

 

 ... .یچ یتا بفهم کن یدانه! اون دفترچه خاطرات و پ -
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 حرفش را قطع کرد. ونداد

 

 یکهت یک یفته. حتر یناز ب یزوجود نداره! همه چ یدفترچه خاطرات -

 لباس هم از اون دوران نمونده!

 

. اگر دانستیرا م یزهاچ یلیشد. ونداد خ یرهاش خخورده به نوه جا

او  یعنیخان به او دروغ گفته باشد پس  یونپسرش زنده باشد و هما

 یشها. اخمداندینم یچیها را خورده است و علنا ههم گول حرف

ود دست که خودش کم مقصر نب یبه آن پدر یدرهم شد. حس بد

 شد و گفت: ندمبل بل یداد. ونداد از رو

 

فکر  ! بااجازه تون. لطفا نسبت به حرفامیآماده شم حاج رمیم -

 .کنمیاگه الزم باشه مدرک هم رو م ی. حتینکن
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 به ونداد زد. یپوزخند پدربزرگش

 

از  یدیوع و شنموض ی. از هرککنمیو نه کمک م کنمینه فکر م -

بده که  یکی یلخزعبالت و تحو ینشده و ا یهمون هم بپرس چ

 باشه.  یدهها رو ندجنازه

 

زرگش به پدرب ینگاه یم. نشودیگرم نم یاز او هم آب دانستمی

 انداخت و گفت:

 

البته اونجا  گین؟یم ی؟کردم چ یدانفر از اون پنج نفر و پ یک یوقت -

 نه؟ هیگنسبت دور دارم د یک. باالخره یامم ایانید یشبا آزما

 

 را بلند کرد و پر تمسخر گفت: سرش
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 بکن! یبکن خواییم یهرکار -

 

 پس تا بعد! -

 

و باور  گرفته است یدهاو را ناد یهاکه پدربزرگش حرف کردینم باور

ود. ش. در اتاق را بست و به سمت اتاق خودش رفت تا آماده کندینم

 آنها را تواندینم دانستیحرف ونداد بود. م گویندیکه م یحرف الک

 یداکه ش یبه سمت فواد! فواد گشتیهمه بر م هاینکند و ا یداپ

 یداد. چ یهکند. در اتاق را بست و به در تک یداپ سرنخی یکبتواند 

ها سر آن که چه بر فهمیدیهرجور که شده است م یدبا کرد؟یکار م

قبر هم  یهاآن سنگ ینفر بود. امکان بررس یکنفر هم  یکآمده! 

ا رحکم  یترفت و آمد و آزار و اذ یبار که بعد از کل یکنبود. همان 

 او بود. گفتنیکه م یدبس بود. ناام شصد پشت یگرفته بود. برا

و به  کردیم یفکرش را خال یدقدم جلو بود. با یکگرفتن موسسه  با

رفت و کت و شلوار  یواری. به سمت کمد درفتیپدرش م یدند



 

 

 WWW.98IA3.IR 907 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 یقهداشت را همراه با  یاسورمه یهارنگش را که خط یمشک یتالیاییا

و شلوار،  یاسک یقه یدنتخت گذاشت. بعد از پوش یرو یمشک یاسک

گردش را در دست چپش بست و  فحهص یتزنس یلساعت بند است

زد. حتما با  یشخندیرا زد. خوب شده بود. ن یرینشادکلن گرم و ش

جا  یست حسابا یدهاسپرت کش یهااو که دست از لباس یدند

. دادیم یحترج یزیرا به هرچ یرسم یهالباس یدا. جدخوردندیم

قرار داشت انداخت.  یزم یکه رو یرنگ یاسورمه یبه جعبه ینگاه

 یزم یآوا بود. دستانش را رو ییقهکه سل یفظر یادستبند نقره یک

 شد و گفت: یرهخ ینهخودش در آ یگذاشت و به چهره

 

 یگهشد د یداشونپ یوقت هرجور شده! کنمیم یدااون پنج نفر رو پ -

 من رو باور نکنه. یهاکنه و حرف یو مخف یزیچ تونهینم

 

. یدرا پوش اشیحرف کتش را به تن کرد. پالتو مشک یندنبال ا به

 یدنبا د یزو کادو را برداشت و اتاق را ترک کرد. عز یپول، گوش یفک

کرده بود.  یداپ یریگچشم  یتاش که در آن کت و شلوار جذابنوه
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 اسپند را برداشت و گفت:

 

 اسپند دود کنم جهانم! به چشمت نکنن! یک یساوا -

 

 زد و گفت: یجذاب لبخند

 

 یز؟عز گییم ینجوریمگه زشت بودم که ا -

 

 گاز گذاشت. یرا رو ی. ظرف آهنخندید

 

الاقل  درد خورد که یکمشهد رفتنت به  ینگفتم؟ هم ینه من ک -

 .ینمو بب یتانشاهلل قسمت بشه داماد. یمرتب شد

 

. کردیرا دور انگشتش چرخاند. فکر نهال او را رها نم انگشترش
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 یازدواج کند که تمام فکر و ذکرش پ یگریبا کس د خواستیم

اش هم که کرده بود؟ عجله ییباشد؟ آن هم با کارها یگرد یدختر

است و هم بفهمد چه شده  یگرماه د یک یتبود که تا نها ینبخاطر ا

 یانمهررا باز کند و نهال را از شرک یشپ الپنج س یزودتر پرونده ینکها

 یکاز دور  یزاسپند از فکر درآمد. عز یبو یچیدننجات بدهد. با پ

 را خواند و گفت: یزیچ

 

 ! برو مادر خدا پشت و پناهت!یرهجلو لباسات بو نگ یامنم -

 

آنها  یشهازن را دوست داشت. خالف پدربزرگ ینمهربان ا یچهره

 .یدرفت و او را در آغوش کش یزمهربان بودند. به سمت عز

 

 ! خدافظ.یزدوست دارم عز یلیخ -

 

 یاعتراض به او نداد. به سمت اتاق پدربزرگش رفت و خداحافظ حق
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 یمشک یهاکرد که جواب او فقط تکان دادن سر بود و بس! کفش

آمد. بعد از  یرونپس از بستن بندها، از خانه ب و یدبنددارش را پوش

! در یتهران یلاص یدر عمارت سروش! خانواده گذاشتیسال پا م یک

آسمان ستاره بود و  یشب،بود. خالف د دیسر یرا بست. هوا یاطح

. به یدمانده بود تا سال جد یگرد یمماه و ن یک. آمدیم یباد سرد

پارک بود رفت. اکسنت  یابانرنگش که کنار خ یصدف ینسمت ماش

 هایینو آزاد که عالقه به ماش یگرشد یمدل هجده! خالف پسر عمو

پدرش  ین هم کادویماش ینمدل باال داشتند او اهل تجمالت نبود. ا

. در را شدیصندوق دار را سوار م یشو ش یستبود وگرنه او همان دو

را بست.  شاگرد گذاشت. در یصندل یباز کرد. پالتو و کادو را رو

 استارت زد و راه افتاد.

*** 

 

پنجره گذاشت و پخش  یمانده بود. آرنجش را لبه یکتراف پشت

انداخت.  یکنار ینبه ماش یرا روشن کرد و پس از آن نگاه ینماش

 یکه دختر بچه سرش را از وسط صندل یسه نفر یخانواده یک
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نگاه از . گفتیم یزیچ یکدرآورده بود و با خنده به پدر و مادرش 

از سمت فواد  یامی. متوجه پداشتآنها گرفت و تلفن همراهش را بر

 شد؛ بازش کرد.

 

بهت بگم.  یددرمورد نهال به هرجا رس یگفت ی؟خوب یقسالم رف"

اها رو از آشن یکیبود و  یاراما شانس  یامروز رفتم ثبت احوال با بدبخت

! تا چند کنه یگیریو دادم قرار شد پ یاوش. مشخصات نهال و نیدمد

 یالتهستن و کجان؟! خ یپدر و مادرشون ک فهمیمیم یندهروز آ

 "تخت داداش!

 

 ینجایبود. فواد به درد او تا ا یلبش نشست. خبر خوب یرو لبخندی

داشت به نهال  کردیکه فکر م یزیاز آن چ تریعکار نخورده بود اما سر

 یرن مس. با باز شدافتادیدردسر م ی. هر چند خودش توکردیکمک م

جلو که خوابش برده بود بوق زد. هنوز داشت به مشهد  ینماش یبرا

 هاینماش یستادنآنجا کجا و تهران کجا؟! با ا یک. ترافکردیعادت م

 هاییننثارش کرد و ترمز زد. با عوض شدن آهنگ به ماش یلعنت



 

 

 WWW.98IA3.IR 912 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 یدارتولد و د یکرد اعصابش را بگذارد برا یشد و سع یرهجلواش خ

 دوستش دارد. کردیفکر م یزمان یککه  یدوباره با کس

 

 همه درد به خاطر من نگو برگرد یناز ا رمیم یوقت"

 

 قلبه من چه ها نکرد نبودن تو نگو برگرد با

 

 ریزهیم یبه پلک زدن یها رو به کوه بزنزخم این

 

 بردن تو اوج نبرد به دشمنتم نگو برگرد وقت

 

 ره؟یم یروندردتو از تنم ب کجا

 

 "شه؟یتموم نم غمم چرا
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 ینکشور به ا ینا یکجا یدآن خانواده افتاد و از خودش پرس یاد

را  یشهابه سرشان آمده است؟ دندان یچ کنن؟یم یزندگ یبزرگ

 یشو باور نکردن حرفا یشپ یقه. هروقت به چند دقیدهم کش یرو

و رو به اون ر ین. اعصابش کال از اکردیتوسط پدربزرگش  فکر م

سنگ  خواستندیو همه م یدبگو مهکل یکحاضر نبود  یچکی. هشدیم

فکر در  یروزها کل ینکه ا یاندازند. آن هم کس یاو ب یپا یجلو

 سرش بود.

 

 یچه با من تنها باش یچه دور از من باش"

 

 یشهحاله من هم همین

 

 رهیم یروندردتو از تنم ب کجا
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 شه؟یغمم تموم نم چرا

 

 یچه با من تنها باش یدور از من باش چه

 

 یشهحاله من هم همین

 

  گیرهیقلبم بهونه م یرهتو هوا نفسگ بی

 

 "رهیدلم سمتت م یبر هرجا

 

پاستور دستش بود  یزد و بسته اشیشهکه به ش یبه پسر توجهی

بود که هرچه زودتر ماجرا تمام شود.  ینا یشنکرد. فعال تنها آرزو

 یادتمام ز یمهن ینفس آسوده بکشد. کارها یکبر مال شود تا  یقحقا
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گرفتنش شده بود  یدهونداد و ناد یداشت. پسر که متوجه حواس پرت

رفت.  بعد از تمام  یگرید یننثار او کرد و سراغ ماش ییلب ناسزا یرز

 یشههم یو برا رفتیم یانمهرسر وقت ک اشیخانوادگ یشدن ماجرا

اش به نهال که هر ار عالقهبه کن هاینا ی. همهکردیشرش را کم م

بود که بعد از شهادت  ینا یمشکنار، تصم یکهم  شدیم یشترروز ب

از فکر درآمد و راه  یر. با باز شدن مسیدرا بگو یدادن به نهال همه چ

 افتاد.

 

  یمن باش یالخ یتا ک"

 

 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.  ی. اعصاب درست حسابگفتندیخسته به نهال م آدم
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که اصال حال منتظر اتوبوس  ییخسته و خواب آلود بود. از آن جا

شد و آدرس خانه را داد. حرف  یتاکس ینبودن را نداشت. سوار اول

بود تابلو را به سمتش  یلیداشت. خ اییزدن با حسن آقا راه طوالن

 رمقیبود انداخت و ب یکه رنگ هایشدستبه کف  یپرت نکرد. نگاه

را انتخاب کرده  یراه خوب دانستی! نمی؟. نهال را چه به نقاشیدخند

 . یدکه فهم ینجوریا ینه؛ ول یااست 

 یبه نقاش یاداشت. نهال اصال عالقه ییباال یلیخ یحوصله  مرد

وادارش کند به حرف  ییجورها یک خواستیدوم م یدارد ینداشت تو

 یادمنظره به او  یرا داده بود. که طراح یشنهادپ ینا ینهم یزدن برا

 یشبلند باال به نهال داد و رو یستل یکنکرد و  یبدهد! او هم مخالفت

 یکدرآورد. سه تا قلم مو،  یفشرا از ک یستبخرد. ل یشنوشت که برا

. هنوز باورش آوردیکه نهال سر در نم یگرد یزچ یپالت رنگ و کل

 یناو همچ ینهم بشود! از ظاهر آرام و مت یمرد، عصب ینکه ا شدینم

 یازهطور که خمرا باز کرد. همان یفشک یپبود. ز یدبع یزیچ

دانه برداشت، در دهانش  یککرد.  ازرا ب ییساقه طال یبسته کشیدیم

داشتند؛ اما نهال آنقدر  یسشد. سلف سرو یدنگذاشت و مشغول جو
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 یخانه تاکس یجلو یقهشده بود که نهار نرفت. بعد از چند دق یردرگ

برد.  یفششد. دستش را داخل ک یادهرا حساب کرد و پ یه. کرایستادا

تا  چرخاندیم رادستش  خوردیم یسکوییتطور که با دهن پر بهمان

 ی! تا دستش رفت روشد؟یم یدامگر پ یول یاید؛در دستش ب یدکل

نهال جمع شد.  یهاشد. اخم یاندر باز شد و قامت سپهر نما یفون،آ

نهال  یدن. سپهر با دیستادرا قورت داد و صاف ا یسکوییتب یتکه

 چهارچوب در گذاشت و گفت: یدستش را رو

 

تون چطوره؟!  یمیطوره؟ دوست قدبه نهال خانم! احوال شما چبه -

 خوبن؟ 

 

 او زد. یعصب یبه چهره یشخندین نهال

 

  ی؟هم دوستم! شما چطور یمهم من عال -

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 919 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 سوخت،یو سحر م ینمحمدحس یهاکه هنوز هم دلش از حرف سپهر

 قدم به سمت نهال برداشت و گفت: یک

 

 آره؟!  یستمکه من در حد تو ن -

 

سرتا  ینهاش مرتب کرد. دست به سشانه یرا رو یفشزد و ک لبخندی

 گفت: یرا از نظر گذراند و کامال عاد یشپا

 

 ! یستینه؟ آره در حدم ن رییاز رو نم ینکهمثل ا -

 

همون  !یانمهرهک یهشب یلیخ ی. از نظر باطنبینمیحاال که دارم م» 

 او آمد. یتا از کنارش رد شد صدا« چشم و رو و پرو! یقدر ب

 

و  یمن رو نداشت یاحساس و عالقه یاقت! لیمن رو نداشت یاقتل -
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 .دییرو پس م ینتقاص ا یروز یک

 

د. به را محکم برهم ز یبرو بابا تکان داد. در ورود یرا به معنا دستش

آسانسور سوار شد و  یستادنسمت آسانسور رفت و دکمه را زد. با ا

فت و اشت را گرقرار د ینهآ یکه جلو اییرهطبقه را زد. دستگ یدکمه

 یپهم خم شد و ز یه. بعد از چند ثانیدکش یازهخم حالیب

ه را که تاز یدخارج شد. کل ینو از کاب یدن کشییرا پا یشهاچکمه

 یمان یگذاشته است را داخل در انداخت. صدا یبشبود در ج یدهفهم

. کردندیم یباکس باز یکسداشتند ا ینکهاز داخل آمد. مثل ا یاوشو ن

 تانیمارسکه امروز از ب کنهیرو نم یماپسر مراعات ن ینخدا ا یا»

 یشد. بخاطر صدا یراییو پذ تدر گذاش یرا جلو یفک« مرخص شده.

 بلند متوجه آمدن او نشده بودند.

 

 یاوشن ینشده کس ییدهاز مادر زا ی؛! فکر کردزنمتیاالن م -

 رو ببره!  یخسرو
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 !یخسرو یاوشباخت ن یو ک یدست قبل یدیمفعال که د -

 

. شودینم یدآنها از رو بروند. اما د یتا بلکه کم یستادا سرجایش

 اٌپن یشد. کنترل را از رو یراییسرخ شده بود. وارد پذ یماصورت ن

 آمد. یاوشداد ن یرا خاموش کرد که صدا یزیونبرداشت و تلو

 

 !یزیونتو بود. سوخت تلو یراش تقصهمه یمان یدید -

 

ام آر یکی یمااز پشت به هردو نفرشان نگاه کرد. ن ینهدست به س نهال

 زد و گفت: یاوشبر سر ن

 

 مامان اومد! -
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 کرد. اش گرفت؛ اما اخمخنده یمااز لحن ن نهال

 

 ین؟بد یندار یحیخب؟! چه توض -

 

با ترس  یاوشبه هم انداختند که ن ینگاه یمبدون برگشت ن هردو

بود  یستادهها مظلوم اکه مثل بچه یمارا باال برد و به ن یشهادست

 اشاره کرد.

 

دعوات  کنییم یباز ی! بهش گفتم نهال بفهمه داریماستن یرتقص -

 نهال! یخیالِگفت ب یول کنهیم

 

 زد و غرولند کنان گفت: یاوشن یپس کله یگرد یکی نیما

 

و روشن  ین. تو ایمکن یباز استیشنیپل یا! من گفتم بیتو غلط کرد -
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 !یکرد

 

 چه قدر از دانستیبه سر و وضع جفتشان انداخت. خدا م نگاهی

د. بو یدهاتو کش یشهکه هم یمان ی. مخصوصا براآمدیشلوارک بدش م

قرمز و  یشرتبود با ت یدهقرمز زرد پوش یشلوارک چهارخانه یاوشن

به  زرد! نگاه هردوشان همزمان یشرتزرد با ت یاشلوارک سورمه یمان

را با  یشها. دندانید. خواب از سر نهال پرخیدچر یشانهاسمت لباس

 و بلند گفت: ییدهم سا یحرص رو

 

 ین؟وشمگه نگفتم شلوارک تو خونه نپ -

 

نهال را هم تار  ینککه بدون ع یاوشزد و به ن یلبخند محو نیما

 گفت: دیدیم
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 یا؟ه ن! مگه نیمامان! االن اومد یتا االن که نبود -

 

هردونفرشان شده بود مانند دوتا  یتکان داد. چهره یسر نیاوش

 بودند.  یدهتخس که چشم مادرشان را دور د یبچه

 

هاش و قرص ین؟ورداستراحت کنه؟ نهار خ یمامگه نگفتم بذار ن -

مگه دکترش نگفت تا چند روز استرس و اضطراب بهش وارد  ی؟داد

 نشه؟

 

حلقه کرد و او را در آغوش گرفت.  یاوشدستش را دور گردن ن نیما

 نهال زد و گفت: هایینگران ینبه ا یلبخند مهربان

 

 .یمکرد یازب یحوصلمون سر رفته بود پدر پسر -
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 را باز کرد. یششن نیاوش

 

 اهوم! -

 

 یتهدا یزیونتلو یرا به سمت جلو یاوشبه نهال زد و ن یچشمک نیما

 گفت: ستنشیم ینزم یطور که روداد. خودش هم همان

 

! از یرگبدوش  یک. تو برو کنیمیم یباز یشناست یدفعه رو پل ینا -

 !یاخسته یلیات معلومه خچهره

 

نگار روشن کردند. ا یشرا از جلو یزیونو دوباره تلو یدندخند هردوشان

ل با صدا را بلند کرد که نها یاوشنه انگار که نهال حرف زده بود.  ن

 حرص و بلند گفت:

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 926 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 !ینبه حالتون ورجه وورجه کن یوا -

ر کرد و کوله اش را از دم د یگم شد. اخم یباز ینهال در صدا صدای

برق را زد و  یدرفت. کل یاوشبرداشت. به سمت اتاق مشترکش با ن

تخت رها کرد. بدجور خوابش  یبدون توجه به اطراف خودش را رو

آورد و پالتواش را باز کرد. شال را از سرش در یآمد. دکمه ها یم

 اش انداخت. یرنگ یبه دست ها ینگاه

 !یکنم حرف بزن یم یاگه من نهالم کار-

 وتوجه به سر  یحرف بلند شد و حوله اش را برداشت. ب یندنبال ا به

 به سمت حمام رفت. یاوشو ن یمان یصدا

بخار گرفته افتاده بود  ی ینهخودش که در آ یبه چهره  ینگاه   

جدا از قسمت  ییبود و روشو یا یشهشد. حمام داخل اتاقک ش یرهخ

. یدچک یقرمز شده بود و از صورتش آب م یشاتاقک بود. چشم ها

! حوله را یاوشو ن یماپر بود از لوازم ن یشانداخت. جلو ینهبه آ ینگاه

بود روشن کرد و مشغول  یواررا که به د واراز سرش برداشت. سش

 ینوقت بود ا یلیدر ذهنش آمد. خ یگشد. آهن یشخشک کردن موها

 یرا کم یش. صدایانمهراز قبل ازدواجش با ک یقاکارها را نکرده بود. دق
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 باال برد و گفت:

 یقرار که از عشق ندارم 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  یصورتش گرفت. برس را جلو یرا رو سشوار

 قرار داد.

 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 یشد ندارم که برم دل

را که  یگهقدم به سمت عقب رفت. سشوار را خاموش کرد. برق د یک

 گرفت را روشن کرد و ادامه داد. یخودش قرار م یرو یقادق

 شم به راهتاز عشق بزن مانده ام چ یحال خوب دل من حرف-

 ام چشم به راهت مانده
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 در دام چشمانتدلم  یرافتادهاز جام دوچشمانت گ سرمستم

 رقصم با ساز نگاه تو آسمان من شده صورت ماه تو می

قدم به سمت عقب  یکآورد و  یینتمام شدن آهنگ برس را پا با

 ینخورد و با کمر زم یزل یشکنم. پا یخواهش م یدرفت. تا آمد بگو

اش درهم رفت که  یافهو ق یچیددر کمرش پ یخورد. چنان درد بد

گرفت و  ینچند لحظه در همان حالت ماند. با حرص دستش را به زم

رنگش  یتن پوش قهوه ا ی لهحو یببلند شد. برس را داخل ج

نم دارش را کنار زد.  یگذاشت. دستش را به کمرش گرفت و موها

 و یماو داد ن یغج یآمد. صدا یرونحمام را خاموش کرد و ب یچراغ ها

 رفت. یش. در اتاق را باز کرد و به سمت کشو لباس هاآمد یم یاوشن

. رداشتبود را ب یژامهب یهکه شب یو شلوار پارچه ا یزرشک یشرتت

 . یدتخت نشست و با غر غر پوش یرو

که  یکس یسزا ینما یا. بینش یهم شما خبر دار نم یرهنهال بم-

ه اون پسره سپهر گرفت ک یدعا ینکهخاطرات کنه. مثل ا یبخواد تداع

 ! انشاهلل الل شه. ینخوردم زم

اش را آزاد  یسخ یاندرم یک یکاناپه گذاشت و موها یرا رو حوله
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بالشت  یر. دستش را زیدتخت دراز کش یدور شانه اش رها کرد. رو

 را بست. یشسردش فرو برد و چشم 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  یاز باال یوانل یکو به سمت آشپزخانه رفت.  یدخند نیما

گرفت و خورد. دو ساعت از برگشت نهال گذشته  یرش یربرداشت. ز

از سن اش بود. مانند  یشتربود. نهال ب یامدهن یرونبود اما او از اتاق ب

که  ینگرانشان بود. از بچگ یشهکه هم یاوشو ن یمان یبود برا یمادر

بود. با سن کم  یاوشنگران ن یشهقرار گرفته بودند هم یتدر آن وضع

و  یدرا آب کش یوانهم حکم مادر را داشت. ل یمان یبرا یداش شا

کرد داخل آب  یغرغر م یدد یکار را م یننهال که اگر ا یلخالف م

حالش  یشبرفت. از د یاوشچکان گذاشت. به سمت اتاق نهال و ن
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چگونه گذشته است. چند تقه  وزخواست بپرسد امر یبهتر شده بود. م

 ی. در را باز کرد. نگاهش به نهال افتاد. رویدنشن یبه در زد. پاسخ

 تخت خواب بود. به سمت تخت رفت و آبژور کنار تخت را روشن کرد

بود انداخت. نگاهش  یدهنهال که به شکم خواب یو پتو را باز کرد و رو

 یشابروها ینب یبود افتاد. اخم یختهکه دورش ر یسیخ یبه موها

تخت نشست و او را به  ینشست. حوله را از داخل کشو برداشت. رو

را دور حوله  یشگذاشت. موها یشپا یشانه چرخاند و سرش را رو

شد به  یرهرا زمزمه کرد. خ یزیچ یرلبرد و زک یکه نهال اخم یچیدپ

 یخودش م یشرمنده  یدد یکه هر وقت او را م یدختر یچهره 

 یبرد االن زندگ یکه کرد. اگر او آنها را نم اریک یشد. شرمنده 

افتاد و نه  یم یشداشتند. نه نهال در سن کم آن اتفاق برا یبهتر

نهال را  یشانیشد. سرش را خم کرد و پ یگونه بزرگ م ینا یاوشن

 یپدر و مادرشان ک یدندفهم ی. میدندفهم یآن ها م ی. به زودیدبوس

داد و پا  ینهال را هل م یدد پس بایتوانست رو در رو بگو یبودند. نم

دانست اگر آنها  یاول بود. م یمرحله  یگذاشتن به آن مرکز توانبخش

خودش را با نبود  یدکنند. با ینگاه هم در چشمانش نم یبفهمند حت

داد. اشک  یاش شده بودند. وفق م یکه االن زندگ یدختر و پسر
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و پتو را  ذاشتبالشت گ یحلقه زد. سر نهال را رو یشدورن چشم ها

را گرفت و مانع  یماصاف کرد که نهال در عالم خواب دست ن یشرو

 گفت: یرفتن او شد. با لحن آرام

 شده دخترم؟ یجانم نهالم؟ چ-

 نهال نشسته بود.  یابروها ینب اخمی

 نرو بابا! نرو!-

ب ل یما. نیدد یحرف دستش رها شد. انگار او خواب م یناز زدن ا بعد

 و گفت: یداش را گز

 رن منم به موقع اش که برسه! یم یروز یکهمه -

 یدبه صورت اش کش یحرف از اتاق خارج شد. دست یناز زدن ا بعد

قاشق چنگال را از  یاش نشود. صدا چهره ییرمتوجه تغ یاوشکه ن

را عوض کرده بود و مشغول  یشلباس ها یاوش. نیدآشپزخانه شن

رنگ و  یدکه پلوشرت سف یمان یقدم ها یبود. با صدا یزم یدنچ

 زد و گفت: تیرنگ تنش بود سو یشلوار گرمکن طوس

 !یمشام بخور یا! بیگرج یاب-
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 در یرا به قول یشصدا یاوشکه نهال خواب است ن یدآمد بگو یمان تا

 سرش انداخت.

 چه کرده! یتداداش ینبب یاشام! ب یانهال بابا ب-

 ! نهال خوابه.یینپا یارصدات و ب-

درست کرده  یشبرا که نهال د یا یمهق یگفت. قابلمه  یاوشن آهانی

 گذاشت و گفت: یردستگ یبود را رو

 درست کرده! یچ یاوشن ینبب یاب-

 نشست. یصندل یو رو یدرا کش یاوشن یجلو یصندل نیما

 گرفته؟ یاد یآشپز یاوشتا حاال ن یاز ک-

 شد. یرهپدرش خ یگرفته  یو به چهره  یدخند نیاوش

 گرسنه ام! یلیکه خ یآقا! بزن روشن ش از اون جا که پسر شمام-

و مشغول خوردن  یختخودش ر یبرنج برا یرتکان داد و دو کفگ سری

چه بآکنده از غم نبودنت  یبا دل یمابا لبخند و لذت و ن یاوششدن. ن

 !... .یشها
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 *** 

 ییرو روبه آزاد که در آن کت و شلوار س یددستانش را به هم کش آوا

 شده بود گفت: یجوان برازنده ا

 یرون؟ب یناراحت نشه اومد ینازآ-

 به او زد و پالتو اش را درآورد. لبخندی

وشم از حسام خ یلیشه. خ یآب بخوره راحت م یکناراحت شد -

 .ینمبرم ور دلش بش یادم

با  یمشک یمزخ یجوراب شلوار ی،قدم به سمت آوا که دامن مشک یک

 یشانه ها یبود رفت و پالتو اش را رو یدهپوش یکرم رنگ یرحر یزشوم

 او انداخت.

 !یسرما نخور-

 یلبانش نقش بست. به چهره  یرو یکار آزاد لبخند یناز ا آوا

 شد و گفت: یرهمهربان آزاد خ

 سوال بپرسم؟! یکگم  یممنون! م-
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 شده بود گفت: یرهدر خ یطور که به جلو همان

 بانو! ییدبفرما-

شم دادا یچرا وقت یه؟چ یادکه حسام از داداشم خوشش نم ینا یلدل-

موسسه  یتو، حسام و همه کاره  یو بهش تهمت زدن آقابزرگ به جا

 کرد؟

ش داشتن ونداد تو چشم همه بود. همه دوس یکه از بچگ ینبخاطر ا-

ون چونداد تو سر حسام زدن.  یو مرکز توجه بود اما حسام نه! از بچگ

 یکه نرفته رتبه  یادتاون هم درساش بهتر بود و هم موفق تر بود. 

که عمو و  ییسرکوفت ها ینناخواه ا یاشد. خواه  یکنکورش سه رقم

 یکه آدم خوبه  یاز ونداد زن عمو به حسام زدن باعث شد متنفر شه

حرفش  یخان بود و رو یونخانواده اس! غالم حلقه به گوش هما ینا

ست و به نفع خودش دون ینا یدآورد. حسام که اون ماجرا رو د ینه نم

 کرد.  یخواستگار ینازو از آ

 زد و ادامه داد. یپوزخند یدکه رس ینجاا به

به حسام عالقه داشت و به اجبار خانواده مجبور  یکه از بچگ ینازمآ-
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 ینازاتفاق قبول کرد. اما در حال حاضر آ ینشد نامزد ونداد شه با ا

 !یشهعاشق دوتا پسرعموشه! 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  ی. صدایدبگو زییبرگشت. تا لب از لب باز کرد که چ

 سر آمد.

کنم.  یم یلرفت بگه که من تکم یادشو آزاد  یزیچ یکفکر کنم -

ن خا یونهما یونداد غالم حلقه به گوش پدربزرگ اش بود اما رفتارها

به ارث برد و  یکترشکوچ یو از عمو یشرو نداشت. سرکش

 شد. ییشدا یهشب یسرنوشتش تا حدود

انداخت و  ییندا برگشتند. آزاد سرش را پاو آزاد و به سمت ص آوا

 گفت:

 درسته عمو!-

 یندر و وارد شدن ماش یتوسط نگهبان جلو یاطباز شدن در ح با

بود که پسرش  ینگاه کردند. چندماه ینونداد هر سه نفرشان به ماش

را در مشهد  یشپا یسفرکار یکه به بهانه  یوقت یقابود. دق یدهرا ند



 

 

 WWW.98IA3.IR 936 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

ونداد  ینماش یدنزدند. نگهبان با د یآوا لبخندگذاشته بود. آزاد و 

گران  یها ینبه ماش یگفت. نگاه ییآمدگو خوشهول و دستپاچه 

خانه عوض شده  یپاک بودند انداخت. سنگ نما یاطکه در ح یمتیق

 یکرد و برق کنارها یم ییخودنما یرینظ یب یها یبود و با نورپرداز

خت. از دور اوا و آزاد را روشن بود. همان گونه سرسبز و پر در یاطح

اش را  ینماش یشگیهم جای. یدبودند را د یستادهدر ا یکه جلو

را زمزمه کرد. پالتو  «یمالعظ یال حول وال قوه اال باهلل العل»پارک کرد. 

که پشت  یدرا بست. پدرش را د ینو کادو اش را برداشت و در ماش

بود که  یزیاز چ یشتراش ب یاست. دلتنگ یستادهسر آوا و آزاد ا

که آنها  یکت اش را بست و به سمت یبخواهد گفته شود. دکمه ها

 ینبه هم نگاه کردند. حس یبودند رفت. آوا و آزاد با نگران یستادها

به سمت او رفت که ونداد به  یرا نداشت.  چند قدم یستادنطاقت ا

 گفت: یسمت اش آمد و با مهربان

 سالم بابا! خوب... .-

ن حرف را به ونداد را نداد. پسرش را که در حق اش تمام کرد ی اجازه

. دستان ونداد باال آمد و پدرش را یدظلم کرده بود را به آغوش کش
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 بغل کرد.

 !یدخودت خوش اوم یسال به خونه  یکپسرم! بعد  یخوش اومد-

قدر هم پدرش در گذشته گناهکار بود. پدرش بود. هرچه قدر  هرچه

بود. پدرش بود. دل اش  یدههم بابت کار نکرده سرزنش و حرف شن

 اش بود تنگ شده بود.  یآغوش پدرش که قهرمان کودک یبرا

 ممنونم بابا! -

ا و صورت اش را از نظر گذراند. آو یقرا از خودش جدا کرد. عم ونداد

ش شده بودند. نم اشک را در چشمان پدر یرهآن دو خصدا به  یآزاد ب

 .یدپدرش را بوس ی. سرش را خم کرد و شانه یدد

کردم  یخونه! فکر م ینتو ا یپات هم نذار یگهد یدکردم شا یفکر م-

 اون حرف ها... . یدنبا شن

شده بود زد  یدسف یشموها یشترکه ب یبه پدر یلبخند محجوب ونداد

 و حرف اش را قطع کرد.

حقم بود!  حرف حق که جواب نداره بابا! هنوز مگه  ینگفت یهرچ-

 شه؟ یبچه از پدر و مادرش ناراحت م
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خوره در جان اش افتاده بود. اگر با تعصب  یکوجدان مانند  عذاب

هم برادرش را  یدپاش یآن ها را از هم نم یکورکورانه اش زندگ

 یوقت آن اتفاقات برا یچکنارش داشت و هم تک خواهرش و ه

 یبود ب یککه سر پسرش نزد یآخر یافتاد. مخصوصا بال یپسرش نم

 و گفت: ختبه هردوشان اندا ی. آزاد نگاهیدا

 !دیاخان 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  ینگفت و همراه با پدرش به سمت در ورود چیزی

 کرد گفت: یم یتشطور که به داخل هدا ینسرد آوا را گرفت و هم

ه اون هم یجلو یستشه. آقابزرگ انقدر بچه ن ینم یزی! چیمبر یاب-

 بگه هم عمو هست و هم یزیمبه ونداد بگه. هنوز چ یزیآدم بخواد چ

 وندادن! من. کل خانواده پشت  یبابا

آرام  یتکان داد و پشت سر پدر و برادرش داخل رفت. صدا یسر آوا

آمد. با وارد شدن به عمارت به چند سال  یدوم م یآهنگ از طبقه 
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توانست  یاما نم ید؛د یرا در نگاه پدرش م یرفت. شرمندگ یشپ

کرد باورش  یکه داشت کمک اش م ی. پدر بزرگیدبه او بگو یزیچ

و پالتو اش را داد. نگاهش به کل  کادوعاطفه خانم،  ینکرد. با صدا

ها اضافه شده  یقهنکرده بود. فقط به عت ییریتغ یچعمارت افتاد. ه

رفت و اتاق  یباال م یبود. به محض ورود راه پله ها بود که به طبقه 

سمت چپ آشپزخانه قرار  یشد یخواب ها باال بود. وارد سالن که م

 یو دورتا دور مبل ها ودب یزانبزرگ آولوستر  یکداشت. روبه رو 

بود  یترینو یکشده بود. سمت راست هم  یدهچ یسورمه ا یسلطنت

فورکا  یزیونقسمت هال بود که تلو یوارداشت. پشت آن د یقهکه عت

 یراییتفاوت وارد پذ یچرم قرمز رنگ. ب یقرار داشت و مبل ها یبزرگ

 یدنکرد با د یخان که داشت با باجناق اش صحبت م یونشد. هما

 یداد. اگر م یانو پسر از نظر او خالفش به صحبت اش پا حسین

 ییکارها یادنوه اش تنگ شده بود. اما  یخواست اعتراف کند دلش برا

مادربزرگ و زن عمو و  یظ،غل یکه کرده بود باعث شد اخم کند. اخم

گفته بود ونداد  ینمادرش به محض ورود ونداد به سمت او رفتند. حس

 یهمه را احساس م ی یرهآورد. پنهان شدن بس بود. نگاه خ یرا م

کرد و  یاش صحبت م یخودش با کنار دست یدکرد. و هرکس از د
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ونداد را که مادربزرگ اش را بغل کرده بود را مورد محاکمه قرار داده 

مبل بلند شد و به سمت  یبود. دستان پدربزرگ اش مشت شد. از رو

 یتخان که عصبان یونهما هزاد نگاهشان بو آ ینآنها رفت. ونداد، حس

در چهره اش مشهود بود انداختند. نگاه از مادربزرگ مهربانش که 

سال تنها  یک ینصورت اش شده بود گرفت. در ا یروانه  یشاشک ها

. یدنکرده بود پدربزرگ اش بود. به ونداد رس ییرتغ یکه چهره ا یکس

 احساساز  ید که خالوندا یو به چهره  یدکوب ینعصا اش را بر زم

 کرد انداخت و گفت: ینگاهش م

که  ورا افتاده؟! هنوز ینشده گذرت به ا یباشه ونداد خان! چ یرخ-

 !یدیموسسه رو نخر

 یشعمو یهگفتن خبر، همه منتظر به ونداد که االن شب یبرا زودبود

 شده بود انداختند.

 خان! یونسالم هما-

که کنار  ینبه حس یاش نشاند و نگاه غضبناک یشانیپ ینب اخمی

 بود انداخت. یستادهپسرش ا
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 ینجا؟پسر حق نداره پاش و بذاره ا ینمگه نگفتم ا-

ار ب یناول یبود. برا یستادهکه تا االن ساکت کنار پسرش آزاد ا محمد

 بعد از سال ها گفت:

ن . شما هرچه قدر هم اویادونداده! پس حق داره ب یخونه  ینجاا-

 ینجاتونه ا یبزرگتون هست و م یونداد نوه  ینرف ها رو زده باشح

 و بره! یادب

فت گر یداد و به ونداد که نگاه از او نم یهتک یشخان به عصا همایون

 گفت:

 حرفت بمون!  یانقدر مرد باش رو-

 ادامه داد: یدار یشلحن ن با

 ؟ینشونشون 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.  یقاطع و جد لحن
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زن گرفته و بچه دار شده که من خبر ندارم؟ ،  یآزاد در دلش گفت ک

 افکارشان. یشد رو یدهونداد خط بطالن کش یبا حرف بعد

قرون  یک یبدون حت یدمموسسه رو خر یام،که ب بعد یگفتم دفعه -

 یندر پنهانشون دار یکه سع یکمک گرفتن از شما! و اون گذشته ا

 یانمن در جر ینکنم. اگه زن و بچه رو بهش اضافه کرد یرو برمال م

 . یستمن

ونداد همه دلشان به  یزمزمه ها بلندشد. از لحن گستاخانه  صدای

ها کرده بود  یلیدر حق خ یادیز یها یکه بد یرمردحال آن پ

 پدربزرگ ینداشت از هم یبه ونداد که تا االن هرچ یسوخت. نگاه بد

 بود انداختند.

 چه صحبت کردن با بزرگترته؟ ینگستاخ! ا یپسره -

 یشلوارش فرو کرد و تک تک اجزا یبراست اش را داخل ج دست

 یرمردبه آن پ یخواست جواب کوبنده ا یصورتش را از نظر گذراند. م

نفر  یک یجنگ و دعوا نبود. وقت یبرا یشد. زمان خوب یبدهد؛ اما نم

 یم یدااز آن پنج نفر را که پدربزرگ اش گم و گورشان کرده بود را پ
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 زد.  یوقت بود در دلش اش مانده بود را م خیلیکه  ییکرد. حرف ها

م و جنگ و دعوا و بحث آقابزرگ! اومدم تولد دخترعمو یبرا یومدمن-

 بگم و برم! یکتبر

 یقدانست منظور از حقا یخان که هنوز هم نم یونهمسر هما خاتون

 ! روبه همسرش کرد و گفت:یست؟چ

 ینخوا یم! یادهحرف ها ز ینزدن ا ی! زمان برایدبهتره بس کن-

 یستیم؟ن ینواز یهمانم یکه ما آدم ها ینمردم نشون بد ینا یجلو

 به ونداد کرد. یعمو فتانه نگاه زن

 اونجاست. یباال! تولد اصل یدآوا و آزاد بربا -

ونداد که  یبه چهره  یبه همسرش انداخت و لبخند ینگاه یمن محمد

 نبود. زد. یدااز درونش پ یچیه

 کمتره!  یناا یباشه سنم از همه  ی! هرچیاممنم م یاآره پسرم! ب-

 اش نشسته بود رو به یشانیپ ینکه ب یبا اخم ین. حسیدخند شیطانی

 پدرش گفت:
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 .ینیمبش یمبهتره بر-

 انداخت. ینبه حس ینگاه یتخان با عصبان همایون

 !یمبعدا من و شما باهم صحبت دار یول یمر یم-

 عمو و مادرش همراه با محمد ونداد را به سمت باال هل دادند. زن

ا تبه اجبار تالش کرد  یردتوانست از نوه اش نگاه بگ یخاتون که نم

سروش به صدا  یونهما یجو را به قبل برگرداند. زنگ خطرها برا

 ینب دانست با پا گذاشتن ونداد به تهران با وجود از یدرآمده بود. م

 ینم یزیچ یچکسرا کرده ه ینکه حس ییها تهدیدبردن مدارک و 

 یلیونداد که خ یبا گستاخ یدترس ی. میدترس ی. اما باز هم میدگو

 یو چندساله اش برود. م ینچند یپسر کوچکترش بود. آبرو یهشب

 ینونداد در آتش ا یدترس یهمه از آمدن او خبردار شوند. م یدترس

 به باد برود. یشتالش ها یانتقام چندساله بسوزد و همه 

ه ا که ببا وارد شدن به راه پله ها، محمد دستانش را باز کرد و ونداد ر

 .یدود را در آغوش کشب یروزو اما پ یخیالظاهر ب

 !ی! خوش اومدیکهداداش کوچ یخوش اومد-
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حلقه  یکترشکوچ یزد و دستانش را دور عمو یقیلبخند عم ونداد

 کرد و گفت:

 ممنونم عموجان!-

آن دو را  یسکرد و روبه مادرش که با لبخند و چشمان خ یاخم آزاد

 گفت: یستنگر یم

ت نرفت؟ بعد همه چپ و راس یثاقام به عمو م یافهآخه چرا ق یاب-

 کردن. یبغلم م

 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

و به  یریگ یزن م یر یباز م یگهننداز! د یکهت یپدر صلوات یمبر یاب-

 !یگ یما نم
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 کرد و گفت: یحرف، مادرش اخم ینگفتن ا با

 یه؟موضوع زن چ-

 یتخان را، راه سخ یونهما یاش هم باور کرده بودند حرف ها خانواده

هم  یدیدانست اگر بعد از چند وقت که ام یرو داشت و م یشپ

کرد.  یباورش نم یکرد. کس یم یدااز آن پنج نفر را پ یکینداشت 

 چند نفر به جز آزاد و آوا ناسزا نثارش ینا یمثل گذشته که همه 

 و از پله ها باال رفت. یدلخت اش کش وهایبه م یکرده بودند. دست

 بعد هم برم. بگم و یکبهتره برم به دخترعموم تبر-

ا باور کرده بودند. چون دستان محمد مشت شد و آو یآن ها جد انگار

 ناباورانه گفت:

 ف آقا بزرگ درسته؟نکنه حر-

را که  یخان یوندرست است. حرف هما یمانده بودند حرف ک یانم در

آن پسر  یگرکه د یونداد یاخوردند  یاسمش قسم م یشهر رو یک

را کرده بود هم سرد  یشکه عمو یآغوش یمهربان گذشته نبود. حت

خرج کردن محبت به  یبرا یجان یگرگفت که د یم ینگونها یدبود. با
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 یدهنداشت. به ظاهر گفته بود بخش شخانواده ا یو حت یانشاطراف

 یمانیاست؛ اما دل اش از آن خانواده گرفته بود. هرچندهم ابراز پش

شده  یختهآنها تلخ بود و گس! به قول خودش آب ر یکنند. حرف ها

 یکشد.  وارد طبقه شد. اکثر دختر ها محجبه بودند و موز یجمع نم

 یرمجازهمغ ایاز آهنگ ه یشد و خبر یتولد مبارک پخش م یممال

بودند و دخترها هم  یستادها یاسمت نشسته بودند  یکنبود. پسرها 

نسبت به  یجا افتاده تر یونداد که چهره  یدنطرف، حسام با د یک

 یرو یانکرده بود شروع کرد به سرفه کردن. نگاه آشنا یداسال قبل پ

 دنامز یدنبا د ینازماند. آ یرهبودنش خ یدهوقت بود ند یلیکه خ یپسر

مبل برخاست و بدون توجه به دوست اش به سمت  یسابق اش از رو

 یددرخش یکه چشمانش مانند ستاره م ینازاو رفت. متوجه آمدن آ

ونداد آتش حسادت درونش  یدن. حسام با دیستادا یشانداخت. سرجا

نداد . به سمتشان رفت. ویستادا یشکه جلو یدرا د ینازشعله ور شد. آ

 ناز گفت:یبدون نگاه کردن به آ

تولدت مبارک دخترعمو! اومدم تهران و به درخواست برادرت شرکت -

و بابت  یرو داشته باش یخوب یسال زندگ یسالها یدوارمکردم. ام
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 گم. یم یکازدواجت هم تبر

ر و دستش را گرفت. از نظر گذراندش، شلوا یستادا ینازکنار آ حسام

 . یپلماتد یقه یدسف یراهنو پ یمشک یفاستون

 !یزمعز یپسرعمو ینجاستا یک ینبب-

دراز شده بود را  یشبسند کرد و دست حسام را که جلو یلبخند به

 بدون حس فشرد.

 !یرینشن بگجو  ینازو کنارهم تولد آ یخوب یسال ها یدوارمسالم! ام-

 یشتراش نسبت به گذشته ب یتغوغا به پا شد. ونداد جذاب درونش

 از آن کلمات عاشقانه نبود. یخبر یگرحس بود. د ی. اما بشده بود

 حسام دست ونداد را فشار داد و گفت:

 ممنونم پسرعموجان!-

با همان حسادت  یکیآنها که  یرا جدا کرد و روبه هر دو دستش

گذراندند  یآن را از نظر م یبا افسوس اجزا یگریگذشته و د

تمام به  یتفاوت یبا ب یره،خ یکرد و بدون توجه به نگاه ها یخداحافظ

نداشت. نه نسبت به او  یحس خاص یچسمت پله ها رفت. از اول هم ه
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از شر نهال که در ذهنش پر رنگ  اینکهفقط بخاطر  یش،نه پسرعمو

قدم به سمت پله ها  یککند نامزد او شده بود.  یدابود نجات پ

 خودش را به او رساند و گفت: ینازبرداشت که آ

 ونداد!-

 .یدو منتظر شد تا بگو یستاداو ا یاصد با

 !ی؟پشت تلفنم و باور نکرد یچرا حرفا-

 تفاوت گفت: بی

 من و شما شده باشه! ینب یصحبت یادنم یادم-

 یگو با شرمند یستادونداد ا یقدم به سمت پله ها رفت. جلو یک آیناز

 گفت:

 دم! شبفهم من بعد از اون اتفاق عاشقت  یدونم اشتباه کردم. ول یم-

 یرهشده بود خ یبارنگ ز ییطال یکه درون آن روسر ینازآ یچهره  به

 نرده گذاشت. یشد و دست اش را رو

 اشتم.بهت ند یعالقه ا یچه یدماون اتفاق افتاد فهم یمنم وقت-
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 س زدهپشد. توقع  یرهگونه گفته بود خ ینناباورانه به ونداد که ا آیناز

ش ا یدکه اشک د ییچشم هاشدن از طرف او را نداشت. ناباورانه و با 

 را تارکرده بود گفت:

 !یتو من و دوست داشت ی؟گ یچرا دروغ م-

 گفت: یزد و کامال معمول نیشخندی

که هم عاشقتم و هم تو باور کرده  یماز اولم نداشتم! توهم زده بود-

 شه! یبد م ینتبب یکیاگه  یستینا ینجا! االنم بهتره ایبود

 یترد شد. واقع ینازشد. از کنار آ یرقطره اشک از چشمانش سراز یک

 کرد. یو با دو، پله ها را ط یانبا چشمان گر ینازرا گفته بود. آ

 یو م ینکاش ا ی؟چرا اون حرفارو زد ی؟پس چرا قبول کرد-

د نبو یلماز اون کارها ف یچکدومکه من تو رو دوست دارم و ه یدیفهم

 خودم بود. یو به  اراده 

 آخر صورتش را یآمد. در لحظه  یینرا پا یگرد یتوجه چند پله  بی

کرد و قلبش از درد فشرده شده بود.  یم یهکه گر ینازیبه سمت آ

 انداخت و گفت:
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 دخترعمو! یچون مجبور بودم! خوشبخت ش-

 یاخر را هم رفت. نگاهش به آزاد و آوا که با اخم نگاهش م ی پله

نه  یاارد کردند افتاد. آنها هنوز کنجکاو بودند تا بفهمند او زن و بچه د

ن توجه به ا یبودند. ب یدهکه رد و بدل شده بود را نشن ییو حرف ها

آزاد  .یاورددو از کنارشان رد شد و به عاطفه خانم گفت تا پالتوش را ب

 به سمت اش رفت و گفت:

 نکنه حرف آقابزرگ درسته؟ ی؟گ یچرا نم-

 یخانم پالتو را به سمت اش گرفت و همان طور که تنش م عاطفه

 کرد با خنده گفت:

 ن و بچه داشته باشم؟!که من ز یدید یتو که اطالعات من و دار-

 چانه اش را خاراند. آزاد

 خب نه!-

به برادر و همسرش انداخت.  یمتوجه رفتن ونداد شد. نگاه پدرش

دانست بعد از تمام شدن  یکرد. م یپدرش را احساس م ی یرهنگاه خ

 یحرف به گوش اش نم یگرشود؛ اما د یم یدهتولد به حساب اش رس
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 بود.  یپدرش مرتکب شده بود که نابخشودن یرفت. اشتباه

 آزاد زد و گفت: یبه شانه  ونداد

باشه  ی. هرچینیمهم و نب یگهد یدو هفته  یکیتا  یدرم! شا یمن م-

 نه؟ یگهبه قولم عمل کنم د یدمرده و حرفش، با

 زد نگاه کرد. یحس لبخند م یشرمنده به ونداد که ب آزاد

 یدرست م یکه ک یمکرد یرم. بدجور گشرمنده بابت حرف اون موقع-

 غلط!  یگه ک

از در عمارت خارج  یزمزمه کرد و بعد از خداحافظ ینداره ا اشکال

را باز  ینشخودش احساس کرد. در ما یرا رو یشد. نگاه دو سه نفر

 یککرد و بدون درآوردن پالتو و کت اش استارت را زد. آن روز نزد

که همه حرفش را باور کنند. دنده عقب گرفت و از عمارت  یبود. روز

 یرهخانه خ یبه نما ینهزد و از آ یو خسته ا رموزخارج شد. لبخند م

که  یمنتظر طوفان باش! آدم یامکه ب یگهد یدفعه » شد و گفت: 

« .یدر افتاد ی. با بد کسیستحلقه به گوشت ن یاون نوه  یدید امروز

 یروز عروس یقا! دقیگرهفته د یک یتکرد. تا نها یبه همه ثابت م یدبا
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 ییتواند به جا یداشت که م یدام ش! ته دل ایشپسرعمو و دخترعمو

صنعت بود. هر چه باشد عمارت  یابانبرسد. نگاهش به اطراف افتاد. خ

 یاطراف به حساب م یها یابانبزرگ سروش در دادمان بود و از خ

تر از پاساژ گلستان پارک کرد  یینپا یابانخ یآن یمتصم یک یآمد. ط

 یم یتهران مقدار  یها یاباندر خ یرو یادهپ یکم یدشد. شا یادهو پ

خواست  یشب هم که شده م یک یتوانست فکرش را آزاد کند. برا

بدهد. خدا  یررا دست زمان و تقد یگذشته شود و همه چ یخیالب

فکر  ینکرد؟! با ا یکرد. م ینم یدرا نا ام یشوقت بنده ها یچه

لبانش نشست. به سمت پاساژ گلستان رفت. نگاهش به  یرو یلبخند

وقت  یلیشاپ نشسته بودند افتاد. خ یکاف یکه جلو ییدختر پسرها

خانواده اش بود  یر... . آنقدر فکرش درگیبود غافل شده بود از همه چ

 یمشهد را نرفته بود. سر یدنیمکان د یچسال ه یککه در طول آن 

به صورت اش خورد. مثل  یمطبوع یتکان داد و وارد پاساژ شد. گرما

لباس  یکیها!  یترینبه نگاه کردن و رداول شروع ک یگذشته از مغازه 

داشت. مغازه ها را  یمتگران ق یساعت ها یکیزنانه داشت.  یمجلس

که طرح  یساتن مشک یروسر یکرد که نگاهش رو یرد م یدر پ یپ

داشت. تا  یریچشم گ یباییماند. ز یرهپررنگ داشت خ ینارنج یها
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نهال را  فکرزد که  یبدرونش نه یزیگرفت وارد مغازه شود چ یمتصم

دختر که  ینا ینکهدرهم شد. مثل ا یش. اخم هایاوردب یروناز سرش ب

 یچکرد بدجور در دل اش نشسته بود که ه یاز سن اش رفتار م یشترب

رفت. نگاه فروشنده  به ونداد که پشت  ینم یرونرقمه از ذهن اش ب

 ابودند تا او را ب یزبود افتاد. عقل و قلب اش در ست یستادها یترینو

 یمیدوست قد یبرا ینکها یلکنند. اما آخر قلب اش با دل یراض یلدل

به  یات بخر. موفق شد. در مغازه را به داخل هل داد و وارد شد. زن

 سمت 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-

رفت. سرش را برگرداند که نگاه دو  یترینگفت و به سمت و یا بله
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از آنها  یکیجلوشان باز بود به او افتاد.  یمختلف یکه شال ها یدختر

اش به سمت ونداد که با  یزد که دختر کنار یسقلمه ا یگریبه د

را پشت گوشش  یششده بود رفت. موها یرهبه جلو خ یردرگ یفکر

 برد و گفت:

 من هستم. یندار یاجاگه به کمک احت-

 را آورد و روبه دختر گفت: یروسر یتریناز پشت و زن

 اشون از شماهم بهتره! یقهخودشون سل-

، فروشنده را نگاه کرد. ونداد بدون نگاه کردن به دختر یحرص دختر

 تشکر کرد. یشنهادشبابت پ

 زد. ینشست و روبه ونداد لبخند یصندل یرو فروشنده

شت پمجبور شدم از  ینهم یبرا یمندار یشترب یکی یروسر یناز ا-

 داره.  یروسر ین. دستمال گردن هم ایارمب یترینو

زد و به سمت دوستش رفت.  یشده لبخند یعبدجور ضا یدکه د دختر

 .یدکش یبه روسر یونداد دست
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 دارم. یرم. هر دوش و بیاریدپس دستمال گردنش هم ب-

 کت اش در آورد و به مخاطب نگاه یباش، از ج یرفتن گوش یبرهو با

جواب نهال را داده بود  یگل! از صبح که آن جور یموجیا یککرد. 

ازش نداشت. کارت عابر بانکش را به دست زن داد و تماس را  یخبر

 وصل کرد.

 سالم نهال!-

 شدم از حرفم! کمکم کن! لطفا!  یشمونمن پ-

د را که برداشته بودن ییباال. دو دختر با اخم شال ها یدپر ابروهایش

 گذاشتند و گفتند: یشخوانپ یرو

 .یمدار یدوتا رو بر م ینهم-

 روبه نهال گفت: ونداد

 شده نهال؟ یچ-

آرامش  یها یهگر ینهال قطع شد و صدا یحرف را زد. صدا ینتا ا 

کت . ونداد رمز کارتش را گفت. فروشنده پایچیددرون گوش ونداد پ

را همراه با کارت به ونداد داد و او پس از گفتن خدافظ از  یکاغذ
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 مغازه خارج شد.

 یزیچ یکس ی؟کن یم یهنه نهال؟ چرا گر یاشده  یچ یگ یم-

 گفته؟

 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 یصبح گفت آره-

کرده بود. حرف نهال را  یتشد که او را اذ یدست خودش عصب از

 قطع کرد.

 قولم بزنم؟  یرکه ز یشناخت یجور ینمن و ا-

 کرد. حرفش را ادامه داد. سکوت

! حاال بگو یبردار یشگیتمه یاون حرف و زدم که دست از حرفا-

 شده؟ یچ
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 محوطه شد. رفت و وارد یسمت در خروج به

 یرز ینزن ی. قول دادیدمخواب بد د یکنشده! فقط  یزینشده! چ-

 حرفات!

که وسط محوطه قرار  یصندل یکه به فواد داده بود رو یقول خالف

 داشت نشست.

 ییرتغ یلتوناگه اسم و فام یگهند روز دامروز رفته ثبت احوال تا چ-

 . یارهکرده باشه آمارشو در م

 مبهوت گفت: نهال

 نکنه!  یقرو نکش وسط! درمورد اونم تحق یمان یرو خدا پاتو -

 داد و گفت: یهتک یو به صندل یدکش یپوف ونداد

 !یاوشنه! فقط تو و ن-

 و گفت: یدکش یاز سرآسودگ نفسی

ده ات . . به خانوا..یزچ یعنیمشکلت حل نشد؟  یممنونم ازت! راست-

 که کار تو نبوده؟! یثابت نکرد
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 و گفت: یدمهابا خند یب ونداد

ه ککنه  یهم م یخواد باور کنه به نظرت آدم تالش ینم یکی یوقت-

 ثابت کنه؟

 چرا نکنه؟! -

فکر  یزیخواست به چ یلبانش رفت. مثال امشب را م یاز رو لبخند

 نکند؛ اما نشد!

 یتدر سنگ. وق ینآهن یخنرود م یمیضرب المثل قد یکبه قول -

 .کنه یدر هم بگم باور نمخواد باور کنه که مقصر نبودم هرچه ق ینم

 کرد و گفت: مکثی

 ی؟نکرد یداشونپ ی؟اون پنج نفر چ-

 فهمم. یم یبه زود ینه! ول-

که  یننداشت که بزند. هم یگفت و سکوت کرد. حرف یآهان نهال

 یشانپر یخواب ها و فکر ها ینکند تا از ا یونداد کمکش م یدفهم

 بود. ونداد سکوت را شکست و گفت: یکند عال یدانجات پ
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 دم. یم گه. منم بهت خبر یبه من م یدبه هرجا فواد رس-

را قطع کرد.  یونداد، گوش ینهال گفت و بعد از خداحافظ یا باشه

 بلند شد و با همان لبخند خسته اما لذت بخش یصندل یونداد از رو

 رفت. یرونبه سمت ب

*** 

و  خان یوناستراحت بودند اما هماتولد تمام شده بود و همه در حال  

کردند.  یم یپسر بزرگ اش در اتاق کار نشسته بودند و شطرنج باز

خان سکوت را شکست و روبه  یونچند لحظه در سکوت گذشت هما

 پسرش گفت:

رش کردم ونداد و از خانواده دو یچ یرفته که برا یادت ینکهمثل ا-

 نه؟

 ت.به پدرش انداخ ینگاه میخانه جلو برد و ن یکرنگ را  یدسف سرباز

 ! یننه قصد جونش و بکن ینقرار بود دورش کن-

خان بدون نگاه کردن به پسرش که در ظاهر خونسرد بود  همایون

 آورد.  یاو سردر نم یاز کارها یشکیاسب را حرکت داد. ه
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 ن بود که دست بکشه از گذشته! قصدم فقط ترسوند-

 زد. یو پوزخند یدکردن کش یدست از باز حسین

خواست گردن  یم یک ی؟داد چ یرخ م یدرصد اشتباه یکاگه -

 ی؟افتاد چ یواسش م یشما؟ اگه اتفاق یره؟بگ

مبل  یدسته  یو دست اش را رو یدخان به ظاهر خند همایون

 گذاشت.

 یا! ی؟ادشد االن به فکر افت یچ ینگران پسرت نبود یشدو سال پ-

 ! یش؟و دو سال پ یستب یدمشا

 و گفت: ییدهم سا یرا رو یشها دندان

ست از گذشته بکشه! آره کن د یمن نگفتم بکشش! من گفتم کار-

 یمعذاب وجدان داره خفه ام  یدونداد فهم یمن اشتباه کردم! از وقت

رو  یهموقع ها خواب هد یشترنه؟ ب یا یفهم یبابا؟ م یفهم یکنه م

 یینجورگرفتم ا یحرفات قرار نم یر. اگه اون زمانم تحت تاثینمب یم

 کردم. یاون کار و نم کورکورانهوقت  یچشد و ه ینم

بود نگاه کرد و  یدااز چهره اش پ یبه پسرش که شرمندگ همایون



 

 

 WWW.98IA3.IR 962 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 گفت:

وردن تو نه شه؟ با تاسف خ یشه، م یدرست نم یزیبا تاسف تو چ-

 شه نه شوهرش و بچه هاش و نه پسرم! یزنده م یههد

از  یشرمندگ یچاز ه یو خونسرد بود. خال یعاد یلیپدرش خ لحن

 گفت: یتقرمز رنگ بلند شد و روبه پدرش با عصبان یمبل مخمل یرو

 ! که دارم کم شه یاز عذاب وجدان یکم یدشا یشه ول یحل نم یزیچ-

 شه یم یدنید یلیاش خ یافهبه ونداد بگم؟ هوم؟ حتما ق یخوا یم-

بود گفتم که برادرش و تو نا یالبه سه یدمبفهمه کار باباش بوده. شا

 یردکه سر اونا آو ییگم و همه رو از بال ی! نه نه به برادرت میکرد

 کنم. یباخبر م

بهش هجوم آورد.  یشمشت شد. همان حس چند سال پ دستانش

شد. از عکس  یگونه نم ینشدن ا یاگه از اول همه خبر دار م یدشا

خواست به پنهان کردن  یم یتاک ی؟اما تاک ید؛ترس یالعمل همه م

نه؟!  یاآمد  یم یرونروز ماه از پشت ابر ب یکگذشته ادامه دهد؟ آخر 

که  یو لحن یانداخت و با خونسرد پدرشبه اتاق کار باشکوه  ینگاه
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 بود به پدرش گفت: یدازش بع

ون اتفاق ا یگم! منم اون زمان شاهد اصل یخودم م ی؟چرا شما بگ-

 بودم. مگه نه؟ 

را  یپبه پسرش زد و پ یخان خورد. پوزخند یونهما یا یاساس تکان

 کنار لب اش گذاشت.

 نه؟ یاکنه  یباور م ی! کسیکن یکارچ یخوا یم ینمبرو بب-

 مبل نشست و گفت: یدسته  روی

و سر من  یر ونداد آوردسکه  ییبال یخوا یچرا نکنن؟ آهان نکنه م-

 من یزندگ ین. تو اینمب یکنم م یفکر م یبابا هرچ یدون یم یاری؟ب

 یهکردن هد یدابا پ یدها کردم. شا یلیدر حق خ یادیز یها یبد

 از عذاب وجدانم کم کنم. یکمبتونم 

ز ا. اما خودش را نباخت. بعد از خارج کردن دود یداز رخ او پر رنگ

 دهانش، گفت:

 زنده اس؟  یزنده؟ ک-

کرده  یکه زندگ یلب اش نشست. بعد از عمر یرو یمرموذ لبخند
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ها کرده بود  یلیکه پدرش در حق خ ییها یخواست پاسخ بد یبود م

اعتماد  یشترکه از چشمانش به او ب یرا بدهد. از جمله پسرش! پسر

گونه شده  ینا یلج و لجباز یککه بخاطر  یداشت و آن خانواده ا

دوسش داشت. عذاب وجدان اش  بدجوربودند و برادر کوچکترش که 

کرد خواهر و شوهر خواهرش را  یاز مباور بود. چشمانش را ب یرقابلغ

 .یدد یم

 ! یثاقجهان، بچه ها و م یه،هد-

 کرد و گفت: یخان اخم همایون

 !یستنزنده ن-

 سر داد. یقهقهه ا حسین

 ییعن ی؟بزرگت بگذر ینوه  یراز خ یخواست یچرا م یستناگه ن-

م فکر کرد یلیمدت خ ینبابا ا یدون یمهمه؟ م یخانوادگ یانقدر آبرو

 .یدمرس یجهنت یکو به 

 یبلند یو صدا یتخان غضب آلود نگاهش کرد و با عصبان همایون

 گفت:
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 نه پسر؟  یا یکن یبس م-

 شلوارش فرو کرد. یبو دو دست اش را درون ج ایستاد

 یستن یشال پدفعه مثل چندس ینکنم! ا یداشونکه هرجور شده پ-

 و حرفات بابا!  یداتکه بترسم از تهد

 و گفت: یخترا با دست اش وسط اتاق ر شطرنج یرو یها مهره

از  یارد یکه نرفته تو هرچ یادتآره؟  یفتیباهام در ب یخوا یپس م-

 تونم همه رو یتلفن م یکبا  یت؟بانک ی! کارت هاینمنه؟ خونه! ماش

 .یرمازت بگ

 یتخته  یرا برداشت و رو یرشاه و وز ی. خم شد و مهره یدخند تلخ

 گذاشت. یچوب

هم به  یهثان کیاگه  یبکن! حت یبکن یخوا یهرکار مگفتم که بابا -

کنم. حاال شما نگو که کجا  یم یدارو پ یهمرگم مونده باشه هد

 . یپنهانش کرد

 و گفت: یستادا سرجایش



 

 

 WWW.98IA3.IR 966 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 با اجازه اتون بابا!-

از جانب پدرش نشد و از  یحرف منتظر عکس العمل یناز زدن ا بعد

ت رف یینخواست. از پله ها پا یاتاق کار خارج شد. دل اش قدم زدن م

اش درآورد و  یب. دست اش را از درون جیدرا از هال شن ییکه صدا

 .یدبرادرزاده اش را شن یآمد که صدا یینآخر هم پا یپله 

 یتو گوشت فرو کن! تو االن چه بخوا ینازگم آ یبهت م یزیچ یک-

و  یفتیدنبال نامزد سابقت ب یپس حق ندار یمحرمم من یچه نخوا

ا حرف ینرو بهم بزنه! البته ونداد ادم ا یندهماه آ یتا عروس یزش بخواا

 !یستسراغت ن یادکه دوباره ب

 . یدکه خطاب به حسام بود را شن ینازآ ی یهگر صدای

 بخشه! ی! ونداد من و دوست داره آخر من و میادم-

 و گفت: یدخند یکهستر حسام

و  یکرد یدوست داشت که به حرف آقاجون گوش نم یدر صورت-

گفت از اولم دوست نداشته! پس  یکه چ یدی! شنیداد ینم یشباز

 !یتتو زندگ یبهتره سرت و بنداز
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 یوقت یبه آوا گفت تو یدونست یتو بود. تو م یرداشت! همه اش تقص-

 ونداد افتاد. یاون اتفاق برا

 .یدشن یآنها را واضح م یآورد. صدا یینرا پا صدایش

 یانتکه بهت خ یکن یزندگ یار کستا آخر عمرت کن یخواست یم-

ولم ! اون پسره از ایگهد یبدبخت ی؟شده بود یلکرد؟ انقدر خوار و ذل

به چشم اون فقط  یدمد یتو رو نخواست. من که هم جنسش بودم م

من  یهمه فکر کردن تهمت زدن بهش ول ید! شاییدخترعمو یک

 شده بود! رداردختر شوه یکاون عاشق  یادمهخوب 

زن شوهر دار شده  یککرد. ونداد عاشق  یوارد یکاش را نزد گوش

 او را از فکر درآورد. ینازآ یغج یکه...  صدا یبود؟ پسرش؟ پسر

 کار نبود. اون من و دوست داشت یانتو دوست نداشت اون خ یکس-

 یماالن زنش بودم. تو عشق دوران بچگ یگفت یاگه تو دهن گشاد نم

 نه؟ یا یفهم ینمونده م یچیهحسام. بفهم. از اون حس  یبود

هه آره باور کن! باورکن که دوست داشت. عاشق زن دوستش شده -

داشت. علت طالقشونم ونداد  یماییبود. همون دوستش که آژانس هواپ
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 بود.

سطل آب  یکاحساس کرد  یدقسمت آخر حرف برادرزاده اش را شن تا

 .یفتدگرفت تا ن یوار. دست اش را به دیختندسرش ر یجوش رو

عاشق زن  یبهو نج ینهاتون مقدسه و مت یلیکه از نظر خ یپسر-

 شو... .

 خورد. حرفش نصفه ماند. ینازکه به صورت حسام توسط آ یضربه ا با

 دوسش دارم.  کار هم باشه من یانتاگه خ ی! حتیستبه درک مهم ن-

 یچدانست پسرش ه یکه ته نداشت. م ییکه بشنود حرف ها نایستاد

کند. پالتوش را از داخل کمد برداشت و با چشم  یر را نمکا ینوقت ا

آمد. در را باز کرد و  یینسه پله را پا یدد ینم یکیکه بخاطر تار ییها

 یاز خانه دور نشده بود که شماره  یخانه را ترک کرد. چند قدم

 یانمهرحرف که ونداد عاشق زن ک ینا یدنپسرش را گرفت. با شن

 یک یدگو یدرست م یود. معلوم نبود کشده است. سرش درد گرفته ب

 یانمهردانست خود ک یغلط. انگشت اتهامات به سمت ونداد بود. م

خان زمان از ونداد خواسته بود تا اصل ماجرا را  یونمقصر است و هما
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بوق خورد  یکپسرش خبر نداشت. تا  ی. اما از احساس و عالقه یدنگو

بود  ینا یتبه جانش افتاده بود. واقع یدتماس را قطع کرد. شک و ترد

او که پسرش را بزرگ کرده  یونداد را باور نداشت. حت یچکسکه ه

 بود... .

*** 

اش گذاشت. با  یفکه حسن آقا گفته بود را داخل ک کاغذی

اش را  یدار خاک یپز یکه داشت خم شد و چکمه ها یکمردرد

مه اش را چک یبود جلو یکه داخل جا کفش یو با دستمال یدپوش

را آرام  یدصاف شد. سرش را عقب برد وکل یعکرد. بعد هم سر یزتم

 یمانشود . ن یدارب اباز خو یاوشدر، در چرخاند. در را بست که ن

کرده بودند. به سرکار رفته بود.  یاوشکه نهال و ن یخالف اعتراض

بود با ونداد تماس گرفته بود  یدهکه د یبا آن خواب مسخره ا یشبد

بدجور  یو ازش کمک خواسته بود. خاطرات مبهم آن چندسال کودک

داد. سرش را  تکان داد و سوار آسانسور شد.  یدر ذهن اش جوالن م

رود.  یسرکار م یرتماس گرفته بود و اطالع داده بود که امروز د یازبا ن

 یازهپس از آن خم را فشار داد و ینگپارک یشد و دکمه  ینسوار کاب
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که کرده بود؛  یشیبه چهره اش انداخت. با وجود آرا ی. نگاهیدکش یا

خواب آلوداش معلوم بود. با باز شدن در، از آسانسور  یچهره  یول

صفحه گرداش انداخت. نه  ییطال یبه ساعت مچ یخارج شد و نگاه

الزم  یلتونم وسا یداد. با خودش گفت تا دوازده م یصبح را نشان م

باز شد بخاطر  یکیت یرا فشار داد که با صدا یرو بخرم. قفل در ورود

جر و بحث  یانداخت. صدا یم یینهوا اکثر اوقات سرش را پا یسرد

 دو نفر آمد .

 ی؟کن یکار م یچ ینجاتو ا-

 کار دارم!-

 صحبت کنم. یخوام با نهال خانم خصوص یم-

در ضمن ونداد . یستمن یبهبگو! غر یبگ یخوا یم یمن برادرشم هرچ-

 و بهم گفته.  یهمه چ

تخس  یرا باال آورد. نگاهش به بهزاد و فواد افتاد. مثل بچه ها سرش

کردند. سر صبح  یداده بودند و جر و بحث م یهخودتک یها ینبه ماش

که  یبود که روز ینباورش ا یشهجر و بحث نداشت. هم یحوصله 
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 یرخدا به خ داد و یرون. نفس اش را بیداستنکوست از صبح اش پ

کاپشن اش فرو کرد و  یباش را  داخل ج انزمزمه کرد. دست یکنه ا

 روبه آن دو که متوجه آمدنش شده بودند گفت:

 !یرصبحتون بخ یونسالم آقا-

 به نهال خواب آلود زد. یو لبخند یددست از کل کل کش بهزاد

 یبر یخوا یم گفت مبه یماسوار شو ن یاسالم خواهر خوشگله! ب-

 دنبالت. یامب یبخر یزیچ

 یروز سرد زمستان ینتوانست در ا یبود که م یخبر ینبهتر ینا شاید

 لب اش نشست. یرو یبشنود. لبخند

 زیاحرف ن ینسرد به ا یهوا ین! واقعا تو ایخوش خبر باش یشههم-

 داشتم.

 یک ورا  صاف کرد  یشفواد را نگاه کرد. که فواد گلو یروزانهپ بهزاد

سمت فواد برگشت و لبخند  یرفت. با خوشحالقدم به سمت نهال 

 زد. یشرمنده ا

 با زحمتام! یدسالم آقا فواد! ببخش-
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 یک یدکه به ونداد داده بود با ینگاه اش کرد. خالف قول یجد فواد

 . روبه نهال گفت:یدپرس یرا م یزهاچ یسر

 باهاتون صحبت کنم.  یداب! یرسالم نهال خانم صبح شماهم بخ-

تکان  یشده. دست پاچه سر یخبر یدرا داد شا ینکه احتمال ا نهال

 داد و گفت:

 .بهتون زحمت دادم یدببخش ین؟کرد یداپ یخبر یعنیشده؟  یزیچ -

 بدون نگاه کردن به بهزاد گفت: فواد

طول  یشترب هیق. چند دقیمباهم صحبت کن ینتو ماش یدلطفا سوار ش-

 کشه. ینم

ت سرش را تکان داد و به سم یندب یپدر و مادرش را م ینکهفکر ا با

 بهزاد رفت.

 ع... .واق 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-
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 زد. ادامه داد: یرا گرفت و لبخند تلخ بازوهایش

 یت. حیادسرت ب یینکرده بال ییخوام خدا ی! نمیزهطرت برام عزخا-

ه ندارم گذشته رو دوبار یلی. میرمگ یاگه الزم بشه خودم جلوت و م

 .ینمبب

 یدبرادرانه بود لبخن ینگران یکبهزاد که پشت اش  یاز حرف ها نهال

 مهمان صورت اش شد.

کنم  یداشونپخوام  یشه. فقط م ینم یزیچشم داداش نترس! چ-

 خوام انت... . یم

 اجازه نداد حرف اش را کامل کند. بهزاد

ر ساده اس انتقام به ظاه یگ ی. میستمثل رمان ها ن ینهال زندگ-

 یاست؟سادگ ینبه ا یکن یفکر م یری؟و بگ یانتقام چ یخوا یم یول

 و گفت: یدو زحمات او افتاد. تلخ خند یمان یاد نهال

خوام بهشون  یون. مکنم جلوش ینهرو آ یماخوام ن یآره ساده اس!  م-

سم خوام بپر یو در آخرم م یمدار یخوب ینشون بدم ما بدون اونا زندگ

 یابون؟خواستن بذارنشون تو خ یم یچرا بچه آوردن وقت
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نهال  ینبود. بهزاد در چشمان غمگ یده. خواب پر کشیدلرز صدایش

 شد و گفت: یرهخ

! یمن ی یکهخودته نهال! تو مثل خواهر کوچ یگم برا یم یهرچ-

 دوباره نابود شه. یتتونم بذارم زندگ ینم

 شه!  ینم-

هن که در ذ ینهال برداشت و سوال یبازوها یدستان اش را از رو بهزاد

 :یداش بود را پرس

 یم ی؟بگ یچ یخوا یاونجا م ی؟قانع کننده آوردن چ یلاگه دل-

 یتون؟زندگ یپ ینر یو م ینکن یرو رها م یمان ی؟مون

قانع کننده  یلشد. مطمئن بود آن خانواده دل یجور یکدل اش  ته

که  یاوشیاو و ن یاسطوره بود برا یکمثل  یماندارند. اگه هم داشتن ن

 یمبود و خواهرش را نگاه  یستادهخواب آلود پشت پنجره ا یبا چهره 

باال  تباه بود! نهال سرش را یشانزندگ یمابدون ن یاوشکرد . نهال و ن

 :فتبرد و گ

بدون  یاوشقانع کننده هم داشته باشن نه! نهال و ن یلاگه دل یحت-
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 کنن!  یتونن زندگ ینم یمان

 یم یبغر یبعج یاز کنار بهزاد که امروز حرف ها یزدن حرف بدون

فواد را باز  یشو ش یستو در دو یدبه صورتش کش یزد گذشت و دست

 مقدمه گفت:  یو ب یدکر ونداد دست کشکرد. فواد از ف

 رفتم ثبت احوال! یروزد-

و اها؟ مگر  یمارستانرا بست. با خودش گفت مگر قرار نبود سراغ ب در

 صحبت به نهال یهمان است؟ فواد اجازه  یشاننگفته بود که اسم ها

 نداد.

 دتا سوال بپرسم.خوام ازتون چن یو دادم. م یاوشمشخصات شما و ن-

ور بهزاد که بدج ینبه ماش یداد و نگاه یهتک یبه صندل یعصبان نهال

 بود انداخت. یخاک

 ین؟کرد یداثبت احوال پ ینهم رفت یزیچ-

طول  یدو هفته ا یکی یدبره شا یگفت. زمان م یشه قطع ینم-

 بکشه!
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 با تمسخر گفت: یناعتماد داشت بنابر ا یمان به

 کرده؟ ییرما 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-

 یرا در آورد و در خودکارش را باز کرد. نهال نم یچرم ی دفترچه

گرفته است. دندان  یماچرا فواد انگشت اتهام را به سمت ن یدفهم

 کرد و با حرص گفت: یقروچه ا

ه نکرده ک یکار یمان ین؟بدون یمادر مورد ن ینخوا یچرا م یما؟ن-

 . یند یقرار م یمن و مورد بازپرس یندار

نگاه اش کرد و با  ینهال جد یبدون در نظر گرفتن صورت عصب فواد

 اش شده بود گفت: یشانیکه مهمان پ یهمان اخم

! طبق یخسرو یماگرده به ن یبر م یهسر قض یکبه ونداد هم گفتم. -
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پدر و مادرتون شمارو  یلیبه دال یش،سال پ یستشما، ب یگفته ها

داره و  یکه سن کم یکنن بعد از قضا پسرجون یرها م یابونداخل خ

کنه.  یقبول م یآه در بساط نداره شما دوتا بچه رو به فرزند خوندگ

و در بر  یکل یاتچند جمله که محتو ین! همداخ یاونم بخاطر رضا

 نهال خانم؟ یستن یبر شما عجاز نظ یرهگ یم

 حرص سرش را تکان داد. با

 یکمش با سن کم ا یکی ینکها یبه؟از نظر شما عج یچرا همه چ-

 شه و نتونسته از دوتا بچه بگذره؟ یسرش م یمردونگ

 یک یدکنند که شا یقبول نم یدانست نهال و ونداد به سادگ یم فواد

ه ب یدنداشت با یبرگردد. وقت آنچنان یخسرو یماماجراها به ن ینسر ا

 چشم اش جابه یاش را رو ینکشد و ع یرهخ یرونرفت. به ب یاداره م

 جا کرد.

. حاال هم جواب نینیب یو م یشعاطف یجنبه  یننهال خانم شما دار-

خوام بهتون کمک  ی! من مینش یو ناراحت م یاگه عصب یحت ینبد

 کنم. هم شما و هم ونداد.
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 کیسهام  یشترنصف ب ینکهمجرده و ا یه،شه مشهدسال یکچهل و -

 عمران بوده. یشاصل یبه نامشه و رشته  یشرکت ساختمان ساز

 کرد و گفت: یادداشتنهال را داخل دفترچه  یها گفته

 ی؟خب؟ خانواده اش چ-

حواله اش نکند. همه را متهم  یزیخودش را گرفت تا چ یجلو نهال

 ینب یرا متهم کند.  نهال اخم یماحق نداشت ن یکند درست! ول

 اش نشاند. یشانیپ

 خانواده اش فوت کردن!-

 پنجره گذاشت و گفت: یاش را لبه  دست

 ی؟و چجور یچه سال-

کارآگاه مغرور که  ینبه ا یزیکرد به خودش خونسرد باشد و چ سعی

 .یدگرفت نگو یخودش را م یلیامروز خ

ادشون و تک از دست د قبول کنه یمارو به فرزندخوندگ ینکهقبل از ا-

 و نداره! یچکسبچه بود و در حال حاضر ه
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باور  ی؟شما چ ی؟خسرو یماحرف ها رو بهتون زده؟ ن ینا یک-

 پدر و مادرتون کجا هستن؟ یدینازش پرس ین؟کرد

 یایدبود. نه که ن یامدهوقت به ذهن اش ن یچاز آن سوال ها ه هیچکدام

 و. با تمسخر یدگو یدانست دروغ نم یاعتماد داشت و م یمابه ن یعنی

 طعنه گفت:

رف و در ط ی یشینهثبت احوال و پ ینبر ینتون یشما که زود م-

  ین؟پرس یچرا از من م یارینب

 و گفت: یدبلند خند فواد

بول قمن و  یحرف ها ینخوا ی. هم شما و هم ونداد نمیادخوشم م-

ه دونه و با قصد شما دوتا رو ب یم یزاییچ یک یخسرو یماکه ن ینکن

 مراعات حالت یستمنهال خانم من ونداد ن ینقبول کرده. بب یسرپرست

 یندون یزنم. از کجا م ینگم. رک و راست حرفم و م یزیو بکنم و چ

 یک یچهره  ینشما دوتا رو به زور نبرده؟ شما به ونداد گفته بود یمان

 . دفعه ... یک. چرا یادتونهمرد و زن خوشبخت 

 یگفت او نم یم یزیچ یماپشت ن ی. اگر کسیدلرز یتاز عصبان نهال
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حرف فواد را  یبلند یو صدا یتبا عصبان ینتوانست تحمل کند بنابر ا

 قطع کرد.

کنه. شما  یکار و نم ینوقت ا چیه یماحد خودت و بدون آقا فواد! ن-

که تو ذهنتونه بدون نشون دادن  ییها و سوال ها یهبا فرض یندار

 یدماجازه رو نم ینمن ا یندوز یو م ینبر یخودتون م یمدرک برا

 ! یدپشت پدرم صحبت کن

 که  فواد خونسرد گفت: یدرا کش یرهدر را باز کرد و دستگ قفل

 یهنهال خانم! کاف ینرس یمن م یبه حرف ها ینفکر کن یکم-

به حرف من  ینرس یونجا مکنارهم ا ینو بذار یندون یکه م یزهاییچ

 خانواده اتون مقصر نبودن! یدکه شا

 آخر را به فواد انداخت. نگاه

ذره به  یکونجا ا یدآدم بده است شا یماکه ن ینهروقت مدرک آورد-

 شما فکر کردم. به درود آقا فواد! یحرف ها

زده بود. با  یخشد. بند بند وجودش  یینپا ینرا باز کرد و از ماش در

 یدوزد؟ حت یبرد و م یخودش م یبرا یخودش گفت با چه اجازه ا
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او و  یبرا یشههم یمادرست باشد ن یشذره هم حرف ها یکاگر 

سمت  ی ینهبهزاد را که از آ ینماند! در ماش یآدم خوب م یاوشن

را باز کرد و محکم بهم زد. بهزاد به چهره  دکر یراننده به عقب نگاه م

 ش نگاه کرد و گفت:آشفته ا ی

 شده نهال؟ یچ-

 به بهزاد زد. یبدنش گرفته بود. لبخند کمرنگ ینامحسوس لرزش

ن . االیگمکه م یآدرس ینشه زودتر برو ا ینشده! لطفا اگه م یزیچ-

 .یدمو نخر یچیشه ه یم 12

 یصنهال را تشخ یتوانست درهم بودن چهره  یم یکه به سادگ بهزاد

 دهد. گفت:

 شده؟  یچ-

نقطه  ینفواد را به دور تر یکرد حرف ها یو سع یدکش یقیعم نفس

 از ذهن اش ببرد.

 بشه؟ یدنشده! مگه با یزیچ-

بوق  یصدا یهنگاه گرفت و استارت را زد. بعد از چند ثان مشکوک
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فواد از کنارشان رد شد. نهال دست اش  یشوش یستآمد و دو ینماش

رنگ اش نامرتب بود را  یمشک یمقنعه  یرکه از ز ییرا باال برد و موها

 داخل مقنعه مرتب کرد.

 شه بخونه؟ ینم یداپ ینتتو ماش یزیچ-

 دستش کرد و گفت: یربه کنسول ز یاشاره ا یهمان اخم و دلخور با

 بزن! یخوا ی. هر کدوم و مینجاستفلشا ا-

دستش را برداشت. درش را باز کرد و بدون نگاه کرده به فلش،  بهزاد

خوب نهال آهنگ  یلیپخش، کرد. از شانس خ یاس ب یووارد قسمت 

بود که چه  یداکالم شروع کرد به خواندن. امروز از اولش پ یب ینغمگ

کند؟  یرا متهم م یماسوال بود چرا دارد ن یشاست! واقعا برا یقدر عال

گذاشت و سرش را  یشهش یبه بهزاد دستش را رو کردنبدون نگاه 

 یک یخسرو یمان» خورد. فواد در گوش اش زنگ  یداد. صدا یهتک

 ینقبول کرده. بب یدونه و با قصد شما دوتا رو به سرپرست یم یزاییچ

نگم. رک و  یزیمراعات حالت و بکنم و چ یستمنهال خانم من ونداد ن

شما دوتا رو به زور  یمان دونین یزنم. از کجا م یراست حرفم و م

مرد و زن خوشبخت  یک یچهره  یننبرده؟ شما به ونداد گفته بود
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کرد؟ آره  یدانست از آنها پنهان م یدانست؟ اگر م یم یچ« .یادتونه

همه فقط چندتا  یناا ی؟بود خب که چ یادشمرد و زن  یک یچهره 

به ونداد » کرد.  یم ینیقلبش سنگ یانگار رو یزیچ یکبود.  یهفرض

 ی! طبق گفته هایخسرو یماگرده به ن یبر م یهسر قض یکهم گفتم. 

 یابونپدر و مادرتون شمارو داخل خ یلیبه دال یش،سال پ یستما، بش

داره و آه در بساط  یکه سن کم یکنن بعد از قضا پسرجون یرها م

کنه. اونم بخاطر  یقبول م ینداره شما دوتا بچه رو به فرزند خوندگ

از  یرهگ یو در بر م یکل یاتچند جمله که محتو ین! همداخ یرضا

 یمچشمانش را بست. بهزاد ن« نهال خانم؟ یستن یبنظر شما عج

به نهال انداخت و در دل اش به فواد ناسزا گفت. با فکر کردن  ینگاه

 یگفت. اگر م یکه قلب اش م یزیفواد خالف چ یبه حرف ها

 یبذره عج یک یدرد. شایاش را در نظر نگ یعاطف یخواست جنبه 

داشتند  یکه هرچ شیاونهال و ن یبود؛ اما نه برا یهبق یبرا یدبود؛ شا

از پشت  یبازم دار» زد  یببود. عقل اش نه یبود کامال منطق یمااز ن

 یمان یدشا یفتی؟به فکر پدر و مادرت ب یخوا یم ی! کی؟کن یاش م

اش  همهفواد  یکه سوال ها ینیب یم ی؟دون یمقصره! از کجا م

دست اش مشت شد. حالت تهوع به او دست داد. بهزاد که « درسته!
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 طاقت نداشت گفت: یگرد

 بهت گفت؟ یشده؟ چ یزینهال؟ چ-

را که در سراش بود را پس  ییو فکرها و صداها یدکش یقیعم نفس

 زد. بدون نگاه کردن به بهزاد نگران گفت:

 !یاتچرند یسر یک-

 یشاگر فواد برا ینکهچند لحظه فکرش دوباره رفت به سمت ا برای

کرد؟  یآن جا باورش م !ی؟مقصر است چ یمامدرک آورد و نشان داد ن

ت. اش را گاز گرفت و چشمانش را باز کرد. حالت تهوع داش یینیلب پا

 را خاموش کرد یگرم بود. دست برد و بخار ینماش ی! هوایادز یلیخ

 بهش دست داده بود. بهزاد با یداد. لرزش بد یینرا پا یشهو سر ش

 زد و گفت: یشدرون موها یچنگ یکالفگ

  ی؟خوبنگه دارم؟  یخوا یم-

سرد به صورت اش خورد نه تنها بهتر نشد بلکه بدتر هم شد.  هوای

! با باال یشفواد و شک و گمان ها یکل فکرش پر شده بود از حرف ها

که  یتوجه به سرعت یمعده اش بلند داد زد نگه دار! ب یاتآمدن محتو
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ترمز زد. باعث شد نهال چندسانت به  یرو یابانداشت کنار خ ینماش

لرزان باز کرد و خودش را  یکمربندش را با دست ها یعجلو برود، سر

معده اش را باال  یاترساند و تمام محتو یابانبه سمت جوب کنار خ

نشست.  ینزم یآورد. بعد از چندلحظه انگار حال اش بهتر شد که رو

رص درش را باز کرد به سمتش رفت و با ح یآب معدن یبهزاد با بطر

 و گفت:

 رسم. یو بخور! من فقط دستم به اون مردک برسه حسابش و م ینا-

 . باز هم قندیچیددر بدن اش پ یرا نگه دارد ضعف بد یبطر نتوانست

 یار مبود را ت یستادهسرش ا یخون اش افتاده بود. بهزاد را نگران باال

ه حال بدش شد ک .  بهزاد متوجهیستادا یابانکنار خ ینماش یک. یدد

کرد و مجبورش کرد  یکرا به لبش نزد یدو زانو نشست. بطر یرو

 بود. به نهال یادچهره اش ز یو ناراحت یت. عصبانردچند جرعه بخو

 نگاه کرد و گفت:

 چندتاست نهال؟  ینا ینی؟ب ینهال؟ من و م یخوب-

 د.آم یمرد یرا باال آورد و دو را با انگشتانش نشان داد. صدا دستش
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 ینکهم؟ مثل ابه آمبوالنس زنگ بزن ینخوا یشده؟ م یزیسالم آقا چ-

 !یستحال همسرتون خوب ن

 مرد زد. بهزاد گفت: یتبخاطر انسان یجان یمهلبخند ن نهال

 یم ینجوریاوقات ا ی! خواهرم افت قندخون داره گاهیستن یمشکل-

 شه. ممنونم از لطفتون!

 خودش گفت: با

و  یده رو دکه دو تا بچ یمابا ن یستادناحال من  یدنکه با د یمردم -

 باهم دارن؟ یقبول کرد چه فرق یاونا رو به سرپرست

 یدصورت نهال پاش یو رو یختمقدار آب کف دست اش ر یکبهزاد  

 شدن صورتش به خودش آمد. یسکه با خ

 م بهتر شد!حال ی؟کرد یسخوبم! چه خبره صورتم و خ-

ا ببلند شد. بهزاد  ینزم یسوخت. از رو یم یشو گلو ینیداشت. ب لرز

 اخم دست اش را دور نهال حلقه کرد و گفت:

 ! یستکن! رنگ به صورتت ن یهبه من تک-
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م ک یرا در درجه  یشد. بهزاد استارت زد و بخار ینزور سوار ماش به

 غضب آلود ادامه داد. یروشن کرد و با همان چهره 

 ال!بخرم بلکه قندت بره با یزیچ یکرم  یم-

 ینم یگفت و بعد هم رفت. شکم خال یزیچ یکحرف اش  آخر

د بو یابانکه کنار خ یتوانست قرص آرامبخش بخورد. بهزاد وارد سوپر

انداخت. بدون نگاه کردن چندتا  یکک یبه قفسه ها یشد و نگاه

 یگذاشت. نگران یشخوانپ یبزرگ برداشت و رو ی یوهآبم یکو  یکک

 یدعوا یکرفت مطمئن بود  ینم دفوا . اگریدبار یم یشاز سر و رو

پسر  بهزاد با ارزش بود. یانداخت. نهال برا یخانه راه م یجلو یحساب

 بهزاد گفت: یدنبچه با د

 هزار تومن قابل شماهم نداره! یکو  یستب یشهم-

ده  رنگ اش را دراورد و بعد از گذاشن سه تا تراول یپول قهوه ا کیف

کوچک خارج شد و به اعتراض پسرهم توجه نکرد.  یاز مغازه  یتومن

 به بهزاد زد و گفت: یجان یمهدر طرف نهال را باز کرد. لبخند ن

 گرسنم بود! یلیبده خ یرتخدا خ-
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را از دست بهزاد گرفت و  یکداشت بحث را عوض کند. پالست سعی

 را باز کرد. یوهدر آبم

 نداره! یوانل-

 گفت: یا دلخوردر گذاشت و ب یدست اش را رو بهزاد

 دت بره باال!بخور قن یباش یزهپاستور یلیخواد خ یحاال االن نم-

انبه اش که  یکرد و بدون در نظر گرفتن مزه  یکدهان اش نزد به

. انگار جان به دست و یدنفس سر کش یکاصال دوست نداشت 

تکان داد و در سمت نهال را بست. خودش  ی. بهزاد سریدرس یشپاها

 نهال گفت: سوار شد و روبه

و غش  یفتهدفعه قندت ب یککه  یریانتقام بگ یخوا یم ینجوریا-

 ی؟کن

. آورد. درش را بست و داشبرد را باز کرد یینرا پا یوهآبم ی شیشه

کرد  یم یزبرداشت و همان طور که دور لب اش را تم یدستمال

 زد و گفت: یشخندین

و با  یفکر نکردم چجور ینشکنم! به ا یم یدااونا رو پ یرمماگه بم-
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زنم تو  یرو م یمااول ن یمرحله  یبرا یعذابشون بدم. ول یچ

 کشن! یوجدان داشته باشن عذاب م یکمسرشون! اگه 

 را باز کرد. یکک ی. بسته یدد یاش خوب شده بود. همه جا را م حال

و  یمان یانکرد و خورد. بهزاد که م یککند و به دهان اش نزد یتکه ا

اشت دتکان داد. حال اش بد بود از درون  یاد مانده بود سرنهال و وند

 صبر یدآمد؟ با یاز او بر م یخورد؛ اما چه کار یخون خون اش را م

گار خواهد. بهزاد ان یاو م یرا برا یزسرنوشت چه چ یندبب تاکرد  یم

که نهال  یاش راحت شد که حال نهال خوب است طبق آدرس یالخ

 را روشن کرد و راه افتاد. یندر برگه نوشته بود ماش

 *** 

د. بو یدهرا ند یانمهراز نقشه ها بود. امروز ک یسر یک یدنکش مشغول

بد شده و کارش به  یمابهزاد به همه خبر داده بود که حال ن

و مداد را  یدتلفن دست از کار کش یاست. با صدا یدهرس یمارستانب

 یکرد. صدا یکگذاشت. تلفن را برداشت و به گوش اش نزد یزم یرو

 از پشت تلفن آمد. یمنش

. خانم یننشما رو بب یخواننفر م یکقربان!  یدسالم خسته نباش-
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 ! یرازیش

د. سرفه افتاد که قرار بوده به او هم سر بزن یادش یلدا یلفام یدنشن با

 کرد و گفت: یا

 بفرستشون داخل!-

 یو برگه ها یدکش یقیوقت داشت. نفس عم یشهم دانشگاه برای

ن آدر  یلدارا جمع کرد. چند تقه به در خورد و بعدهم قامت  یزم یرو

 کرده بودند. سرتا ییرمدت همه تغ ینشد. ا یانساده نما یلباس ها

شال  ی،کاپشن سبز لجن ی،مشک ینرا از نظر گذراند. شلوار ج یشپا

که از بدو  یلداشانه اش بود.  یکه رو یبزرگ مشک یفو ک یمشک

 یدنماتش برده بود با د یعظمت ینن به اساختما ینا یدنورود با د

 کرد با خجالت سالم کرد. ینگاهش م ینانهب یزکه ر یمان

 !یهم کالس ییدسالم بفرما-

باور  یدفشرده شد. با یلدابه کار برد قلب  یماکه ن یلحن همکالس از

باور  یدندار نبود. با یچیه یو نه ساله  یستآن پسر ب یماکرد ن یم

به  یشرکت ساختمان ساز ینا یشترب یمیاالن ن یماکرد که ن یم
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سر و دست  یشبرا یمان ینامش بود و تمام دختر ها با وجود جا افتادگ

نشست. دستانش را قالب کرد  یمان یزم یمبل جلو ویشکستند. ر یم

 و گفت:

 یارن؟بگم ب یددار یلم یزیچ-

 نگاهش کرد. یلدا

تباه من با حرف ها رو بزنم و بعدهم برم! اش یسر یکنه! اومدم -

 اون زمان در یدمن اشتباه کردم نبا یستقابل جبران ن یزهاچ یلیخ

بردم. اون حرف ها رو زدم و چوبش هم  یحضور پسرت صدام و باال م

 خوردم. 

االن که  یبود حت یتمام یزدختر همه چ یلداتفاوت نگاهش کرد.  بی

 ییجا یمان یبود که در زندگ ینا یتسنش باال رفته بود؛ اما واقع

همه  یشههم یبست تا برا یکه داشت چمدانش را م یمایینداشت. ن

لند نتوانست سر ب یلدارا بگذارد و برود. منتظر شد ادامه دهد.  یزچ

 کند.

خوبه  یزکردم همه چ ینامزدش شدم به ظاهر فکر م ینکهبعد از ا-
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. یمثروت پدر یدناال کشنبود. من غرق تجمالت بودم و اون غرق ب یول

 یقااما دق یه؛! آدم خوبیهکرد پسرخوب یپدرم بهش اعتماد کرد. فکر م

کالهش و برداشتن و فرار کرده.  یدبابام فهم  یچند شب قبل از عروس

قرض! پول مردم و بهشون  یو کل یمرفته،  ما موند یو آبرو یمما موند

 یدسه سال پدرم خواب . بعد ازیمرفت ینداد. از اون محله نسبتا باال نش

 بلند نشد. یگهو د

دانست  ی. میدگونه اش چک یرو یاشک یقطره  یدکه رس ینجاا با

 یاز جلو یلداپدر  یکند. چهره  یرا دوا نم یدرد یشزدن حرف ها

داشت و  یکه وضع نسبتا خوب یلکردهمرد تحص یکگذشت.  یماچشم ن

 یککه  یمان یدندخترش با د یرفته بود خواستگار ییتنها یوقت

ز او را ا یها ییبود که فکر دارا هجوان آس و پاس بود در جواب گفت

دو  یندارد و سرپرست یچیه یماکرد چون ن ی. فکر میاوردسرش درب

دخترش  یکثروت او نزد یدنبچه را به عهده دارد با هدف باال کش

 شده. 

 یکنم. حرف ها یداتپدرم چند روز قبل از مرگش ازم خواست تا پ-

داشته  یابه دن یبهت نزده بود و شرمنده بود. گفت اگر عمر یخوب
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کنه؛ اما اجل مهلت  یگرده و ازت طلب بخشش م یباشه دنبالت م

 اش نداد. 

 ی. جعبه یدرنگش را کش یقهوه ا یززد و کشو م یکمرنگ لبخند

رفت. به سمتش گرفت و  یلدارا برداشت و به سمت  یدستمال کاغذ

 گفت:

 یو م ینهم یدد یمن و م یگهد یهرک یدم. شاداد یبه پدرت حق م-

 گفت. 

گونه  یکرد و همان طور که رو یدستمال برداشت و تشکر یک یلدا

 کرد گفت: یم یزاش را تم

 منم بود. یرتقص-

 ادامه داد. یلداچپش انداخت.  یپا یراستش را رو یپا نیما

از طرف  ینکها یخواستم باهات حرف بزنم و هم برا یم ینا یهم برا-

 ی؟بهم بد یگهفرصت د یکشه  یکنم. م یخودم عذرخواه

شته مغرور گذ یلداحرف را از طرف  ین. توقع ایدباال پر یمان ابروهای

 زد و گفت: یجان یلبخند ب یلدانداشت. 
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. من و ببخش یکن یکردم و قبول نم یجاییدونم درخواست ب یم-

که پدرم درموردت  یخواد توهم همون فکر ی. دلم نمیشنهادمبابت پ

 ! یکرد و درموردم بکن

قبول  یبرا یادیز یلنقش بست. دال یمالبان ن یرو یتلخ لبخند

نهال بود.  یلشدال یناز مهم تر یکیداشت و  یلدا یشنهادنکردن پ

و  یاوشن یشد. سوال ها و رفتارها یم یرشکه دامن گ یگذشته ا

 یمصمت... یقتحق یدناحترام قائلند بعد از شن یمان ینهال که انقدر برا

و رساندشان. هرچه باشد ا یم ییجا یکبه  بایدترک آنها را نداشت. 

. یدرخنگاه هر دوشان چ یهرات یاپدر آنها بود. با باز شدن در توسط رو

 گرفت. یدهرا ناد یلدارفت و وجود  یمابه سمت ن یارو

 ی؟وبشده! االن خ یچ یدمشن یسلطان یاز آقا ی؟. خوبیماسالم ن-

را در شرکت  یشپا یکه بدجور از وقت ینگاه کردن به هرات بدون

 در دلش نشسته بود گفت: یماگذاشته بود مهر ن

 یاددر شرکت  ! شما بعد پنج ماه کار کردنیممنون خانم هرات-

 ید؟که بدون اجازه وارد اتاق بنده نش یننگرفت
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 گفت: یوارد شده بود با شرمندگ یاکه پشت سر رو منشی

 اشتباه بنده هم بود. قربان یدببخش-

 یا قهوه پالتو ی،مشک یرا از نظر گذراند. شلوار کتان یارو یسرتا پا یلدا

اش  یداشت و چشمان مشک یدی. صورت سفیرنگ کوتاه و شال مشک

و هفت سال را داشته  یستخورد که حدود ب ی. میددرخش یبدجور م

لش دزد. در  یشده بود لبخند مسخره ا یلداکه تازه متوجه  یاباشد. رو

ا کرد؛ ام یلدانثار  یا یتاسف خورد و دختر دهات نیماانتخاب  یبرا

 ظاهر را حفظ کرد و گفت:

 ! یدمتونخوام ند یسالم معذرت م-

 به دختر جوان زد. یکمرنگ لبخند

 نداره. یسالم! مورد-

آمد و در خانه هم هزار بار به  یکار بدش م ینبه شدت از ا نیما

آن سه نفر  ینکه نگاهش ب یمنش یبرا ید. سراخطار داده بو یاوشن

 در نوسان بود تکان داد و روبه او گفت:

 .ینبر ینتون یشما م-
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به ساعت  یمبل برخاست و دست پاچه نگاه یاز رو یعسر یلدا

 انداخت.

از حضورتون مرخص  یدبا یماقا نآ ینممنون که وقتتون و به من داد-

 شم.

 کمی یکه انگار از خدا خواسته بود در دلش گفت خوبه دختر دهات رویا

 .یستاداو ا یبلند شد و روبه رو یاتوجه به رو یب یماادب داره. ن

معذرت  یکمنم  یدشا ینکهراحت باشه! و ا یالتوندر هر دو مورد خ-

 به شما بدهکارم بابت اون روز در محل کارتون! یخواه

 زد و گفت: یلبخند تلخ یلدا

 . یستمهم ن-

که از کنار  یکرد و هنگام یآرام یاش را مرتب کرد. خداحافظ کیف

به خنده  یماهم زمزمه کرد که لبان ن یدیگذشت خوشبخت باش یمان

به  یلبخند یاباز شد. هنوز هم حسود بود. بعد از بسته شدن در رو

 زد. یمان

 !یشنوم حرفتون رو خانم هرات یخب م-
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 ورا کنار زد  یشاز موها یهم انداخت و طره ا یرا رو یکشبار پاهای

 گفت:

 حال بپرسم بده؟ یسماومدم از رئ ینکها-

خواهد به  یدختر م یندانست ا ینشست. م یمالبان ن یرو پوزخندی

 یااو رنگ نداشت. مخصوصا که رو یبرا یکس یشود؛ اما حنا یکاو نزد

به  یرفت و دست یزشدوتا بچه دارد. به سمت م یمادانست ن ینم

 و گفت: یداش کش یجو گندم یموها

 .یدببر یفلطفا تشر یدینحاال که پرس-

گفته بود در  یمادر مورد ثروت ن یادر گوش رو یانمهرکه ک ییها حرف

 یلیاردرهایاز م یکیکردند او  یانداخت. همه فکر م ینگوش اش طن

شرکت و  ینبه جز ا یماشهر مشهد است؛ اما سخت در اشتباه بودند. ن

نداشت که  یزیاش چ ینو خانه و ماش یگرد یسهام چند کارخانه 

و نهال کرده بود. سه دانگ خانه به نام نهال  یاوشهمه را هم به نام ن

بود را هم به  یدهکه خر یی. سهام هایاوشبه نام ن یگربود و سه دانگ د

ه که به نامش بود خان ییکرده بود و فقط تنها دارا یاوشنام نهال و ن

 یمان یزبه سمت م یابود. رو یدهدر تهران خر یشبود که چندسال پ ییا
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 رفت و گفت:

 هم انقدر بداخالق؟ یسرئ-

ا ببه عکس نهال افتاد.  یانگاه رو یزم یرو یمان یروشن شدن گوش با

 یماثروت ن یکه برا ییعکس دخترجوان انگار تمام نقشه ها یدند

 یمارا صاف کرد و روبه ن یشگلو یابود نقشه برآب شد. رو یدهکش

 گفت:

 !ینه کارام برسم. انشاهلل بهتر باشبهتره من برم ب-

 . یداز عکس العمل دخترجوان در دلش خند نیما

 ممنون!-

ه کرا محکم بهم زد  یمادر اتاق ن یتبلند و عصبان یبا قدم ها رویا

خنده بزند.  یرکنترل خنده اش را از دست بدهد و ز یماباعث شد ن

که خنده درش موج  یبرداشت و تماس را وصل کرد و با لحن را یگوش

 زد گفت: یم

 سالم دخترقشنگم!-
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 کرد گفت: ینفس نفس زنان همان طور که به بهزاد کمک م نهال

نره قرصت و  یادتزنگ زدم بگم قبل نهار  ی؟! خوبیماسالم بابا ن-

 ! یبخور

 یصورت اش گرفت و به چهره  یسه نفرشان را برداشت و جلو عکس

 شد. یرهنهال خ یبچگانه 

 ی؟کارا کرد یگلم. چه خبر؟ امروز چخوبم دخترم. چشم خوش-

 یانگار حالش بهتر شده بود و حرف ها یمان یصدا یدنکه با شن نهال

 مقدمه گفت: یفواد از ذهنش رفته بود ب

 !یمادوست دارم ن یلیخ-

 نشست. یمالبان ن یرو لبخندی

 ی؟و کرد یداتخر یدوست دارم دختر خوشگلم! نگفتمنم -

 بغضش را قورت داد. بهزاد در عقب را بست.  نهال

 یم یممت دادم. االنم داربه بهزاد زح یلی. خیدیمآره بابا همه رو خر-

 !یمرکز توانبخش یمر
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 و گفت: یدکاغذ کش یرنگ رو یاهمداد س با

 نبالت؟د یامب یخوا یم ی؟گرد یبرم یباشه دخترم. شب ک-

قار و  یشکم اش که از گرسنگ یشد و دستش را رو ینسوار ماش نهال

 .یدکرد کش یقور م

 . ستمیمیوا یشترب یرم! امروز بخاطر تاخیامجونم خودم م یمانه ن-

 ند.در آنجا بماند و وقت بگذرا یشترخواهد ب یبود که نهال م خوشحال

م برسون و بگو اش ناهارتم خوب بخور! به بهزادم سالمراقب خودت ب-

 !یچونهپ یگوش تو م ینتبب

را قطع  یزمزمه کرد. گوش یگفت و خداحافظ یآرام یباشه  نهال

به نقشه ها انداخت. خط  ینگاه یماکرد، پس از قطع کردن نهال، ن

گران  ینتکال یکش و مداد را برداشت و موس را تکان داد تا صفحه 

 روشن شود. بهزاد سوار شد و گفت: یمتشق

 یم؟ناهار بخور یمبر-

ساعت  یبه عقربه ها که رو یراست اش را باال آورد و نگاه دست
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 بودند انداخت. 11:30

زحمتت  یلیامروز خ یدن بعد خودت برو! ببخشنه داداش! من و برسو-

 دادم.

سرد  ینهال را که بخاطر هوا یدست اش را دراز کرد گونه  بهزاد

 گلگون شده بود را گرفت.

 حرفت رو!بگو  یگهبار د یک-

محکم  یگرش،آمد با دست د یکار بدش م ینکه به شدت از ا نهال

 دست بهزاد زد و گفت: یرو

 ! یندآآآ دستت رو بکش! گونه ام و ک-

آورد و  ییندست بهزاد خورد دستش را پا یکه رو یمحکم یضربه  با

 گفت:

 کرد. یکارچ ینمه. نگاه با دست نازنشانشاهلل دستت داغون -

 یو به بهزاد که لبخند یددست سرخش نگاه کرد. نهال خند یرو به

 لبش بود گفت: یرو
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واست  ینکه فکر ک یزیاز چ یشترب یلیخوشحالم بهزاد! خ-

 خوشحالم!

 استارت را فشار داد. یبه او زد و دکمه  یلبخند تلخ بهزاد

تو دلم  گرده! فقط مجبورم یبر نم یماهفر یکردن و خودزن یهبا گر-

 !یستنهم داشتم که االن ن یو بچه ا که زن یزمبر

 کمربندش را بست. نهال

بودشون کنار با ن یدشه بهزاد  با یحل نم یچیبا غصه خوردن ه-

 .یایب

تکان داد و از پارک درآمد. بعد چندسال از فوت همسرش هنوز  سری

. بهزاد با از دست دادن او همه یایدتوانست با نبود او کنار ب یهم نم

به ازدواج  یلینداشت. نه م یندهبه آ یدیرا از دست داده بود. ام یزچ

که زنده بود با  یآخر یروزها یماهتوانست. فر یمجدد داشت و نه م

. از آن زمان به بعد نسبت یردکرد تا بگذارد بم یبهزاد م ماسالت یهگر

کرده بود. نهال متوجه حال بد بهزاد  یداپ یتبه جنس مونث حساس

بار  یزد. برا یشداد شد صدا ین را در دستش فشار مکه محکم فرما
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 به نهال زد. یجان یمهدوم بهزاد به خودش آمد و لبخند ن

 جان؟-

 ی؟خوب-

 مقدمه گفت: یو ب یستادچراغ قرمز ا پشت

 خورم نهال؟ یافسوس م یاز چ یدون یم-

 یتلخش نم یها دست از گذشته  یسادگ یندانست بهزاد به ا می

رود.  یکند و تا چند ساعت در خودش م یکشد و بحث را عوض نم

 یادهپ ینسکوت کرد و منتظر شد تا بهزاد حرفش را بزند. بهزاد به عابر

 شدند نگاه کرد و گفت: یکه از خط عابر رد م

 یبود باعث رنجشش شدم. بعض یشمکه پ یچرا اون مدت ینکهاز ا-

 یب یها یت شوخ! بابیمحض شوخ یموقع ها دلش رو شکستم حت

کرد و  یانقدر خوب باز ینکهکه کردم و ناراحت شد. بابت ا ییجا

 ینکهسرطان داره! از ا یدملبخند به لبش نشوند تا منه احمق نفهم

گفت  یگول زدن من م برایو  یختر یکه م ییرنگ زرد و موها

 !یشهبخاطر حاملگ
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زد درد داشت.  یکه م ییحلقه زد. حرف ها یشدرون چشم ها اشک

 تر شد.  ینبود سنگ یشکه از صبح در گلو یغصه داشت. بغض

 شکنه یزنه دلم که م یکه م بارون

 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  یشهش یبدون نگاه کردن به نهال، دست چپش را لبه  بهزاد

 گذشته گفت: ینبا همان لحن غمگ

رفت.  یماهمن فر یشرمنده! بخاطر ندونم کار نهال من شرمنده ام-

 یمبچه دار شدنمون بودم که هر عالئ یانقدر تو خوشحال ینکهبخاطر ا

 ذاشتم. یم یشباردار یپا یدمد یم

 شد. یرهرخ بهزاد خ یمن به
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حل  یچیشه. با خراب کردن حالتم ه یحل نم یزیبا افسوس چ-

 خوشبخت شو.  یماهفر ی.  به جایکن یکن زندگ یشه. سع ینم

 .یدبه صورتش کش یراه افتاد و دست یی،سبز شدن چراغ راهنما با

 که ییهم بخاطر بال یجور ینخوام حال تو بد کنم نهال! هم ینم-

خوام با گفتن حرف هام حالت  یسرت آورد شرمندتم. نم یاون عوض

 کردم... اگه به یبد شه! مقصر اون اتفاق من بودم. اگه دعوتت نم

 شد. ینم یجور ینکردم ا یحرفت گوش نم

 کرد و گفت: یا یبغضش را قورت داد. اخم تصنع نهال

 یچ یعنی. یارمتو سرم اسمتم نم یحرف و بکوب ینا یگهبار د یک-

  ین؟کن یم یهمه اش ازم معذرت خواه

نگه داشت. نهال  یمرکز توانبخش یداد. جلو یحسکوت را ترج بهزاد

 فت. رنهال به سمتش  یدنشد. نگهبان با د یادهپ ینهمراه با او از ماش

 !یسالم خانم خسرو-

 به پسرجوان زد و گفت: یلبخند نهال
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 داخل؟ یمبررو ب یناا یدشه کمک کن ی. میدسالم! خسته نباش-

رو از صندوعقب  یلگفت و به سمت بهزاد که داشت وسا یچشم پسر

کار را برداشت. بهزاد با همان اف یداشت رفت، قلم موها و شاس یبر م

 روبه نهال گفت: یشانپر

 کجا ببرم؟-

ن پسرخوب! اال ینر یگارمجا بذار! برو به کارت برس! دور س ینهم-

 گم حواسش بهت باشه. یم یمازنم به ن یزنگ م

 ی؟با من ندار ی! کارباشه دخترم-

 نگاه کرد و گفت: ینشبهزاد زد. در چشمان غمگ یشانه  به

تا  یدار یازن یکه به کس ینونم. اگه هم فکر کردبابت امروز واقعا مم-

 یکدوما  یمباشه اوال خواهر برادر یمن هستم. هرچ یباهاش حرف بزن

 هستم. یدکتر یمچهن

هم  یزیچ کیاش! ام بود. مراقب خودت ب یفهباشه! در ضمن وظ-

 ناهار بخور!  یبرا

شده بود. بهزاد در صندو عقب را  یرهتکان داد و با لبخند به او خ سری
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تکان داد که  یشبرا یبست. به سمت در راننده رفت و سوار شد. دست

به سمت شرکت راه افتاد. شماره  یشانزد و با همان افکار پر یتک بوق

خسته اش در گوش  یصدا یدونداد را گرفت. به بوق سوم نرس ی

 .اختاند ینبهزاد طن

 چه خبر؟ ی؟! خوبیرسالم ظهر بخ-

سمت راست به عقب نگاه کرد نهال هنوز هم در آن سرما  ی ینهآ از

 را به خاطر آورد.  یشبود. اتفاقات چندسال پ یستادها

 !یم! اگه دوستت بذاره عالیرسالم. ظهرتوهم بخ-

را  ینبود باال رفت. سرعت ماش یعلونداد که در بزرگراه امام  ابروهای

 کمتر کرد و گفت:

 دوستم؟ -

 نه.ک یکه داره به نهال کمک م یآره! دوستت! همون-

 گفته؟ یزیشده بهزاد؟ فواد چ یچ-

زد.  یشخندیکوچکتر شده بود انداخت. ن یرشاز نهال که تصو نگاه



 

 

 WWW.98IA3.IR 1008 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 و گفت: یچیدداخل کوچه پ

کنه  یبه نهال کمک م! داره یشههم یگم برا یو م یزیچ یک یکبار-

زنه حالش و بدتر  یکه م ییبا حرف ها یدممن اجازه نم یدرست؛ ول

به نهال گفت که  یاتیچه چرند یستکنه. امروز سر صبح معلوم ن

 حالش بد شد. 

درهم شد. پس بازهم  یشحرف از زبان بهزاد. اخم ها ینا یدنشن با

 بود.  یدهرا وسط کش یمابحث ن

 ینهبب یبذارم نهال آس یمونم. گفتم نم یکه دادم م یقول یمن پا-

 یشه. م یحالش بدتر م یزهاچ یلیاون با ندونستن خ یدرست؛ ول

 و که بود؛ اما یزیچ یرفتکرد. پذ یزندگ یالخ یسال ب یستب ی؟فهم

  ی؟تا ک

 یتداد و با عصبان یینرا پا یشهبهزاد دور فرمان مشت شد. ش دست

 .یدغر

 تا هروقت که بشه! -

 یبود. فواد بد قول یختهبهزاد بهم ر یحرف ها یدناو هم از شن اعصاب
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کرده  یکرده بود. گفته بود در نبود ونداد مراقب نهال است؛ اما کار

 بود که حالش بد شود. از دور برگردان دور زد و گفت:

کنه تا بفهمه کمکش نکنم؟ منم  یم یخودش داره پافشار یوقت-

که اصال  یماحالش بهتر شه؟ نو نگم تا  یدمفهم یساکت شم و هرچ

 کارم تموم شه. شهادت درست یگه. درسته من اشتباه کردم! وقت ینم

 .یدمو م

 زد. یشدر موها یدانست. چنگ یرا م یزهاچ یسر یککه  بهزاد

کن  بدونه؟ گوش یدبهشون بگه؟ اون شا یماخود ن یذار یچرا نم-

 یمان یدونم چرا ول ی! نمیرونب ینهال بکش یپات و از زندگ یدونداد با

 یم مکنه تو ه یبودن تو به نهال نداره! اون فکر م یکبه نزد یعالقه ا

همه  یمابه ن یقنکن با گفتن حقا یو کار یبرسون یببهش آس یخوا

 .یزمو بهم بر یچ

. ترمز زد یرو یاصل یابانحرف از زبان بهزاد، کنار خ ینا یدنشن با

 یدانست؟ نهال را سع یاو را خطر م یماشد. ن یلحظه مغزش خال یک

 .یدبه صورتش کش یدست یتکرد از او دور کند؟ چرا؟ با عصبان یم
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 م؟ کار کنه؟ من و دور نگه داره تا به نهال کمک نکن یخواد چ یم-

 یبرداشت از حرف ها یکدانست و تنها  یموضوع را نم ینکه ا بهزاد

 داشت گفت: یمان

 ... .ینک یگه هم بفهمه که کمکش متو بشه! ا یرخواد درگ یچون نم-

بود. در ذهنش  یگرید یزهایچ یماحرف ن یننکرد. پشت ا باور

نها فرمان زد. ت یاتفاقات را کنار هم گذاشت و با انگشت اشاره اش رو

افتاد.  یشکه چند وقت پ یوجود داشت. شهادت دروغ، اتفاق یزدو چ

 هست.  یانم ینا یگرید یزگفت چ یحس اش م

 یلیهال خنگذشته ندارم.  یبه تداع یلینره ونداد! م یادتحرفم و -

و بهم  یشآروم حقشه! با اومدنت زندگ یشد. زندگ یتمدت اذ ینا

 ! یمابه ن یشو بسپر یمورد دست نگه دار ین! بهتره در ایزنر

از پشت  یایدتوانست از جا پارک رد ب یکه نم ینیبوق ماش صدای

داشبرد گذاشت.  ید و رورا قطع کر یسرش آمد. ونداد گنگ گوش

. درست بود یدفهم یرا نم یمان یلشد. دست نگه دارد؟ دل یباروش نم

او تا توانست آن مدت به نهال کمک کرده بود.  یاشتباه کرده بود؛ ول
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باور کرده  یمافواد را در مورد ن یحرف ها االداد. ح یروننفسش را ب

 یزهایاتفاقات چ ین. پشت ایستقابل اعتماد ن یمابود. او گفته بود ن

 یقینبهزاد شک اش به  یحرف ها یدناست؛ اما االن با شن یادیز

 یننبود. ماش یقانع کننده ا یلاو دل یاتفاقات برا ینشده بود. ا یلتبد

پدربزرگ اش رفت.  یخانه  یمیرا روشن کرد و به سمت محل قد

 یابان. چند خیدفهم یم یدگفتند خودش با ینم یزیحاال که آنها چ

 یبافت طوس یرنگش را رو یتر از محله پارک کرد و پالتو مشک نییپا

رو رفت. فکر نهال  یادهرا قفل کرد و به سمت پ ین. در ماشیداش پوش

را بست و به  وشپالت یموکول کرد. دکمه ها یگریرا به وقت د یماو ن

که  یکیبود رفت. پالست یمیقد یسوپر یکمغازه که  ینسمت اول

 یونت پس زد و وارد شد. خالف االن که همادر بود را با دس یجلو

 یشده بودند. قبال در وسط شهر زندگ ینباال نش یخان و حاج مجتب

نشسته بود و  یشخوانفروشنده بود که پشت پ یکردند. پسر جوان یم

 روبه پسر گفت: یخنث یاش بود. با همان چهره  یسرگرم گوش

 سالم آقا!-

 اش را خاموش کرد و روبه ونداد گفت: یگوش مرد
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 !یدسالم خوش اومد-

انواع و اقسام  یآهن یبه داخل انداخت. با قفسه ها ییگذرا نگاه

 یخچالشده بود و در آخر هم دوتا  یدهچ ییها و مواد غذا یخوراک

که  یشهلبش نشاند و خالف هم یرو یقرار داشت. لبخند زورک یبستن

 ود. گفت:نش یمیصم یکرد با کس یم یسع

منطقه  ینا یاز اهال یکیخواهرم خواستگار اومده.  یراست اش برا-

 خواستم چندتا سوال بپرسم. یهست. م

 ینا یدنونداد بود با شن یمتساعت گران ق یکه هنوز نگاهش رو پسر

 حرف از فکر درآمد.

 ین؟بدون ینخوا یم یدر خدمتم! درمورد ک-

 یمتیدارد. کاپشن گران ق یسر و وضع پسر معلوم بود که وضع خوب از

 تنش بود. خودش را خجالت زده نشان داد.

 سروش! یخانواده -

 کرد و گفت: یزچشمانش را ر پسر

دونم  ینبودن! البته من نم ینجاا یخانواده ا ینسروش؟ تا حاال همچ-
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 منطقه! ینچون دو سال هست که اومدم ا

 سمت چپ بلند کرد و ادامه داد. یابانرا به داخل خ دستش

وقت هست  یلیبدونن! چون خ یدداخل کوچه شا یمغازه دارها یول-

 کنن!  یم یزندگ ینجاکه ا

نشسته بود  یصندل یبه اطراف انداخت. به پسر که رو ییگذرا نگاه

 گفت:

 !یشترهکردم شما قدمتتون از همه ب یمن فکر م -

که فوت کرد  یشال پس 5بابام بود. از  یقبال مغازه  ینجانه داداش! ا-

 اجاره. بعد دوسالم من اومدم. یمداد

 تکان داد و گفت: سری

 ! ممنونم بازم! یامرزشتونخدا ب-

 زد. یلبخند پسر

 انشاهلل خواهرتون خوشبخت شن!-

خارج شد و به سمت  یزمزمه کرد. بعد از خداحافظ یممنون ونداد
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 یابان! آخر خیآجر یبا سنگ نما یمیقد یرفت. خانه ها یابانخ

عمارت سروش بود. نگاهش به چندتا زن که مشغول صحبت بودن 

اش  ینینان داغ به ب ی! بویو عطار یبود، کله پز یخانهچا یکافتاد. 

! با عمو اش یراش بخ یبچگ یاد. ستلبش نش یرو یخورد. لبخند تلخ

 یرنگاه کرد و ز یابانرفت تا نان بخرند. آن هم سر صبح. به آخر خ یم

بودند با  یستادهکه ا ییکنم را زمزمه کرد. زن ها یم یداتونلب پ

داشت مشغول پچ پچ شدند. با  یونداد که سر و وضع مرتب یدند

سمتشان رفت.  همسن بدانند. ب یباتقر یزن ها ینا یدخودش گفت شا

 زد و گفت:  یسقلمه ا یگریاز انها به د یکی

 سمتمون! یادداره م-

را دادند. دست راستش را به انها گفت که متقابال جوابش  سالمی

 پالتوش فرو برد. یپدرون ج

 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-
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 !یرامر خ یبرا-

 ونداد را از نظر یکرد و صورت آشنا یزاز زن ها چشمانش را ر یکی

 گذراند.

 خودت؟-

 نه تکان داد و گفت: یبه معن یسر ونداد

 !یخواهرم اومدن خواستگار یبرا-

خورد سن و سال  یزن که تا االن سکوت کرده بود و بهش م سومین

 کرد و گفت: یمیقد یبه عطار یداشته باشه اشاره ا یشتریب

 ! از اون بپرس!یشترهقدمتش از همه ب یاون عطار-

 ممنونم ازتون!-

 روبه آن دو نفر گفت: یکلند. همان زن درشت هتکان داد سری

 بودمش! یدهد ییجا یکزد.  یآشنا م یبعج-

 یتکان دادند و به ادامه  یدو که با نظر او موافق بودند سر آن

کرده بودند  یکه اسباب کش یدیجد یبحثشان درمورد خانواده 



 

 

 WWW.98IA3.IR 1016 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

رفت و در را هل داد  یبلند به سمت عطار یپرداختند. ونداد با قدم ها

تنش بود و  یمرتب یکه لباس ها یداد.  نگاهش به مرد یو سالم

ماند. مرد به سمت ونداد  یرهخ ریخت یم یرخاکش یکداخل پالست

 برگشت و گفت:

 !یسالم بابا جون! خوش اومد-

ار لبش نشست. مرد را از نظر گذراند. شلو یرو یعطار یاز بو لبخندی

 یکلیکم پشت و ه یبلند و موها یشر ی،مشک یراهنکرم کتان، پ

 او شد. ی یرهالغر! مرد متوجه نگاه 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  یکرد عاد یم یونداد را که سع یگرفته  ی چهره

رد و قرار داشت ک یکه کنار بخار یبه دو صندل ینظر گذراند و اشاره ا

 گفت:

 بابا جون!  ینبش-
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 ینشست. مرد دوتا استکان و نعلبک یآهن یصندل یگفت و رو ممنونی

 ینکرد ا یگذاشت و خودش هم نشست. حس م یزیم یبرداشت. رو

خند و به مرد که با لبرا صاف کرد  یشرا خبر دارد. گلو یزمرد همه چ

 کرد. گفت: ینگاهش م

هرم خواستگار خوا یباشه به شما بگم که برا یازیفکر نکنم که ن-

و  بپرسم تا چندتا سوال از شما ینجامو...  من ا یرهامره خ یاومده و برا

 بعد هم برم!

دو  یهکه شب یمرد یدنبخاطر د یداد. لبخند یهتک یبه صندل مرد

 دوست اش بود زد.

ت نداشتم بخاطر شباه یادو به  یثاقجهان و م یاگه چهره  یدشا-

 کردم. اسمت ونداد بود درسته؟ یو عموت اشتباه م ییبه دا یادتز

منتظره آماده  یرغ یحرف ها یتکان داد. خودش را برا یسر ونداد

ن برداشت و داخل استکا یبخار یرا از رو یفلز یکرده بود. مرد قور

 گذاشت و گفت: یبک. داخل نعلیختر یچا یاول

 ی؟بپرس یخوا یخب؟ نم-
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را  یو قندان سفال یختر یخودش هم چا یکرد که مرد برا تشکری

که از پدربزرگش  یدرش را برداشت. سوالش را به زبان آورد. سوال

 بود؛ اما او جواب نداده بود. یدهپرس

پسر بزرگش  یبرا بود؟ اون که یخان چ یونعلت قبول نکردن هما-

 چرا جهان و قبول نکرد؟ ی،دختر حاج یرفته بود خواستگار

ونداد  یگرفته  یرا درهم قالب کرد و به چهره  یرشدستان پ مرد

 شد. یرهخ

ال ها قبل، سگرده به  یخان بر م یونبا هما یخصومت حاج مجتب-

 یدر حق حاج مجتب یخان ظلم بزرگ یونهما یدر جون ینکهمثل ا

 که حاج آقا در حقش کرده یکار یبخاطر تالف یدمشنکرده. از عموت 

ن خانم برده و آورده جها یالو چندبار پسر بزرگش و سر سه ینو چند

 و قبول نکرده.

 ونداد باال رفت.  ابروهای

 بوده؟ یباور کنم که بخاطر تالف-

 سرد شود. یکرد و گذاشت تا چا یخال یاستکان را داخل نعلبک مرد
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 بابا جون!  یدمبود که من شن یزیچ ینا-

ه اش را مطرح کرد. چهر یبود. سوال بعد یمسخره ا یلونداد دل برای

شش ساله بود پدرش  یپدرش انداخته بود. وقت یادمرد او را  ی

 رفت؛ اما یپسر بزرگش م یاورد. قربان صدقه  یمحبتش را به زبان م

. ترس را . پدرش آدم سابق نشدیختبهم ر یزپس از آن اتفاق همه چ

زد و با  ینزم یچپش را رو یتوانست از چشمانش بخواند. پا یم

 که ناخودآگاه بر لبش نشسته بود گفت: یلبخند

 شد؟  یچ یدکن یفتعر ینخوا ینم-

 و یپسرم؟ چ یبدون یخوا یسال م یو خورده ا یچرا بعد س-

 کنه؟  یدونستنش عوض م

که بو و عطرش هوش را از سر آدم  یخوش رنگ یو به چا یدکش آهی

 شد. یرهبرد خ یم

 بفهمم!  یدبا-

بلند شد و به سمت  یشکه ونداد به او اعتماد ندارد. از جا یدفهم مرد

را « بازاست» نوشته بود  یشکه رو یرفت و کاغذ یعطار یدر آهن
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 گفت: ینیبرگرداند و با لحن اندوهگ

 رسونم.بنفر  یکو به دست  یثاقم یادگاریتا  یدپس موقعش رس-

 یشگذشته شانه ها یمتعجب به مرد که از  فرط غم و غصه  ونداد

. یدو بگونفر بداند و به ا یککرد که  یافتاده بود نگاه کرد. فکرش را نم

مغازه و سمت راست  یکه انتها یآرام به سمت کمد یمرد با قدم ها

 قرار داشت رفت. درش را باز کرد.

 داشت؟ یزیعمو چ یادگاری؟چه  یادگاری؟-

در آمد. خم  یلوال یخاک گرفته را باز کرد که صدا یمیکمد قد مرد

 گشت گفت: یاش دنبال م یمیقد یلوسا ینشد و همان طور که ب

خودم  یشنفر پ یککه من بعد از خبر فوتش به درخواست  یزیچ-

مانده رو  یباق یزهایدونستم پدربزرگت تنها چ ینگه داشتم. چون م

 سوزونه! یم

 یکنده کار یخورد. مرد بعد از برداشتن جعبه  یجرعه از چا یک

. خوشحال بود که ونداد یددست کش یشپر از خاک بر رو یشده 

خانواده جدا  ینگفت ونداد را از ا یم یشههم یثاقسراغ آن رفته بود. م
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 ین! بامرام و با معرفت! آن زمان به اییشمثل دا یکیهبدون صالح! اون 

به  یسال ها منتظر بود تا کس یندر ا دید؛خن یم یثاقحرف م

سراغش برود و انگار انتظار او جواب داده بود. ونداد از آن طرف 

فهمد چه بر سر خانواده اش آمده و از آن  یخوشحال بود که آخر م

به دفتر  یکرده باشد. نگاه یپدرش هم اشتباه یدترس یطرف م

ده  یآن میمتص یک یو جهان انداخت. ط یثاقم یکهنه  یخاطره 

شده بود و توسط آدم  یدهآخر دفترچه را که زرد و پوس یصفحه 

 یرا جدا کرد. هر دو ینوشته شده بود آن هم به زبان فارس یگرید

 یم یثاقکردند؛ اما با رفتن جهان، م یدفتر استفاده م یکآنها از 

که  یزیجهان هم بود. هم نامه و هم عکس و هرچ ینوشت. نامه ها

ارسال کرده بود. ده صفحه را داخل پوشه  یثاقم ایدر آن مدت بر

دستانش  ینگذاشت و جعبه را برداشت و به سمت ونداد که سرش را ب

گذاشت و به  یزم یگرفته بود رفت. سرش را باال آورد. مرد جعبه را رو

 ونداد اشاره کرد و گفت: ینصفه  یچا

 افته! یبخور پسرم! از دهن م-

. یدشده استکان را سر کش یکنده کار ینگاه گرفتن از جعبه  بدون
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 زد و جرعه از آن خورد. یمرد قند را داخل چا

 یه؟چ ینشه بپرسم ا یم-

هورت  یرا خورد که صدا یجعبه را به سمت ونداد هل داد. چا مرد

 سکوت را شکست.  یدنشکش

عموت فرستاد و  یراکه ب ییو عموت و نامه ها ییدفترچه خاطرات دا-

 عکس!

 را در هم قالب کرد. دستانش ونداد

 نابود نشد؟ یزمگه همه چ-

 و گفت: یدکش آهی

 یکه فکرش هم نم یو بهم داد. کس ینخانواده ا یاز اعضا یکی-

 یدخودم نگه دارم و منتظر بمونم  شا یشکردم. بهم التماس کرد پ

 ینکردم که پسر حس یو نم ینسراغم. گمون ا یادبالخره ب یکی

 ینباشه ا یو بهش بگم. هرچ یزو از من بخواد تا همه چ یادسروش ب

بسته  یشههم یو برا یدونهنم یکس نموضوع رو به جز چند نفر و م

 شده!
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 یندانست پاسخ سواالت دست ا یرا جمع و جور کرد. اگر م خودش

زد.  یسر م یمیقد یمحله  یننفر به ا یناول یشمرد است. چندسال پ

و خوش پوش  یافهنظر گذراند. خوش ق صورت ونداد را از یمرد اجزا

ه که در انگشت اشاره اش بود. حرفش را ادام یانگشتر یدنبود. با د

 داد.

نونم! کم ازت مم یاز گذشته بدون یخوا یو م یکه اومد یبابت هرچ-

م سوال ازت بپرس ینتونم بابت دادن ا یشدم؛ م یم یدکم داشتم ناام

 کشونده؟ ینجاتو رو به ا یچ

. یستمرد دشمنش ن ینکه انگار ته دلش قرص شده بود که ا ونداد

 نفسش را رها کرد و گفت:

عمو و  یحرف ها درست نباشه؛ ول یندرست نباشه گفتن ا یدشا-

 زنده هستن! ییدا یخانواده 

حرف از زبان ونداد، نفسش بند شد. مردمک چشمانش  ینا یدنشن با

کرد.  یخوشحال م یتنها یآن ها زنده هستن او را ب ینکه. باور ایدلرز

و جهان! چشمان او برق زد. ونداد لبخند  یثاقدوستانش زنده بودند. م



 

 

 WWW.98IA3.IR 1024 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 لبش نشاند و ادامه داد. یرو یمحو

 کنم.  یداشونبا دونستن گذشته بتونم پ یدشا-

 پالتوش را صاف کرد. جعبه را برداشت و روبه مرد یشد و جلو بلند

 :گفت یدگنج یدر پوست خود نم یجانکه از ه

 جعبه ازتون ممنونم! ینبابت دادن ا-

 کار را کرد. یندستش را دراز کرد که ونداد متقابال هم مرد

ر بده! ممنونم حتما بهم خب یاداز دست من برم یکمک یاگه فکر کرد-

 یریتغ ینوشته شده. از اون به بعد راو ییجا یکتا  ی،که امروز اومد

 کرده که دست منه! 

در صورتش  یکه از خوشحال یکرد.  با لبخند یو خداحافظ تشکر

 یارا باز کرد و خارج شد که نگاه همان زن ه ینقش بسته بود در آهن

و از احراف به او افتاد. مرد ونداد را بدرقه کرد و بعد از خارج شدن 

 نشست. یشخوانبرگه را چرخاند و پشت پ یابان،خ

ننده گذاشت و را باز کرد و جعبه را سمت کمک را یندر ماش ونداد

 زد و گفت:  یخودش هم سوار شد. لبخند مرموزانه ا
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 یلیسروش به سزاش برسه خ یونکه هما یکنم. روز یم یداشونپ-

 !یکهنزد

داشت به آپارتمان آزاد که در شهرک غرب  یمپارک درآمد. تصم از

 قرار داشت برود. خم شد و در داشبرد را باز کرد. نگاهش به دسته

هم قبل از امدنش به مشهد در همان جا  یشال پس یکافتاد.  یدکل

به  یا یوصف نشدن یساکن بود. کمربندش را بست و با خوشحال

 یخوشحال بود که م یزمان یآن بازه  رسمت غرب تهران راه افتاد. د

 یشود؟ م یاگر بفهمد چه م یمتی؟فهمد چه شده است؛ اما به چه ق

 سوم آن دفتر که بود؟  یراو یرد؟آنها جبهه بگ یهتواند عل

 فصل اول پایان

*** 

رنگش را سرش  یمشک یرنگش را بر تن کرد. مقنعه  یدروپوش سف 

گفت. در اتاق  یتیموفق یبه سو یشلبش نشاند. پ یرو یکرد. لبخند

 ینفواد را به دورتر یکرده بود حرف ها یرا باز کرد و خارج شد. سع

تکان داد. نهال  یشبرا ید. دستبه او افتا یازنقطه از ذهنش ببرد. نگاه ن
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 زد و گفت: وبه ا یلبخند

 !یرظهرت بخ یازجانسالم ن-

 و گفت: یستادا نیاز

 ؟یا یکارهخوشگله! امروز چ یرجونم! ظهرتوهم بخ یاهسالم گ-

 صورتش یکمرنگ را هم رو یشانداخت. امروز همان آرا یازبه ن نگاهی

 نداشت.

 !یارمحسن آقا رو به حرف ب یرمم-

 و گفت: خندید

 ی؟ندار ی! کاریرمپس! برم وقتتو نگ یموفق باش-

نه تکان داد و به سمت اتاق حسن آقا رفت. پشت در  یبه معنا سری

. یدرا شن یتراش قلم ن ی. چند تقه به در زد و وارد شد. صدایستادا

 که کنار اتاق بود انداخت و گفت: یلیبه وسا ینگاه

 یادخرم تا بهم واستون بو  یستکه ل ین! گفتیرسالم! ظهرتون بخ-

 !ینبد
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نهال چشمانش را بست. به سمتش برگشت. رنگ  یآشنا یصدا با

خندانش  ینهال به وضوح معلوم بود. خالف چهره  یچهره  یدگیپر

مکث کند.  یهاز چند ثان یشترداشت. نتوانست ب یچشمانش غم بزرگ

 ینتخت گذاشت. آست یکرد. نهال پوشه را رو یبه صندل یمرد اشاره ا

که  یبزرگ یزم یکرفت و نزد ندلیروپوشش را باال زد. به سمت ص

نشان  یقلم ن یدنقرار داشت برد. خودش را مشغول تراش یوارکنار د

 یاو را عصبان یدترس یکه م ینهال بود. نهال یشداد اما حواسش پ

 یراهنو پ یانداخت. شلوار کتان مشک یشبه لباس ها ینگاه یمکند. ن

 داشته باشد؛ لیخورد که شصت سا یش بود. به او متن یرهت یسورمه ا

چهل و پنج سال! از  یعنی 1356اما در پرونده اش نوشته بود 

 یمبلند شد و به سمت کمدش رفت تا برگه بردارد. تصم یشسرجا

 کوچک شروع کند و بعد به منظره برسد.  یزهایداشت از چ

 یندازه؟م یکس یادشما رو  یالذت بخشه براتون؟  ینقاش-

 . ازیداز سمت مرد نشن یدوم برگه ها را گذاشته بود. جواب ی طبقه

 تر یکلخوش ه یمابود که ن ینبود. تنها فرقشان ا یماپشت سر مثل ن

 داشت. یالغر یکلبود؛ اما حسن آقا ه
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 یک تا یول ین؛و به من اعتماد ندار ینبگ یزیچ ینخوا یدونم نم یم-

 ین؟سکوت کن ینخوا یم

آچار برداشت.  یگرفت. چند برگه  یدهنشن حرف نهال را بازهم

دفترچه  یبه نهال انداخت. رو ینگاه یمو ن یدرا عقب کش یصندل

 نوشت:

 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  یبا خودکار هم معلوم بود. ب یخوب بود. حت یلیمرد خ خط

به  B6آچار را با مداد   یشده بود برگه  یرهنهال که به چهره اش خ

 ینقاش یدندانست با د یکرد بعدا از او بپرسد. م یسمتش گرفت. سع

 یدنزد و مشغول کش ی. لبخند خجالت زده ایردگ ینهال خنده اش م

اش را درون جوهر  یتوجه به نهال ن . مرد بدونداش ش یکودک ینقاش
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 یروز برا ینکاغذ نوشت. امروز بدتر یرا رو یفرو برد ماهرانه جمله ا

حرف  یشکرد بخندد؛ اما تمام فکر و ذکرش پ یم ینهال بود. سع

 فواد بود. یها

*** 

وارد خانه  یرا داخل در انداخت و وارد خانه شد. از سال قبل کس کلید

 یرنگ که رو یدسف یملحفه ها یعالم رونشده بود. چون خاک دو 

هال و  یکمبل ها قرار داشت نشسته بود. اطراف را از نظر گذراند. 

رنگ  یدست مبل دورتا دور فرش سورمه ا یکبزرگ که  یراییپذ

متوسط پشت  یبا اندازه  یزیونتلو یک. دشده بو یدههفتصدشانه چ

به  ییکشو یکه با درها یسرتاسر یپنجره قرار داشت. پنجره ها

ها را  یشهش یرنگ رو یدتور سف یبالکن بزرگ راه داشت. پرده ها

کرم رنگ  یاف ها یپوشانده بود. سمت راست خانه آشپزخانه با ام د

را  یلشوسا دسه اتاق قرار داشت. که وندا یمقرار داشت و مستق

بود. با مادر بزرگش تماس گرفته بود و  یدهپارسال در اتاق وسط چ

رود. پالتواش را در اورد و  یبه خانه نم یبود که چند روزاطالع داده 

مبل انداخت. صندوقچه را برداشت و به سمت اتاق وسط رفت.  یرو
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نوشته  یکرد که بفهمد در آن نامه ها و دفتر چ یم یلحظه شمار

اش را هم  یاپن پرخاک گذاشت. گوش یرا درآورد و رو ساعتشاست. 

اعت گذاشت. در اتاق را باز کرد. خاموشش را فشرد و کنار س یدکمه 

با بالشت  یرنگ یاسی یتخت دو نفره طرح چوب وسط بود که پتو یک

هم سمت راست و چپ  یآن قرار داشت. دوتا عسل یستش رو یها

بزرگ سمت  ی ینهآ یکبود.  آن یهر کدام دوتا آباژور رو یکه رو

 یشکه چند دست از لباس ها ییکشو یواریراست اتاق بود. کمد د

 یهم سمت راست بود و پنجره  یزم یکهنوز هم همان جا بود. 

آن  یکه رو یبادمجان یهم باال تخت قرار داشت که کرکره  یرینورگ

 یقهداد.  یرا به داخل نم ینور یچورود ه یرا پوشانده بود و اجازه 

رفت.  یزرنگ به سمت م یدسف یرپوشاش را دراورد و با همان ز یاسک

 یدهو چراغ مطالعه را زد. وجود خاک را ناد یدرا کش یچوب یصندل

 یآورد لبخند یبعد از چندسال سر از راز آنها در م ینکهگرفت. فکر ا

آن را  یاتمحتو یزم یلبش نشاند. در جعبه را باز کرد و رو یرو

انداخت. عکس سه مرد که کنار  یمیقد یعکس ها به ی. نگاهیختر

برادرانه هم را در آغوش  آن دو مرد که یدنبودند. با د یستادههم ا

 یعمو یشد. سمت راست یانلبش نما یرو یگرفته بودند. لبخند تلخ
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جهانش بود و کنار  ییبود دا یستادهکه وسط ا یکوچکش بود و مرد

» بود. به پشت عکس نگاه کرد.  یستادهانها هم همان مرد عطار ا

سروش بودند.  یرا برداشت. کل خانواده  یگرعکس د« 1374یورشهر

 یونرا به چشم زد. مادربزرگ و هما ینکشکرد و ع یزچشمانش را ر

بودند  یستادهخان ا یونکنار هما یشخان وسط نشسته بودند و عموها

 ابا عمه اش هم کنار خانم مادربزرگش، وسط هم دوت یشو زن عموها

را  یشعمو یبچه هم که ونداد و حسام باشند نشسته بودند. چهره 

 یبا چشمان قهوه ا یدست مشک یک یموها ی،. پوست گندمنگاه کرد

به دو  یزد. نگاه ی. محبت از چشمانش موج میغو صورت سه ت یرهت

. یدباال پر یشو عمه اش بود. ابروها ییانداخت. عکس دا یگرعکس د

به  یمتقد» . به پشت عکس نگاه کرد. تندهر دو لبخند به لب داش

بودند.  یچهار نفر یخانواده  یک یعکس بعد «یثاقم یزمبرادر عز

 یدهبود که در دفترکار پدربزرگش د یعکس را شناخت. همان عکس

مو  یدختر بچه  یکجهانش جا افتاده تر شده بود. بغلش  ییبود. دا

 یهشب یتنها یکه ب یخورد چهارسالش باشد. دختر یبور بود که م

لخت دختر بچه و  یکه داشتند. موها یبود. تنها وجه تفاوت ییدا

شد با  یم یدهنسبتا روشنش که در عکس واضح د یقهوه ا یچشم ها
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پسربچه  یکبود که  یستادها یهاش، عمه هد ییپدرش بود. کنار دا

را  یبا جلد چرم یبغلش بود. عکس ها را کنار گذاشت و دفتر قهوه ا

افتاد. شکسته  یشعمو یکرد که نگاهش به خط ارمن زشبرداشت. با

سال  یو خورده ا یستبلد نبود. از ب یادتوانست بخواند؛ اما ز یپاره م

مجدد او  یادگیری یگم شده بود. پدربزرگش اجازه  یشقبل که عمو

بود.  یادنوشته باشد ز یکل آن دفتر به ارمن ینکهرا نداد. احتمال ا

دفتر دفت  ینبه نام خداوند جان و خرد. ا» کرد.  یزچشمانش را ر

 یکه کس یسیمنو یم یجهانه! به زبان ارمنمشترک من و داداشم 

 یکه بتونه بخونه عشق عموئه ونداد کوچولو یتنها کس یدنفهمه! شا

 «زرنگ.

متن وسط نوشته شده بود و دور تا دورش هم به  یناول ا ی صفحه

ه داده شده بود. وارد صفح ینتمنظم ز یها یهحاش یطرز هنرمندانه ا

هم بست و  یبود. چشمانش را رو یدوم شد. همه به زبان ارمن ی

به  ینمانده بود؛ ول یادش یادیز یززد. چ یشدرون موها یچنگ

 ینوشته ها یرز یگریپس از د یکیکلمات  یمعن یدخودش که امد د

 آن شده است.  یروقت است که درگ یلیو خ یردگ یقرارم یفارس
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*** 

 سال قبل )تهران( 25

ه ک یاز تولد مرد کوچکم روز یسمنو یم یرماهو هفتم ت یستامروز ب »

 «ان است. یتمام اتفاقات سر چشمه 

 نبود. نفسش را یبه اطراف انداخت. کس یسرش را باال گرفت. نگاه 

 یونداد یدن. با دیدرا کش یراهنشپ یگوشه  یآسوده رها کرد. پسر

ر دبود لبانش به خنده باز شد. برادرزاده اش را  یستادهکه کنارش ا

 و گفت: یدآغوش کش

 !ینجاستمرد شجاع منم که ا-

 چشمانش را درشت کرد. ونداد

 امروز تولدمه!  یستادی؟عمو فالگوش ا-

ر انداخت. شلوا یدرس یاو هم نم یبه پسربچه که قدش تا زانو نگاهی

اش را  یمشک یبود با ژاکت قرمز رنگ و موها یشپا یرنگ یاهکتان س

پسربچه را  یبود. موها یختهصورتش ر یکه گرد کوتاه کرده بود رو

 و گفت: یختبهم ر
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 یستادی؟ا ینجاز تولدته! پس چرا اآره عموجون! امروز رو-

 او فشار داد و گفت: یو دستش را درون گونه  یدخند پسر

 !یبود یستادهچون فالگوش ا-

ود که در بغلش ب یبا ونداد یثاقبه داخل سالن، م یهوارد شدن هد با

و بلوز کرم رنگ که سر  ی. دامن مشکشده بود یبا. خواهرش زیدچرخ

 یمشک یو روسر یمشک یکش داشت با جوراب شلوار یشها ینآست

که از عکس العمل پدرش و  یثاقبسته بود. م یشگلو یرکه  محکم ز

 گفت: یدترس یم یحاج مجتب

  ین؟مطمئن-

 انداخت و گفت: 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-

 ونداد زد. یبه چهره  یلبخند هدیه
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 داخل!  یمباهم بر یاب-

 . دست عمه اش را گرفت و بهیداو را رها کرد و سرش را بوس میثاق

مبل نشسته بودند و  یک یسمت هال رفتند. حسام و آزاد کنارهم رو

ه شد یرهکردند. پدر بزرگش با اخم به جلو خ یدعوا م یسر اسباب باز

 ینحس بود. یناراض یندرا بب یقرار است دوباره حاج مجتب ینکهبود. از ا

اش را صاف کرد و دست همسرش را که آوا را به بغل داشت را  یقه

خود بودند. با جمع شدن  یگرفت. هر کدام از آنها سرگرم بچه ها

ختر خان نگاهش را دور تا دور هال چرخاند و روبه د یونخانواده، هما

 کوچکش گفت:

 کجاست؟ یثاقم-

دست عمه اش را رها کرد و به سمت آوا رفت. دامنش را صاف  ونداد

 مبل نشست و گفت: یناول یکرد و رو

 !یستادهجلو ا ینهم-

 یاطکه تا االن منتظر جهان بود به سمت در ح یثاقدر، م یصدا با

لبانش به خنده باز شد.  یثاقم یدنبا د یحاج مجتب رفت و باز کرد.
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به سمت  یگفت. حاج خانم و حاج مجتب ییسالم و خوش آمدگو

 بود. آرام گفت: یینداخل رفتند. به جهان که سرش پا

 ترسم قبول نکنن! یداداش؟ جهان نگرانم! م یمطمئن-

برادر بود کرد و  یگرمابه و گلستانش که جا یقبه رف ینگاه جهان

 :گفت

 شن! ینم یخان راض یونو هما یکه حاج یدون یم-

 یندونم ا یمن پشتتم داداش! م یریبگ یمیو بدون هر تصم ینا-

 داخل! یم. بهتره برینشد یتچه قدر اذ یهمدت هم تو هم هد

 یکرد. هر سه  یم ییماه وسط آسمان خودنما ی،آن روز تابستان در

را  یشانخانه را باز کرد. کفش ها یآنها اضطراب داشتند. در اصل

 یحاج خانم با عروس ها یاحوالپرس یدر؛ از پا درآوردند. صدا یجلو

مبل نشسته بود. مراسم تولد  یآمد. ونداد سرگردان رو یسروش م

 یو مکان ها ییتنها ین روز بود. از هم کودکیخسته کننده تر یشبرا

د. ر بزرگش بلند شداد. به احترام پدربزرگ و ماد یم یحخلوت را ترج

 و گفت: یدنوه اش او را در آغوش کش یدنبا د یحاج مجتب
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 تولدت مبارک گل پسرم!-

 سالم حاج بابا! ممنون!-

 یینسرش را پا یههد یدن. جهان با دیدپسربچه را بوس ی گونه

 به او گفت. یلب یرانداخت و سالم ز

با مادرش تالش  یالمبل دو نفره نشست. سه یکنار جهان رو میثاق

کرد سکوت را بشکند.  یم یسع یدر آرام کردن آوا داشت. حاج مجتب

و محمد با هم مشغول صحبت بودند. آزاد دستانش را در  ینحس

دهانش کرده بود که با اخطار ونداد دستش را درآورد و به او 

 ... .یدخند

 یارشد خانواده  یبود تا تولد نوه  یهشب یزیشب، به هرچ آن»

بار خودم را آماده کنم تا جواب  یناول یبود که من برا یشب سروش،

قلب  یانم ینکند؛ اما در ا یدانستم مخالفت م یپدرم را بدهم. م

 یشد؟ ساعت از ده شب گذشته بود و بحث ها یبرادر و خواهرم چه م

مود  یرو یسر غرفه ها در بازار اصل اجیخان و ح یونهما یشگیهم

و  یبزرگ فرش دست یغرفه  یک یافتاده بود. آن زمان حاج مجتب

 یخان هم چندتا از مغازه ها یونو تابلو فرش داشت. هما یشمیابر
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کردم  یبه نامش بود. با خودم فکر م یمیدر آن بازار قد یلوازم خانگ

 «... . اماشده است.  یمطرح کردن خواستگار یخیالجهان ب

 رنگ در انگشتش بود. یاشتن انگشتر نقره اسخت مشغول نگه د ونداد

به  یانداخت. از ده گذشته بود. نگاه یشبه ساعت مچ یجهان نگاه

 را در دهانش گذاشته بود انداخت و گفت: یبخان که س یونهما

 رو که به  هردو خانواده مطرح هست رو بگم! یبحث یدبا-

ساکت جهان همه  یبا ترس بهم نگاه کردند. با صدا یثاقو م هدیه

 یونآمده است. هما یشپ یمهم یزتا بفهمند چه چ یخکوب،شدند و م

 را قورت داد و گفت: یبخان قاچ س

 شنوم! یم-

. یدخواهد از چه سخن بگو یدانست پسرش م یخانم که م حاج

 توجه به مادرش گفت: یاو ب ینه تکان داد؛ ول یسرش را به معن

 !یمخدمت برس یرامر خ یبا خانواده برا ینخوام اگه اجازه بد یم-

 یاییح ی. از بیفتدبه سرفه ب یبود تا حاج مجتب یجمله کاف همین

 یدهپسرش لبش را گاز گرفت. پسرش علنا وجود پدر و مادر را ناد
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لبش  یرو یدرخواست. لبخند ینا یدنخان با شن یونگرفته بود. هما

 یدر ذهنش پر رنگ شد؛ اما از گستاخ یششد. فکر ده سال پ یاننما

هم انگار فکرش سمت  یشد. حاج مجتب یعصبان یشترجهان ب

 یونداد تا دختر هما یاجازه را نم ینرفت؛ او ا ینحس یخواستگار

کم نداشت؛ اما باز  یزیچ یسروش همسر تنها پسرش شود. از خانم

 درهم گفت: یبا اخم ها ینهم بحث سر پدرش بود. حس

مگه از  ی؟کن یطرح مدرخواست را م یندر حضور پدر و مادرت ا-

 که... . ی؟سنت ها خبر ندار

 خان به جهان نگاه کرد و حرف پسرش را قطع کرد و گفت: همایون

 ن!جواب من کامال معلومه آقا جها-

 شود. یم ینغمگ یثاقکند. م یبا اضطراب به لبان پدرش نگاه م هدیه

 خواهد با رد کردن جهان، پدر و یداند م یاست. م یشتر ینهپدرش ک

را  خواهد انتقام آن ده سال یداند م ی. میندازدبه جان هم بپسر را 

ا تکه چندبار رفت و آمد تا بله را گرفت. جبران کند. منتظر بودند 

 .یدگو میچه  ینندبب



 

 

 WWW.98IA3.IR 1040 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 نداره!  هم یدنبه خدمت رس یازیوصلت مخالفم! ن ینکامال با ا-

ف بود که جهان دامادش شود؛ اما حر ینا یشاز آرزوها یکی مادرهدیه

ا ر یدیمردند. ناام یم یدبا یریدگفت بم یحرف همسرش بود. اگر او م

 یگریمهلت صحبت د ی. حاج مجتبیدو جهان د یهدر چشمان هد

 یونبرادر کوچکترش تکان داد.هما یبرا یسر یالنداد و بلند شد. سه

ه کرد. جهان چهره اش مهمان ها را بدرق التدر ح ییریخان بدون تغ

به خانه  یشدانست تا پا یشد؟ م یکرد خودش را نبازد اما م یسع

قدم به سمت  یک یثاقپاسخ حرف پدرش را بدهد. تا م یدبرسد با

 رفت. پدرش دستش را محکم گرفت. با اخم و تحکم گفت: یرونب

خواست و در یخواستگار ین! من ایپسره بگرد ینبا ا یادخوشم نم-

 یجلو یدادی. اگه انقدر بهش رو نمینمب یاحمقانه رو از چشم تو م

 کرد. ینم یاز خواهرت خواستگار یرتغ یب یتو

کرد و  یاخم یثاقکنار پسرش رد شد و به سمت داخل رفت. م از

بود. تنها  یمشغول کار یبا جهان را به فردا موکول کرد. هرکس یدارد

توجه به نگاه  یبود. ب یهشده بود. هد یدپدکه بعد از رفتن آنها نا یکس

و  یستادا یهشماتت بار دو برادرش به سمت باال رفت. پشت اتاق هد
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را   یرهصورتش را پاک کرد و دستگ یرو یزد. اشک ها رچند تقه به د

 به برادر کوچکترش افتاد.  یداد که نگاه یینپا

 داخل؟ یامتونم ب یم-

 زد و گفت: یتلخ لبخند

 البته!-

 سمت تخت رفت. نشست و گفت: به

 مخالفت نه؟ یبرا یمماده کرده بودآهر سه تامون، خودمون و -

 آره! -

 کنار او نشست. دستش را دور او انداخت و ادامه داد. خواهرش

 کنم. خوبه؟ یم یسروش بابا رو راض یثاقاگه من م-

 یناز اولم ا کنه. یمخالفت م یشترداداش! بابا با حرف تو ب یستالزم ن-

 . یدرس یم ینجابه ا یداحساس درست نبود. نبا

صورتش شد. سرش را به  یروانه  یشادامه دهد. اشک ها نتوانست

 یهگفت. جهان و هد یم یدبرادرش چسباند. سکوت کرد. با ی ینهس
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داشتند.  یپنهان یهشت سال منتظر مانده بودند. هشت سال رابطه 

هرش بلند شد و صورتش را پاک کرد. از کنار خوا یاشک ها یههد

 گفت:

 ! یرمبگ یدهمدت و ناد ینتونم ا یباهاش صحبت کنم. نم یرمم-

 یاآمد که مخالفت کند. برادرش اتاق را ترک کرد. با قدم ه یههد تا

 ورفته بودند. فقط پدر  یشآمد. زن برادرها یینبلند از پله ها پا

 .یدپدرش را شن یبرادرانش مانده بودند. صدا

 یجتبدخترمم رو دوش پسر حاج م یها محمد! من جنازه  یساده ا-

 وصلت! ینچه برسه به فکر کردن به ا یندازمنم

 و روبه پدرش گفت: یدبه صورتش کش یکالفه دست محمد

فت ر یدجواب شما رو شن ینتا ا یدیشه بابا؟ ند یم یچ یهپس هد-

 عالقه دوطرفه است. یندونم ا یندونه من خوب م یتو خودش؟ هرک

 داد و گفت: یهمبل تک یبه پشت ینهدست به س نحسی

زن  ی. وقتتیسن یشترنوزده سالش ب یهکنه. هد یاونم فراموش م-

 کنه! یاحسان شد، جهان و فراموش م
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بود  یدهپنهان کرده بود. پس برادرش هم فهم یواررا پشت د خودش

دانست علت رد کردن  یاست. محمد نم یزیچ یهجهان و هد ینب

د. بو یدهرا شن یثاقبا م یشدوبار هم درد و دل ها یکیجهان چه بود. 

 ینگذاشتن با خانواده ها ا یانکار جهان اشتباه بود که بدون در م

 .بودرا مطرح کرده  یشنهادپ

گ بود بخاطر حرف و نزن! حتما عمه بزر ینا یگهداداش تو که د-

له کرده بود چندبار رفت و اومد تا ب یرگ یدخترحاج یشگلوش پ ینکها

! حاال که یچکسه یا یالسه یا یگفت یم یزمان یک یادمهرو گرفت. 

 کنه؟ یو جهان شد. با ازدواج کردنش اون و فراموش م یهبحث سر هد

 یکخان که تا االن ساکت بود روبه پسرانش که هرکدام  همایون

 زدن گفت: یم یحرف

 . یارم! من دخترم و به عقد جهان در نمینهحق با حس-

 داد و گفت: یهتک یوار. وارد هال شد و به دیستادبا نتوانست

 یخودتون خوب م یاری؟چرا؟ چرا دخترت و به عقد جهان در نم-

محله رو  یکخودشه! هم  یبهم دستش تو ج یههم پسر صالح یندون
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 ! یارینرد جهان ب یواضح برا یلدل یکخورن.  یاسمش قسم م

 کرد. یثاقبه م ینگاه حسین

اداش د یهو حرف بزرگترت و گوش کردن کار بد یستادنفالگوش ا-

 !یکهکوچ

را  یهو هد یثاقم یشهلبانش نشست. او هم یرو یلبخند محمد

زد و  یشخندین یثاقانتخابشان ارزش قائل بود. م یدوست داشت. برا

 روبه پدرش گفت:

دوتا بچه هاتون رو  یشخص یبخاطر خصومت ها ینخوا یچرا م-

 یهرچ یبوده؛ ول یشما و حاج نیب یدونم چ ینم ین؟پاسوز کن

 ساده ... . یلج و لجباز یکهست. لطفا بخاطر 

االنم  نه تو و محمد! یریمگ یم ینکه من و حس یمهتصم ینبسه! ا-

 !ینبخواب ینبهتره بر

 برداشت و گفت: یکقدم به سمت هال نسبتا تار یک

چرا؟ چون  یرین؟بگ یمشما تصم یگهدو نفر د یزندگ یبرا یم؟تصم-

! واقعا چرا چشماتون ینپاره کرد یشترب یرهنچون چندتا پ ین؟بزرگتر
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چرا بخاطر منافع  یه؟که جلو روتونه ک یکس ینینبب ینکن یو باز نم

خواهر  یبه زندگ ینعمر گند بزن یکتا  ینخوا یخودتون م یشخص

 یپول م یلیارددونم که بخاطر چند م نمی یکن یفکر م یچارم؟ب

 ین؟کن یفرح یرو عروس خانواده  یههد ینخوا

 خان با غضب نگاهش کرد. همایون

من  یلوحرف هارو تح ینا یایتو گوشت خونده ب ینکهخوب مثل ا-

 !یستخواد به توهم مربوط ن یآره؟ دختر خودمه دلم م یبد

 .یستادپدرش ا یفشار داد. جلو یتمبل را از عصبان یدسته  محمد

! من به عنوان یمرادرشماهم دوتا ب ینهمون طور که شما بزرگتر-

ساده  یلج و لجباز یکمنافع خودتون و  یبرا یدمبرادرش اجاره نم

چرا  نرفته یادم! هنوز ینکن یخانواده رو قربان ینفر از اعضا یکبازم 

عا هم جنازه اش و اوردن! جالبه واق یعمه زن اون مرد شد و بعد مدت

 جالبه!

 یشترب یتشراموش کرده بود. عصبانکه کال موضوع عمه اش را ف میثاق

 به هردوشان انداخت و گفت: ینگاه ینشد. حس
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 کرد نه... . ! عمه سکتهینبهتره 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

که  یدون ی! میثاقنکن تو رو هم از شناسنامه ام خط بزنم م یکار-

عمه  یهبشه شب یتتمحرومت کنم. حکا یراثنداره از ارث و م یکار

 ات!

بازه  یک. انگار محمد پرت شد به یدپدرش در سرش چرخ یها حرف

 بال را سر عمه اش که سرپرست او بود یناش، هم یدر کودک یزمان ی

 شد و گفت: یرهپدرش خ یثخن یآورده بود. به چهره 

 ات محرومم کن هم از... . پس هم از شناسنامه-

 خان یونماند. هما یمهکه به دهان او خورد. حرفش نصف و ن یلیس با

بلند نکرده بود؛ اما بعد از چندسال دستش  یکس یچه یدستش را رو

سوخت؛ اما  یلیپسر کوچکش بلند کرد. صورتش از شدت س یرا رو

 و ادامه داد: یدخودش را نباخت. خند
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 یچیه ثیراخودم امضا کنم از ارث و م یخواینپس خط بزن! م-

 یپس عمل ینش یگذشته م یخیالب ینجوری! چطوره؟ اگه ایخوامنم

 ! ینکن

شده بود. محمد  یگرآدم د یک یثاقشناخت. م یپسرش را نم صورت

بزند؛ اما او پدرش  هم یگرد یتوانست حرف ها یبه خودش آمد. م

 ید. بایدبگو یزیتوانست چ یکرد. نم یبود. هرچه قدر هم مخالفت م

گفت و به سمت باال  یآرام یرشد. شب به خ یوارد م یگریاز راه د

گفت  یریبه پدر و برادرش شب بخ ردنرفت. محمد هم بدون نگاه ک

 بود.  یو به سمت اتاقشان رفت. آخر شب بد

از  یشاما امان از احترام ب یم؛بگو یزاز همه چ یم،توانستم بگو یم »

 یاگر همان شب آن حرف ها را م ید! شایدار یکس یکه برا یحد

شد. اگر  ینم ین. ایختمر یشد. اگر در دلم نم ینم ینچن ینزدم ا

 ینم یو جهان را دوست نداشتم بدون اطالع محمد کار یهآنقدر هد

شود که  یانجهان چشمانم گر ینامه ها یدند اکردم که تا آخر عمر ب

و دور از خانواده هستند. ان شب جهان هم با  یبچرا انها شهر غر

 یخوب یکه گذشته  یگفت ما دختر مرد یشد. او م یرپدرش درگ
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به دست  یمکرد ی. دخترمان را هم کار بدیریمگ ینم یتنداشته را برا

 یشات پاز اتفاق چندماه یسمنو یها را م ین. االن که ایمانها سپرد

 «آمده گذشته

 )زمان حال(

. سرش درد گرفته بود. از بس به مغزش فشار یداز خواندن کش دست

به  یترجمه کند. نگاه یرا به فارس یآورده بود تا آن کلمات ارمن

توانست دل  یداد. نم یانداخت. ده شب را نشان م یواریساعت د

خوانده نبود. ده صفحه اش را  یشتربکند از آن دفتر! چهل صفحه ب

به انگشترش انداخت.  یبود. نگاه یادش رااش  یبود. تولد هشت سالگ

که  یداده بود. همان سال یهانگشتر را به او هد ینکه ا یهمان سال

ده صفحه  یدداد. با یهتک یرا! سرش را به صندل یشعمو یدهند یگرد

را نوشته  یقکه معلوم بود. فقط حقا ینجوریکرد. ا یدوم را باز م ی

را! صفحه را ورق زد.  یمعمول یزهایبود. اتفاقات را نوشته بود. نه چ

شده بود. چشمانش را باز  یزترخط ر یبا،ز یها یبازهم همان کادربند

که تمام لغات را درونش  یا یمیداشت به کتاب قد یازو بسته کرد. ن

 یوشکتاب فر یدشا ینکهنوشته بود.آن کتاب هم در مشهد بود. با فکر ا
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و  یدرا پوش کیشاس یقهبلند شد.  یزداشته باشد. از پشت م یا

دانست  ینداشت. م یچیرفت؛ ه یخچالپالتواش را برداشت. به سمت 

 یشو کنجکاو یجانبرد؛ اما ه یم یادمتون زمان ز ینترجمه کردن ا

 ینبفهمد چه شد که ا یعترخواست هرچه سر یباال بود. م یلیخ

 رفت.  یرونو خانه را برداشت و به سمت ب ینماش یدشد. کل یجور

*** 

بود انداخت. همان طور که خودش  یدهکه نهال کش یبه نقاش نگاهی

 یرو یبود. لبخند تلخ یدهکش ییابتدا یهم گفته بود مثل بچه ها

 و گفت: یدلبش نشست. نهال دستانش را کش

 ! ینببخش یاس به بزرگوار یعهضا یلیدونم خ یم-

 یاو گذاشت و رو یجلو یوانل یکبرداشت و  یگریآچار د کاغذ

 دفترچه نوشت.

 روشن بکش! یهبا سا ینا یهشب-

 زد و گفت: یلبخند نهال

 هوم؟ یرمگ یم یادزودتر  ینجوریا ین؟زن یچرا حرف نم-
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 چانه اش گذاشت. یرمرد اخم کرد. نهال دستش را ز 

 بهتون یشد و چ یدونم چ یحل شده؟ من نم یچ ینسکوت کرد-

حسن آقا! اگه بخاطر از دست  یستسکوت کردن راهش ن یگذشته! ول

وقت  یلیمن خ یپدرخونده  یمخواست ساکت ش یم یزاموندادن عز

 کرد. یسکوت م یدبا یشپ

 یگرفته بود شد. دلش درد و دل م یلیبه نهال که امروز خ یرهخ مرد

ه رد نگاتوانست او را درک کند؟ به م یم یک ی؟! اما کیخواست با کس

 کرد و ادامه داد:

 یشت پوق یلیبود من خ یاگه سکوت کردن راه خوب ینمطمئن باش-

 سکوت کرده بودم.

 یقکه با خط نستعل ییبه برگه ها یلبش نشاند و نگاه یرو لبخندی

 از اشعار موال نوشته بود. انداخت و ادامه داد. یتچند ب

مشکالت دارن. اتفاقات  یشوناز آدم ها هستن که تو زندگ یلیخ-

سپر کردن و  ینهسر خم کردن س یبه جا یواسشون افتاده؛ ول یادیز

باعث  یدکنه عمو؛ اما شا یو دوا نم ی! حرفام دردیدنبا مشکالت جنگ
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 سکوتش رو شکست. ینفر روزه  یکشد تا 

 یزیکلمات را با غم گفته است چ ینکه ا یتوانست به دختر ینم مرد

ختر د ینپرستارها با او رفتار کند. ا ی یهمثل بقتوانست  ی. نمیدبگو

 ینچن ینسال ها بر او گذشته بود که ا یندر ا یفرق داشت. چ

 و گفت: یدرا عقب کش یبود؟ نهال صندل ینغمگ

! فکر کنم با موندن من حالتون بد تر شه! بهتره برم یدببخش-

موندم؛  یفتامشب ش یددم. شا یداروهاتون م یامم یگهچندساعت د

 شما... . یجلو یدماما قول م

در وجود  یزیچ یک! ینبش یزد به معنا یصندل یدستش را رو مرد

فواد در  یاو تکان خورده بود. بغض داشت. هنوز هم شک و گمان ها

اش حال او مرد را بد کند.  یخواست با گفتن زندگ یسرش بود. نم

 .یدتلخ خند ینبنابر ا

 زنم. یبهتون سر م یام! باز میرمنه عموجون! م-

 یکاو را باال گرفت.  یکودکانه  ینکرد. بعد از رفتن نهال، نقاش اصرار

آن که  یصبود که کنارش درخت بود با سه آدمک. تشخ یدهخانه کش
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هستند ساده بود. سرش را  ینهال چه کسان یدرون نقاش یآدم ها

 را بست. یشگذاشت و چشم ها ینقاش یرو

 یرفت. نم یم یکه سمت غذا خور یدرا د یازاز اتاق خارج شد. ن نهال

د؛ توانست حال او را خوب کن یم یماخواست امشب را به خانه برود. ن

 . یختر ینهال بهم م یچهره  یدناما حال خودش با د

مامان  از یکیسرگرم  یم؟باهم بر یایم یرمغذا بگ یرمدارم م ینهال-

 رفت. یادمبزرگا شدم 

بهتر بود که زخم معده هم به  ینابه غذا نداشت؛ اما از  میلی

کرد. سرش از فکر و  یمشکالتش اضافه شود. کمرش هنوز هم درد م

 اتفاقات و حرف ها پر بود. یالخ

 ! یامآره م-

 هم قدم شد. یازن با

 تو بمونم؟ یبه جا یفتشه من ش یامشب و م یازن-

 در را هل داد و گفت: نیاز
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 شب بمون! یفتبذار دو روز بگذره بعد ش-

 داد و گفت: یرونرا ب نفسش

 نداره! یاشکال-

گفت. به سمت آشپزخانه  یآرام یاو شد. باشه  یمتوجه کالفگ نیاز

. نداشت یلهم معلوم بود؛ اما م یاز صد فرسخ یقرمه سبز یرفتند. بو

به پدر  یدنو قبل از رس یایدسراغش ب یگرد یبال یک یدترس یفقط م

 از درد جان دهد. یشو مادر واقع

*** 

 ییصدا یچداد. ه یشب را نشان م یکاش نگاه کرد  یساعت مچ هب

 یدشد. لبخن یدادر درگاه پ یآمد. در باز شد و قامت عل یدر سالن نم

 به نهال زد و گفت:

 من حواسم هست. ین؟خواب یچرا نم-

صبح فواد  یتوانست با حرف ها یدستانش گرفت. مگر م ینرا ب سرش

 خوابش ببرد؟ 
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 من حواسم هست. ینشما استراحت کن-

 ینهال باعث شد سوال ینغمگ یو نشست. چهره  یدرا کش صندلی

 بپرسد.

 شده؟ یزیچ-

فواد را  یخواست شماره  ی. دلش میدرا به صورتش کش دستانش

حرف  یدترس یآمد را نثارش کند. م یاز دهانش در م یو هرچ یردبگ

 ینه تکان داد. دارو یبه معنا ی. سریایداو درست از آب در ب یها

او شد.  یحال یمتوجه ب یبود. عل یناش سنگ ینههمه را داده بود. س

اتاق را ترک کرد.  یکوتاه یدبلند شد و با ببخش یشنهال از جا

هر وقت دلش  یشهبا او صحبت کند. هم یرا نداشت که اندک یچکسه

 یادششد.  یکرد. حالش بهتر م یبود. با او صحبت م یماگرفت ن یم

داشته است؛ اما االن چه  یچه حال یشپ یقهرفت که تا چند دق یم

 یکتار یاطح هبه صورتش خورد. ب یکرد؟ در را هل داد. باد سرد یم

روشن بود و اتاق نگهبان. با کفشش  یوارید یشد. فقط چراغ ها یرهخ

رسد.  یبه کجا م یکنجکاو یندانست آخر ا ی. نمیدکش ینزم یرو

 یعبه سرش هجوم اورد. سر یاش بلند شد. افکار مختلف یگوش یصدا
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اسم مخاطب نفسش را آسوده رها کرد.  یدندراورد. با د یبشاز ج

دارد. تماس  یازبود که نهال االن به وجود او ن یدهفهم انگارونداد بود. 

 یم یرآنها در گذشته س ینگفت. هر دو یچیرا وصل کرد؛ اما او ه

نهال رفته بود. سکوت را  یشماره  یروکردند. دستانش ناخوداگاه 

 شکست.

 ونداد؟-

 نوشابه را باز کرد و گفت: یداد و در آهن یهتک یوارد به

 بله؟-

 یک سر او امده باشد. قلبش زد. با سرعت پمپاژ کرد. ییکه بال ترسید

 نگاه نگرفت. یکنسبتا تار یاطاما از ح ید؛آن از سرما لرز

 شده؟ یزیشبه. چ یمهو ن یک یکهساعت نزد ی؟خوب-

نکرده بود. ساعت ده شب  یدارا پ یکشنریکرد. آن د یدرد م سرش

که آن کتاب را داشتند در آن شهر به آن  ییها یاکثر کتاب فروش

 یتوانست معنا کند. حرف ها ینم یکشنریبسته بودند. بدون د یبزرگ

شوهر دار  یپدربزرگش درمورد او که عاشق دختر یشپ یقهچند دق
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بودند که او عاشق  یدهدر گوشش زنگ خورد. همه فهمشده بود. 

کرد او را  یتوانست بفهمد ونداد سع ینبوده؛ اما ک یشدخترعمو

نهال نرفت. عکس  یشمحرم او بود فکرش پ ینازآ یفراموش کند. وقت

مهم نبود. باور مادرش درمورد او از هم  یالعمل پدربزرگش ذره ا

 ید؛ عمویرا د یدینا ام شیبار در زندگ یناول یبود. برا یدهپاش

اما مادرش با  یست؛ن یانتدانستند ونداد مرد خ یکوچکش و پدرش م

شده بود. نهال متوجه سکوت او شد.  یدپسرش نا ام یقعال یدنفهم

 نگران تر شد. 

 افتاده؟ برات یاتفاق ی؟ونداد گوشت با منه؟ خوب-

 نگاه کرد و گفت: یشجلو یوارد به

 ی؟دون یگه نمم یهعال یهمه چآره! گوشم با توئه! نه -

از  یبود. همه و همه حاک یشکه در صدا یصحبت کردنش. بغض لحن

کرد.  که سالم بود خداروشکر یناو بود. هم یبرا یافتادن اتفاق ناگوار

 بود رفت. یاطکه کنار ح یزرد رنگ یبه سمت صندل

 یه؟چرا صدات اونجور ی؟بگ یزیچ یخوا یشده؟ نم یزیچ-
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 .یدرس یبه نظر م یرعادیبود. غ یدهحرف ها را شن که آن یآدم برای

 یختهخانه را بهم ر یلوسا یاو بود. تا االن همه  یجا یگریهرکس د

فوالد آب  رو به آن رو شده بود. ینبود؛ اما او ونداد سال قبل نبود. از ا

 یشده بودند. مگر عاشق یدگفتند او بود. همه ازش ناام یکه م یدهد

 ینهال نزن؟ م یبرا یدتوانست بگو یکار دلش بود. م بود؟جرم 

 در یو روبه نهال که از نگران یدتوانست. تلخ خند یتوانست؟ نه نم

 بود گفت: یقلب یستحالت ا

 نه؟ یتو که باورم دار-

 دهانش را محکم قورت داد.  آب

 باور دارم؟  یوچ-

از  یگرد یتر شد. جرعه ا ینسنگ یش. ادامه نداد. بغض گلونتوانست

 گاز دار خورد. یآن نوشابه 

 نهال؟  یچه قدر باورم دار-

 ش کردهفواد را به کل فرامو یحال ونداد بدتر از او بود. حرف ها انگار

 بود. 
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 به سمت یکشون یبحث و م یکه دار یکمکم نکن یخوا یبازم م-

چرا بهت اعتماد دارم؟  یبپرس یخوا یشم؟ م یجگ یخوا یباور؟ م

انتخاب  ییبازجو یرو برا یکنم زمان خوب یونداد بس کن! خواهش م

 !ینکرد

 زد و انگشتر را از دستش درآورد.  یچگاز از ساندو یک

 یدمنه؟ ازت پرس یا یکن یپرسم باورم م یدخترخوب دارم ازت م-

 بمچرا هنوز آدم خو ی؟باورم کرد یهچرا خالف بق ی؟کن یچرا باورم م

 و قطع کن! یگوش یدمتو، اگه پرس یبرا

د و دا یرونزده بود. قلبش به تالطم افتاده بود. نفسش را ب یخ صورتش

 چشمان خسته اش را بست.

 ... .یگ ی! چون دروغ نمیچون خوب-

 و لقمه را به زور قورت داد. یدخند خسته

اگه  ی؟چ دفعه تهمت نبود یناگه بد شدم؟ اگه ا ی؟اگه گفتم چ-

 پشت سر... . یحرف ها

 یدزمزمه کرد. نبا یخیالیلبش نشاند و ب یرو ینداد. لبخند تلخ ادامه
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شد. حرفش را  یاعتماد م یب یدبرد. نبا یاز آن ماجرا م یینهال بو

 عوض کرد.

بودم  یفواد بهت گفت؟ بهزاد بهم زنگ زد اگه جلو دستش م یچ-

 و کبودم کرده بود. یاهس

 خورده گفت: جا

 یابه حرف ه یدیاز باور رس ی؟کن یدفعه کانال و عوض م یکچرا -

 فواد؟

ه را بروز ندهد. مشکالت ونداد مشکالت ونداد بود. ب یزیکرد چ سعی

 از سمت خانواده عادت کرده بود؛ یدننهال مربوط نبود. به حرف شن

ا ان دفتر را تا انته یکرد. وقت یجمع م یجور یکموضوع را هم  ینا

ا اعتماد نداشت؛ ام یچکسماند. ه یحرف اضافه نم یبرا ییخواند. جا

 و گفت: یدماند. ونداد خند ینم یخانواده حرف آنکردن  یدابا پ

 یبگ یاخو ی! نمیختهبهم ر یمروان یمدت تعادل روح ین! ایگهآره د-

 گفت؟ یچ

 و گفت: یدکش آهی
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رف حشم. با  یم ی! دارم روانیمائهکار ن یدگه شا ی! همه اش میمان-

 یشم. برا یم یونهکه تو ذهنم انداخته دارم د یدیها و شک و ترد

 شم. یکنم دارم ذره ذره آب م یحس م یمبار تو زندگ یناول

. با فکر آنکه پدر و عمو محمدش یختر یچساندو یرا رو یونزما سس

 قبول داشتن. به خودش سر و سامان داد.

دهم  یک یترس یکه م یش یم یونهدور از جون د یدار ینبخاطر ا-

 درصد حرف فواد درست باشه؟

خش خش برگ  ی. گرسنه بود. شام نخورده بود. صدایدسرما لرز از

 درختان آمد.  یها

 آره!-

 یچرا رهاش م یدندرصدم حرف فواد درست بود. بدون پرس یکاگه -

  ین؟کن

 نه! -

 شد. یانلبانش نما یرو لبخندی
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 خوبه!-

 مشکوک گفت: نهال

 ی؟دارتو خبر -

 داد و گفت: یهتک یوارسرش را به د ونداد

 یمان یده! شادار یلیدل یک یانجام هر کار ینره آدم برا یادت ینه؛ ول-

که به قول  یستن یآدم یمااما نگاهش آشناست. ن یاد؛از من خوشش ن

 فواد شما رو از خانواده اتون جدا کرده باشه. 

رفته  یادشرا  یزیچ یکوقت در چشمان ونداد نگاه نکرد.  یچه نیما

ترس  یشههم یما! نیست؟و خودش ک یست! نهال کیستبود. که او ک

بزرگ کرده  یکه به سخت یداشت. ترس از دست دادن دوتا فرزند

. اگر بود. قدرت داشت یدهرس یشنقطه از زندگ ینبود؛ اما االن که به ا

کند.  یتتوانست حما یگفت م یم یزیپشت سر دو فرزندش چ یکس

 . دیفهم ینهال م یداشت که به زود یقانع کننده و پنهان یلیدال یمان

که  یش نگران باشاتو همه  ینکه. ایمخبر ندار یندهدر ضمن ما از آ-

 . ید یاالنت هم از دست م ینهم یادم یشپ یشه  و چ یم یچ
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 شد؟  یرا رها کرد. حق با ونداد بود؛ اما مگر م نفسش

 یوقت جا یچتونم؟ ونداد تو ه یم ید؟آمد خوش آ یبگم هرچ یعنی-

 یستکه ب یباورات درمورد کس یدفعه همه  یک ینکه! ایستیمن ن

رو دوسش  یماوحشتناکه! من ن یلیخ یزهسال بزرگت کرده بهم بر

جا کنم اون بود. اگه اون نبود معلوم نبود ما ک یدارم. خداروشکر م

 .یمبود

تان گم شاخ و برگ درخ یصدا یاندر م یهگر یشکست. صدا بغضش

 یزی. ونداد چیدنهال را شن ی. حرف هایستادشد. پشت درخت ا

 یاکند. دعو یدارد تا خودش را خال یازکه نهال ن یدنگفت. انگار فهم

را که به محض خارج شدن از خانه با پدربزرگش  یشچند ساعت پ

اعث بکرده بود و  یبود. فواد بد قول یکرده بود را فراموش کرد. عصبان

روپوشش را به صورتش  ینل االن نهال او بود. آستحا یختنبهم ر

 .یدکش

 یرممقصر بود. تو ب یما! اگه نیرو در نظر بگ یوانل یخال ی یمهن-

 ی؟کن یخانواده ات و اون و فراموش م یشپ یگرد

اگه اون پدر  یتونم؟ حت یشه؟ م ی! میاوشههمه کس من و ن یمانه! ن-
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 گذرم. ینم یماو مادر مقصر نباشن هم از ن

 یرو ینی. لبخند غمگیداو را شن یبه نهال بود. حرف ها پشتش

. کرده بود یتسالها آن ها را خوب ترب یندر ا یمالبانش نقش بست. ن

 یدنگفت که نهال را دورش کند. د یبه او م یبعد یداردر د یدبا

 یجان او را به جنون م یکرد. روح ب یاو، حالش را بد م یچهره 

 . یدکش

 شه! خب؟ یم حال االنت بد یندهنهال! با فکربه آبهش فکر نکن -

از  زده بود. خودش را جمع کرد و روبه ونداد که یخاش  ینیسرما ب از

 بود گفت: ینهال راض ی ینگونهوجود ا

شه زنگ  یرم انگار بهت الهام مدا یازممنونم ونداد! هر وقت بهت ن-

 یکمفات حر یول یستی؛مود ن یرو یادامشب ز ینکهبا وجود ا یزن یم

 بهترم کرد.

توانست از نهال دست بکشد؟ با  ی. چگونه میدگذشته خند مثل

و از ان  یدد یاز حد نهال را م یازبیشبود. از آن طرف ن یرخودش درگ

 ییموها یگرششد. با دست د یم یشترکه هر روز ب یطرف هم عالقه ا
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 . یختبود را بهم ر یختهصورتش ر یکه رو

 یداری؟موقع شب ب ینچرا تا ا-

 داد تا بماند. یرا نم ینا یشد. سرما اجازه  بلند

 یم یمانشدم،  یوارد خونه م یشونحال پر ین. اگه با ایفتمامشب ش-

 در مورد اون پنج نفر؟ یدیرس ییبه جا ی. راستیدفهم

 بود گره خورد. یزم یبه دفتر که رو نگاهش

 بوده!  یبفهمم گذشته چ یفکر کنم به زود-

 لذت یارفت و در را هل داد. با وارد شدن به سالن گرم پله را باال چند

 به صورتش خورد. یبخش

ثل م یکیهر چه قدر هم بد بود باعث شد.  یانمهرونداد، ک یدون یم-

م از اون حال بد نجات یکمتو رو بشناسم. ممنونم ازت که با حرفات 

 !یداد

نبود  یشده بود. حرف ی. مکالمه طوالنیچیدرا دورش پ یچساندو کاغذ

گرفت. به نهال  یم یمکردن آنها، تصم یدابعد از پ یدکه زده شود. با

کرد.  یحس را سرکوب م ینا یشمثل همان چند سال پ یا یدگو یم
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 گفت: یجد

 برم. یدبا ی؟ندار یکار-

 بود.  یباو عج یسمت اتاق خودشان رفت. امشب ونداد برا به

 باشه باشه خدافظ!-

تخت رها کرد. چشمانش را  یا روزمزمه کرد و خودش ر خداحافظی

. بود یکشنریکردن آن د یداکرد پ یم یدکه با یکار ینبست. فردا اول

ار د. رفتونداد باال انداخت و وارد اتاق ش یناگهان یاز خداحافظ یشانه ا

مدت  ینقلبش سوال بود. در ا یونداد و تپش ناگهان یضضد و نق یها

زمزمه کرد و خودش را  یرینگونه نشده بود. خدا به خیوقت ا یچه

 یباال هست یقرار داشت رها کرد. طبقه  یوارد یکه گوشه  یتخت یرو

خودش انداخت و چشمانش را بست.  یگلبافت را رو یخواب بود. پتو

 رفت. یقیعم یامان نداد. چشمانش بسته شد و به خواب یخستگ

*** 

ده ساعتش نگاه کرد. هشت صبح بود و نهال هنوز مرکز را ترک نکر به

داشت. با باز شدن در نهال  10هم ساعت  یکار یجلسه  یکبود. 
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آرام به سمت  یفرو کرد و با قدم ها یبشخواب آلود دستانش را در ج

کرد  یم ینماز بلند شده بود. سع یرفت. از صبح که برا یاصل یابانخ

فواد شود؛ اما موفق  یخیالونداد را در ذهنش ثبت کند و ب یحرف ها

 یشد. شالگردنش را جلو یادهپ یننبود. با خارج شدن نهال، از ماش

به  یشگیدهانش مرتب کرد و به سمت در رفت. طبق معمول هم

کردند  یفکر م یازکارکنان آنجا از جمله ن ینگهبان سالم کرد. همه 

صورتش  ینبود. دسته گل را جلو یول ید؛آ یبرادرش م یدنکه او به د

بودند به  یامدهکه مددکاران ن یتا وقت یدرفت و در را حل داد. باگ

مخصوصا  ینداو را بب یخواست کس یرفت. دلش نم یآن مرد م یدند

کرد و در موردش کنجکاو شده بود.  یاالن که نهال هم آنجا کار م

. از دخوان یآرام شاهنامه م یچند تقه به در زد. حسن آقا با صدا

 رود. یم یدنشدانست به د یرفته است و م بود نهال یدهپنجره د

 یدمردم آمد پد یبگذر ینز چو

 یدبندها سراسر کل ینا شد

 راست بر شد چو سرو بلند سرش



 

 

 WWW.98IA3.IR 1067 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 گفتار خوب و خرد کاربند به

 و خرد یهوش و را ی پذیرنده

 را دد و دام فرمان برد یو مر

 یاندک یراه خرد بنگر ز

 یکیچه باشد  یمردم به معن که

ه از جانب او شود که در اشعار شاهنام یتوانست منتظر اجازه ا نمی

اش  کتاب قطور گذاشت تا صفحه یغرق بود. در را باز کرد. کاغذ را ال

 ینداد. از آخر یینرا گم نکند و به سمت او برگشت. شالگردن را پا

قدم به  یکگذشت. دلتنگش شده بود.  یم یدو هفته ا یدارشاند

مدت ها به خود جرعت داد تا لب از لب باز  سمتش برداشت. بعد از

سر و وضع مرتب او  یدنگرفت؟ با د یدهشد او را ناد یکند. مگر م

لبانش به خنده باز شد. خداروشکر کرد که وضعش خوب شده. چند 

تخت گذاشت و بعد هم مرد نقاش  یبه جلو برداشت. گل را رو یقدم

حلقه زد. سر  شانردو. اشک در چشمان هیدرا برادرانه در آغوش کش

 و گفت: یدشانه اش را بوس
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 داداش!-

 به خنده باز شد. یش. بعد مدت ها لب هاخندید

 !یا! بینبش یاجان داداش؟ ب-

. نشست و با لبخند به یدنشسته بود را کش یشکه نهال رو صندلی

 شد. چشمانش از اشک برق یرهاو خ ینآشنا؛ اما غمگ یتنها یصورت ب

دلش  یاو رو یدنرا گرفت. غم دو عالم با د یرشپ یزد. دست ها

ه نشان داد یرترباهم تفاوت داشتند؛ اما حسن پ ینشسته بود. چندسال

 خورد. زمان بد یبه سنشان نم یشانها چهرهآنها به  یشد. هردو یم

 با آن دو برادر کرده بود. ییها یباز

  یما؟ن یخوب-

 را فشار داد.  دستش

 شه گفت خوبم!  یم-

 انداخت و گفت: یینرا پا سرش

 یکبکنم؟ علت تماسم باهات فقط  یخواهش یکشه ازت  یم یمان-

کنم بذار  یبود. درسته دلم واست تنگ شده بود؛ اما خواهش م یزچ
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 مثل قبل بمونه!  یزهاچ یبعض

 ییرتغ یمان یخواست زندگ یشد. دلش نم یرهبه برادرش خ غمگین

 انداخت.  یینکند. سرش را پا یداپ

است کردم چندسال چه قدر التم ینتو ا یای؟به خودت نم چرا؟ چرا-

 !؟ چه قدر؟ یاب

نهال  یبچگانه  یرا گرفت. نگاهش را به سمت نقاش یشگلو بغض

 یستادهخانه ا یکدختر که کنار  یکشد. سه آدمک. دو مرد و  یدهکش

 بودند. 

 شده!  یرد یزهاچ یلیخ یبرا-

در  راز را پنهان کرده بود. ینو چند سال ا ینکرد. چند یدرد م قلبش

که  یزیآرام بود. خالف چ یشانها ظلم شده بود. صدا یلیحق خ

رخش  یمبه ن یماسر اصل مطلب رفته بودند. ن یعرفت. سر یانتظار م

 شد و گفت: یرهخ

 یبسه! به خدا کشش ندارم. آره من اشتباه کردم. تاوانشم دادم؛ ول-

رم.  یروشن بشه منم م قیتونم. مطمئن باش تا حقا ینم یگهبسه! د
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 یلیو درد بکشم. من ظلم کردم. در حق خ ینمشونتونم بب ینم یگهد

اش کردم.  یچارهخودم ب یرو با دست ها ینیب یکه م ینهال ینها! هم

! یدندرد کش یلیعقده! اون دوتا بچه بخاطر من خ ز! پر شده ایاوشن

 یکحقشونه  یرشون؟شد تقد یناومدن که ا یامگه چندبار به دن

 خوب!  یزندگ

 هین. سیاوردحرف ها را به زبان ب ینا یروز یککرد که  یرا نم فکرش

 یناز ا یشکه شانه ها یمااش به خس خس افتاده بود. مرد نقاش به ن

 .یدد یراز خم شده بود نگاه کرد. چشمانش بخاطر اشک نم

 کنه؟ ینهال ولت م یقحقا یدنبا فهم یکن یفکر م-

 ند و گفت:لبش نشا یرو یتلخ لبخند

 پره!  یو بفهمه مثل پرنده از قفس م یتواقع یکنه! وقت یم-

ال گذشته! نه س یلی! خیرمهم م ینجا! از ایدنفهم یزیاگه بفهمم چ-

 بود که االن شاده و داره یگهد یکیو نه من! مقصر  یتو مقصر بود

 یشون. بذار زندگیمسوخته بود یکنه. ما همه مهره ها یو م یشزندگ

 خوب باشه کناره تو!
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که کنار چشمش بود را پس زد و روبه مرد نقاش  یزد. اشک نیشخندی

 گفت:

پرسن  یاز من م یخواد جواب اون دوتا بچه رو بده وقت یم یک-

 یکاون بچه ها کوچ یاشد؟ حسن به خودت ب یما چ یگذشته 

! یادز یلیخ یزنمن عز یبرا یاوشکه گولشون بزنم. نهال و ن یستنن

 ین دارم. جونم به جونشون بنده و نفسم به نفسشون بنده؛ ولدوسشو

کار کردم و تالش  ی! من هرچفهمنب ید. بایستخبرا ن یناز ا یگهد

 روز که وقتش یکبود که بتونم  ینا یقرون جمع کنم برا یککردم تا 

 که نفهمن برم!  یو بعدهم جور یستمپشتشون با یدرس

 نیا 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 یخودخواه

د بود تا بدانن یدهبودند. االن وقتش رس یدهکش یچنگ و دندان! سخت

 زد. یششد. شالگردنش را بست. مرد نقاش بلند شد با بغض صدا یچ

م. اون دوتا بچه دوست ر یم یشههم یبار برا یک یبهشون بگو؛ ول-

سرشون بودند. نبودند!  یپدر و مادرشون باال یدکه با ییدارن! وقت ها

که تو  ین. همیسترفتند! مهم ن یشونخوشگذرون یبذار فکر کنند پ
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اون ها بسه! تو حقته!  یبرا یکه تو پدرشون ینپرستند. هم یرو م

 ... .یدندون گرفت وحقته چون به چنگ 

 بودند.  یستادههم ا یرا قطع کرد. هر دو روبه رو حرفش

 یقتقحبا  یدتونم. با ینم یگهد یام بود؛ ول یفهکردم وظ یهرکار-

باشه تا  یکیمن نبودم  یروز یکبفهمن که اگه  یدروبه روشن! با

انقدرهم خوب  یشونسرشون بکشه! تا بدونن قهرمان زندگ یدست رو

من بود. اگه انقدر  یارهابفهمن که همه اش بخاطر ک ید. بایستن

تونم. هم بخاطر  ینم یول ی؛مقصر اصل غرفتم سرا یجرعت داشتم. م

 ! روبه رویمشوناما پشت تصم یستم؛ا یبچه ها هم بخاطر تو! گفتم م

 من! یشدن با اون ها کابوسه برا

 گفت.  یم یزیچ یمان یدمشت شد. نبا یشها دست

 چرا؟ چون ظلم کردن؟-

 شد.  یظغل یشان پسر اخم ها یاد با

 ینه از جون مهم ترکرحم شدن  یچند سال ب یننه! چون انقدر تو ا-

 گذشتن! یشونآدم زندگ
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 رفت و خارج شد. مرد نقاش ماند و هزاران سوال. یسمت در خروج به

 یکار خودش را م یمادانست ن یگرفت و نشست. م یزدستش را به م

 یبه نقاش یهکرد. نگا یخودش را آماده م یدکند. بعد چندسال با

دوباره  یدبودند. نبا یدهرا چش ینهال انداخت. آنها طعم خوشبخت

 شد.  یشروع م یشانبدبخت

*** 

تخت بلند شد. توانسته بود بخوابد. به سمت آشپزخانه رفت و  یرو از

افتاد.  یفلز یها را باز کرد. تا نگاهش به کتر ینتدر تک تک کاب

آب را هم باز کرد تا پر شود. خواب آلود  یرگذاشت و ش ینکداخل س

 یماند؛ ول یم یدارتا صبح ب یداو بود شا یجا یگریبود. اگر هرکس د

سر سوزن هم مهم  یک یمهم نبود. حت یشکه برا دبو ینا یقتحق

 یبود دست کار یدهفهم ینبود پدر بزرگش بازهم متهمش کرد. از وقت

رمورد آن مرد رفته بود. د یششبه تمام باورها یککار او بوده  ینماش

و  یردگ یخان قرار م یونهما یردانست آخر پدرش هم تحت تاث یم

که را روشن کرد و  یزیروم ازگ یرآب را بست. ز یرکند. ش یباور م

هم  یش. پدربزرگ مادریدکش یازهآن قرار داد. خم یرا رو یکتر
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 یبه گوش او هم م یشبد یگفت. مطمئن بود حرف ها ینم یزیچ

را باز کرد و صورتش  یررفت. خواب آلود ش ییسمت دستشو رسد. به

خواند. از سر و  یاز آن دفتر را م یگریقسمت د یدرا شست. امروز با

 یآمد. از چهره  یباز شدن در ورود ی. صدایدچک یآب م رویش

وارد خانه  یمسطل حل یکرفت. آزاد با  یرونخودش نگاه گرفت و ب

 را نازک کرد و گفت: یششد. صدا

 یی؟جهانم کجا-

 رفت و گفت: یرایی. به سمت پذیدکش یا یازهخم ونداد

 سالم پسرعمو! یکعل-

را  ینماش یدو کل یدکش ینتکاب یصفحه  یدستش را رو آزاد

 گذاشت.

 شه؟  یزخاکش تم یاپن بکش یشد که رو ینم یداپارچه پ یک یعنی-

پدربزرگش بود  یکه خانه  یداد. نگاهش به چمدان یهتک یوارد به

ه قرار گرفت یمحبت یداد که انقدر مورد ب یرا پس م یافتاد. تقاص چ

 چمدانش شد.  یاو رو ی یرهبود؟ آزاد متوجه نگاه خ
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 ... .یول یارمش؛خواستم ب یداداش؟ نم-

جرم شده بود؟  یداهم جد یرا بروز ندهد. عاشق یزیکرد چ یم سعی

و حرف او را  یدتش کشبه صور یاز هر دو طرف رانده شده بود. دست

 قطع کرد.

 ! یستمهم ن-

. روزها حال او هم بد بود ینانداخت. چه قدر ا یینسرش را پا آزاد

بعد از برگشت پدر بزرگش  یشبآمد. فقط د یاز دستش بر نم یکار

 کرد. چند قدم به یزرا بلند کرده بود. ونداد چشمانش را ر یشصدا

کبود شده  یچشمش کم یرسمت آزاد برداشت. چانه اش را باال داد. ز

 .یدبود. آزاد پوست لبش را جو

 سروش دست روت بلند کرده؟ چرا؟ یونهما-

 یرهخ یشپسرعمو یو عصب یزبینانهرا باال آورد و به چشمان ر سرش

 شد.

 داداش!  یخیالب-

 گفت: یتصبانآزاد را محکم فشار داد و با ع ی چانه
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 روت بلند کرد؟ بخاطر من؟ بخاطر من دست-

 نه! حرف حق زدم خورد تو دهنم! -

 لبش نشاند یرو یآورد. لبخند تصنع ییندست ونداد را گرفت و پا مچ

 و ادامه داد.

سرد نشده بعدهم  تا یمو بخور یماول حل ینبش یاموضوعش مفصله! ب-

 . یمبخور یچا

 به سمت آشپزخانه رفت. دو ظرف و ی،توجه به ونداد عصبان یب آزاد

 یصبحانه خور یزبرداشت و وسط م ینتدو قاشق از داخل کاب

گاز برداشت و  یکنار ینتو شکرپاش را هم از کاب ینگذاشت. دارچ

و  یدرا عقب کش یصندل یترا کم کرد. ونداد با عصبان یکتر یرز

 نشست. 

ف بگه طر به اون یکه حاج مجتب ینا یم؟نگران چ یدون یداداش م-

شه! آخه  یموسسه منتف یدپول و برگردونن به حسابت. در کل خر

 ! یدنشخان رفته بود حجره د یونهما یتوپش پر بود. سر صبح یلیخ

حرف او را  یچکسظالم که همه به فکر خود بودند ه یایدن ینا در
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ساختند. مگر او چه کرده بود؟ آن  یم یزهاچ یزیکرد. از چ یباور نم

سنگ صبور  یشههم یدنه؟ با یا یحق داشت از زندگ هم انسان بود

کردند  ینثارش م یهم او از بت بود که هر حرف یدماند؟ شا یم یباق

گذاشت.  یزم یرا برداشت و رو یمسطل حل زادگفت. آ ینم یزچ یچه

 خودش هم نشست. 

ن! فعال بخور نه؟ فکر نک یمکن یم یکار یکداداش غصه نخور! -

 در آوردم. یا یتا بگم واست چه پتروس باز یروشن ش

ر تکرد. گرفته  یم یرس یگرد یجا یکبه آزاد زد؛ اما در  یمحو لبخند

ار مقد یککند.  ینم یاو کار ید. آزاد که دیدرس یبه نظر م یشهاز هم

شکر و  یختنگذاشت. بدون ر یشو جلو یختاو ر یداخل بشقاب برا

 یگوش یامپ یتمام، شروع کرد به خوردن. صدا یلیم یبا ب یندارچ

ا ر یهست. در گوش یک یندزد که بب یشبه پا یزم زیراش آمد. آزاد از 

 یامپصفحه آمده بود انداخت.   یکه رو یامبه اعالن پ یباز کرد. نگاه

ون شده. فقط نگاه کرد. بد یزپول به حسابش وار یبانک بود که مقدار

 گفت: . آزاد نگرانیعکس العمل یچه

فکرت  ینکها یبرا یهگم نظرت چ یغصه نخور خب؟ م یتا من و دار-
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 ینگ؟سالن بول یمباز شه بر

 یشابود. با غصه خوردن نه پول بر یخوب یشنهادداد. پ یهتک یصندل به

ته کرد. که الب یحرفش را باور م یآمد که موسسه را بخرد. نه کس یم

و  یختر یمحل یشکر رو یزد و اندک یمورد آخر مهم نبود. لبخند

 گفت:

 !یهفکر خوب-

 ؟هر دو خانواده رو یو کارها یاعتماد یب یاالن فراموش کرد یعنی-

خم داد بخندد تا ا یم یحو داد زدن نداشت. ترج یتعصبان یبرا یجان 

ه چه شد یدفهم یهم بد کند. با خواندن دفتر م یانشکند و حال اطراف

 یداا پنفر از آنها ر یک یند . وقتک یم یداداشت که انها را پ یمانو ا

 ماند.  یکتمان نم یبرا ییکند و مدرک برود. جا

آدما  یاز بعض یآزاد آدم گاه یدون یاز اول هم مهم نبود. فقط م-

از سمت خانواده عادت  یدنکه من به حرف شن یدون یتوقع نداره. م

حق  یهم که اومدن بهشون گفتم کس یشباوال، دوما د ینکردم. ا

 ینازهم آ یمن دخالت کنه. در ضمن وقت یشخص ینداره تو زندگ
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 به نهال نبود. کردنفکر  یبرا یینامزدم بود. جا

 به او شد و گفت: یرهشد. خ یانلبان آزاد نما یرو لبخندی

 مع کنم؟بچه ها رو هم ج یخوا یسالن. م یمپس حاضر شو بر-

 یم یدرد بود. سعرا تکان داد. از خدا که پنهان نبود. دلش پر  سرش

دلش  یکانشبخاطر ترکش نزد ینشان دهد؛ ول یکرد خوش را قو

 ردن بهداد. قاشق آخر را خورد. بدون نگاه ک یادامه م یدگرفته بود. با

 آزاد گفت.

که از  یدون یدارم. منکنن. حال کلکل ن یباز یباشه! فقط بگو شرط-

 هاشون دل خوش ندارم. یلیخ

 و گفت: یدخند آزاد

 چشم!-

اشق بلند شد. بشقاب و ق یزبعد از تمام کردن بشقابش، از سر م ونداد

توانست با سر و وضع آشفته  یآب چکان گذاشت. نم یرا شست و باال

 برود. 
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 !یخوب بود چمدون و آورد-

ورده را به وجود ا یونداد پارادوکس تلخ یسر تکان داد. رفتارها آزاد

وقت  یلیخ یداشت؛ ول او ونداد حکم ستون آن عمارت را یبود. برا

ال خوشبخت در ح یبود با رفتنش زلزله به پا شده بود و آن خانواده 

را  که نقش ونداد چه بود. همه او یدفهم ینم یبود. کس یدناز هم پاش

 یرز ی. ونداد با محبت هایدندد یبرادرزاده، فرزند م وه،ن یکفقط 

اش دست ان خانواده را گرفته بود. از پدربزرگش گرفته تا  یپوست

را نداشت که  یناو را نداشت. آزاد جرعت ا یدنحسام که چشم د

بود. فقط دلش خنک شده بود که حرفش را  یآنها چ یلبپرسد. دل

 صاحب سالن را گرفت. یزده بود. سرش را تکان داد و شماره 

*** 

خواهد چه بپوشد. شلوار کتان و  یدانست م یچمدان را باز کرد. م در

ساعت بند  یش،لباس ها یدن. بعد از پوشیذغال سنگ یاسک یقه

صفحه گردش را که سه عقربه داشت و خدا تومن پولش بود را  یچرم

را شانه زد و باال داد.  یسشخ یبه دست چپش کرد. با شانه موها

 ی به چهره یدست چپش انداخت. نگاه یانگشتر را در انگشت اشاره 
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اش را مرتب کوتاه کرده  یشخوب! ته ر یشهمرتبش انداخت. مثل هم

به  یبود. نگاه یختهاش ر یشانیپ یلختش رو یقهوه ا یبود. موها

دفترچه انداخت. صفحه اش را بست و داخل کشو گذاشت. شب که 

برداشت. از  راخواند. پالتو و شالگردنش  یم یدآمد ادامه اش را با یم

 کرد و گفت: یاو، از آوا خداحافظ یدنامد. آزاد با د یروناتاق ب

 یشتریابداداش! با مهران هماهنگ کردم. تو گپم گفتم.  یمبزن بر-

 .یانگفتن م

پالتواش گذاشت و  یبپولش را داخل ج یفو ک یتکان داد. گوش سری

ه . در را قفل کرد و بیدرا پوش یشباهم به سمت در رفتند. چکمه ها

 ع رفتند. ونداد سکوت را شکست و گفت:سمت آسانسور مجتم

 چشمت؟ یکه بادمجون کاشت پا یگفت یچ ینگفت-

 شد. یرهخ ینهرا زد و به خودش در آ ینگپارک ی دکمه

جونم واست بگه که! اومدن خونه! منم پتروس شدم. گفتم عه؟ -

 یدحرام شده؟ اگه حرام شده مامان بابا و عمو و زن عمو هم با یعاشق

 یگهد یچی! هیخانم جون و طالق بد یداز هم جدا شن! شماهم با
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خونسرد زد تو دهنم گفت  یلیقلمبه سلمبه هم گفتم. اونم خ یکم

 !الیالعب یهمون پسره  یشگمشو پ

 داد. با باز یم یحترج یزیروزها سکوت را به هرچ یننگفت. ا چیزی

 یدرا باز کرد و سوار شد. با ینشدند. در ماش ینگشدن در وارد پارک

 ی! با سوار شدن آزاد که از هر دریششدند. مخصوصا عمو یم یداپ

 نجات دهد. کمربندش را بست و یریزد تا فکر او را از درگ یحرف م

ه د و بزاو  یبرا یاو در را باز کرد. تک بوق یدنبا د نراه افتاد. نگهبا

لرزانش! حال  یدانهال افتاد. ص یحرف ها یادسمت چپ کوچه رفت. 

 زد. یبه فواد زنگ م یدبهزاد. با یبدش که فواد مقصر بود. حرف ها

 یکاف یدشن یرا هم م یشکه صدا ینامروز از نهال خبر نداشت. هم

 یطشرا یندر ا یخبر نداشت؛ ول دشمجنون شده بود خو یبود. از ک

در پنهان کردن عالقه اش نداشت. دستش را جلو برد و ضبط را  یسع

 . آزاد متعجب گفت:یچیدزاده پ یممحسن ابراه یروشن کرد. صدا

 ! بالخره آوا کارش و کرد.یکرد یشرفتبه به پ-

کرد آزاد  یپنجره گذاشت و فکرش را سع یدستش را لبه  بیخیال

 کند.
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 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

 نمتونم فراموشت ک یقرارم نتونستم که آرومت کنم دلشو ندارم نم بی

 قرارم یم بارون و نم بقرارم من و شهر و قد بی

 نمتونم فراموشت ک 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

 یچه م یستیروزا ن ینکه ا یدون یکشم نم یاه م یهکشم  یم عذاب

 کشم.

آهنگ غرق بود که با عوض شدن آن با اهنگ دلبرم دلبر، چشم  در

ا صورتش زد. دستانش ر یبه پهنا یبه آزاد رفت. آزاد لبخند یغره ا

 و شروع کرد به خواندن.  یدبرهم کوب
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 نداد خانه خرابم کرد دلبرم ونداد خانه خرابم کردودلبرم -

 میردونه دل از تو نگ یخدا م یرمتو اس یچشمان قهوه ا به

 یردتو بم ینهال به جا یریدردت به جان عاشق تو نم بیا

د. شونداد درهم  یکه به سر آزاد خورد. قهقهه زد. اخم ها یضربه ا با

 ضبط را کم کرد. که آزاد با خنده گفت: یصدا

شدم مجنون  یم ید! داشتم ازت ناامیخدا! بسوزه پدر عاشق یوا-

 خان!

 داد و گفت: یرا به رانندگ حواسش

 وقت!  یه ینگ یدور از جون یک-

مان هونداد را گرفت و  یکرد. گونه  یادرا جلو آورد و صدا را ز دستش

 با خنده گفت: یدکش یطور که گونه اش را م

 ردیم یم یتندونستم که از دور یردگ یسفر آروم م یگفتم بر-

 یریخاطراتش رو نگ یبه شرط یر یگفتم برو هرجا که م بهت

خاموش شدن پخش و فشار دادن مچ دستش توسط ونداد، دست از  با
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 کاپشنش را صاف کرد و گفت: ی یقه یتو با جد یدکش یلودگ

  یدیم؟خب کجا رس-

 !ینیجا بش یکو مثل آدم  یکه دست از حرف زدن بکش ینبه ا-

 و گفت: یدرا درهم کش یشها اخم

 خوام حال تو خوب کنم؟ یبد م ینما-

 . از جلو نگاه نگرفت.یستادچراغ قرمز ا پشت

 حاله من خوبه! -

ساعت  یکزد و سکوت کرد. بعد از  یشدر جواب پسرعمو نیشخندی

از دوستان آزاد در  یلیخ ین. ماشیستادسالن ا یجلو یک،تراف

دنده عقب گرفت تا خارج  ینگپارک بود. با پر بودن پارک ینگپارک

 یترمز زد. صدا یرو یکمتال یمشک یسانتافه  یستادنشود که با ا

 آزاد آمد.

 ی؟چرا ترمز گرفت-

 یاز آدم ها یکیبا  یی. بازهم رو در رویدکش یشانیشبه پ دستی
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 یرفت اوهم سبز م ی. هرجا میدکش یبو م یانمهر! انگار کیشزندگ

دختر هم همراهش بود. آزاد  یکهارا نگاه کرد.  ینسرنش ینهشد. از آ

 و ساره گفت: هریانمک یدنگردنش را به عقب چرخاند. با د

 بت ب... .اعصا یجور ین! همیگهد یجا یک یمداداش برگرد بر-

ا ر یتشکرد زد. موقع ینگاهش م ینهبه ونداد که از آ یلبخند کیانمهر

م هبود ونداد به تهران برگشته، او  یدهفهم یجور کرده بود. از وقت

و تا  آزاد فرمان را چرخاند یاعتنا به گفته  یخودش را رسانده بود. ب

 بورش زد و گفت: یدر موها یرفت. آزاد چنگ ینگپارک یانتها

 ! یارو ینبا ا یموقع دعوا نکن یکونداد -

 را به سمت آزاد برگرداند. سرش

 من اهل دعوام؟ -

 زد. یشپا یرا مشت کرد و رو دستش

 ه ودختره سار ینا یدنمدت همه بدجور رو اعصابت رفتن. با د ینا -

 !ید یکار دست خودت م یکمطمئنم  یانک

. یدرا کش یپارک. دنده عقب گرفت و ترمز دست یشدن جا یخال با
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قرار داد. کمربندش را باز کرد و کامال  ینگحالت پارک یرا رو ینماش

 تفاوت گفت: یب

خواستم کار دست خودم بدم االن  یدم نگران نباش! اگه م ینم-

 کنارت نشسته بودم.

خبر  یانمهرنثار مهران که به ک یشد. آزاد لعنت یادهپ ی،زدن حرف بدون

سمت  شد. ونداد پالتواش را مرتب کرد. آزاد به یادهداده بود گفت و پ

 یشهباهم به سمت در رفتند. در ش ین،او رفت. بعد از قفل کردن ماش

و در و ساره وارد شدند. باهم ر یانمهررا هل داد. از در سمت چپ ک یا

فت و با یرهت ینرا از نظر گذراند. شلوار ج یانمهرک رو شدند. آزاد،

 یسالم تکان داد و به سمت در ورود یبه نشانه  ی! ونداد سریمشک

و  ینگثابت بول ی. پایدچند نفر را شن یخنده  یباشگاه رفت. صدا

فه که جمع مردانه بود. چند دخترهم اضا یشهبودند. خالف هم یلیاردب

 ونداد و آزاد به یدنشگاه بود با دکه صاحب با نشده بودند. مهرا

 گفت: یسمتشان رفت و با خوشحال

 !یلسه یستاره ها ینچه عجب اومد-
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 کرد و گفت: یبه ونداد جد یو اشاره ا یدرا در آغوش کش آزاد

 ییداداشم جا که بدون یدون یاومد. م یونداده او نم یرهمه اش تقص-

 رم! ینم

 آمد و با ونداد دست داد. یرونبه پشت او زد و از بغلش ب مهران

 رفته ها!خوب کار و بارت گ ینمب یسالم مهران جان! م-

 زد و گفت: یلبخند مهران

پولداران  یراب. یستآره بدک ن یخدا! ا یبه رضا یما یشکرخدا! راض-

 مرفه خوب گرفته. 

ا به مبل ه یو ساره، اشاره ا یانرا فشار داد. با وارد شدن ک دستش

 کرد و گفت:

 ! ییدبفرما-

به اطراف انداخت. همان  یخودش حس کرد. نگاه یدو نفر را رو نگاه

آزاد به  یدنبود. چند نفر با د یدهد یفروش یکه در روسر ییدخترها

انداخت زد  یدکاو یبه ونداد که اطراف را م یسمتشان آمدند. سقلمه ا
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 و گفت:

 !یگهد یمبر یاب یسادی؟چرا مثل ماست وا-

. شده بود یمان. از آمدن پشیستادبه سمتشان رفت؛ اما ونداد ا آزاد

دوستانه و شلوغ نبود. آزاد  یگذشت که اهل جمع ها یم یوقت یلیخ

 به ونداد کرد و گفت: یکرد اشاره ا یم یهمان طور که احوالپرس

 کنه! یگاه ماطراف و ن یذاره! نگاه چجور یبه خدا بابام نم-

 داشت گفت: یتر یزهر یکلاز آن پسرها که ه یکی

 ! یقدر بابات و بدون یدبا-

ز باز خوش آمد گفتند و ابرا یقدم به سمت آنها برداشت. با رو چند

و دشدن  یکبود. با نزد یامدهبود که ن یکردند. چندسال یشبرا یدلتنگ

 باال انداخت. یطانیرا ش یشدختر، آزاد ابرو

 مگه نگفتم جمع مردونه؟-

پشتش به پدرش گرم بود  یمشهبود و ه یکه پسر خوشگذران آرمان

 گفت: یروبه آزاد با شوخ
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وردمش! آباخودم  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؟پر یم و گوش بسته با دخترا نمشما دوتا هنوزم چش-

ا بونداد را که  یرا نازک کرد. بازو یشلبش را گاز گرفت. صدا آزاد

به قول خودش چرت و پرت آنها گوش  یبه حرف ها یلبخند محو

 کرد. گرفت. یم

رم دنبال شوهر مردم باشم دا یهرکول ینخدا مرگم بده! شوهر به ا-

 ی؟که چ

 یعونداد که آن شب ضا یدنو همان دختر که دوستش بود. با د نگار

را  شده بودند به او سالم کردند. ونداد جوابشان را داد. نگار دستش

 زد و گفت: یجلو برد و لبخند به ظاهر شرمنده ا

 یاتون شک م یقهبه سل ید. نبایمخوا یبابت اون شب معذرت م-

 .یمکرد

 به دستش انداخت. ینگاه نیم
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 یستکه بهتون مربوط ن ی! واستون درس شد در کاریستمهم ن-

 !یدکندخالت ن

باعث سرخ  یاو بود. آن هم در مقابل دخترها؛ ول یشگیهم اخالق

. نداشت یتازگ یشاخالق ونداد برا ینشدن مجدد آنها شد. آرمان که ا

 ونداد دراز شده بود را گرفت. یدست نگار را که خشک شده جلو

 ناراحت نباش! ینهاخالق ونداد جان هم-

ساره  یدندساره، دست از حرف زدن کش یکفش ها یصدا یدنشن با

 آرام و دلربا گفت: یبا همان صدا

 سالم فرندس!-

 وبا او خوش و بش کردند و بعدهم به سمت سالن رفتند. آزاد  پسرها

 ت:به ونداد انداخت و گف یو ساره، ماندند. نگاه یانمهرونداد با ک

 سالم ونداد!-

 تفاوت نگاهش کرد. بی

 !یسالم خانم ساالر-
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و ابراز  ی. انگار معذرت خواهیدند یمانیذره پش یکچشمانش  در

 بود.  یبهخانواده غر ینبا ا یمانیپش

 گذره بدون ما؟ یمشهد. خوش م یرفت یدمشن ی؟خوب-

ونداد جواب  یبه جا یش،دور شانه ها یانمهرحلقه شدن دست ک با

 داد.

 شه با نهال باشه و بد بگذره؟ یمگه م-

به ظاهر تعجب کرد و سرش را به سمت حرف،  ینا یدنبا شن ساره

 برگرداند و گفت: یانک

خودش و  پس که چرا انقدر یدمفهم یم یدبا ی؟گ یکه نم یواو! جد-

 ندار! یچیه یاون دختره  یزد برا یم یشبه آب و آت

 . ساره قصدشیدقرض حرف زده بود. از درون گونه اش را گز یب بازهم

چشم دوخت.  یشکردن ونداد بود. آزاد نگران به پسرعمو یکتحر

. درونش غوغا شد. دست به یدنگو یزیخودش را کنترل کرد تا چ

و  کرد یآرام یآنها را از نظر گذراند. خنده  یو هر دو یستادا ینهس

 گفت:
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! یهمن چ ینهال تو زندگ یگاهکه جا فکر نکنم به شما مربوط باشه-

 ییاتون نره رو هوا، و خدا یهقت سرماو یک ینمراقب خودتون باش

 نه؟  یستادهزندان! شاهد جلوتون ا یها یلهپشت م یفتیننکرده ن

ند سر و گردن ازش بل یکونداد که  یساره را کنار زد و جلو کیانمهر

 .یدکه به الهام داده بود خند ی. در دلش به قولیستادتر بود ا

 یک! یدادگستر یک یهپا یلوکالتت باش وک یتوهم مراقب پرونده -

 وصله! یهقض ینتوهم به ا یپا

 که از کنارش رد شد گفت: یانو روبه ک یدبا صدا خند ونداد

 ن. کپس منتظر باش! خودت و اماده -

 ینرفت. با ا یانمهربا حرص به ونداد نگاه کرد و پشت سر ک ساره

 . یدنعکس العمل آنها، شروع کرد به خند

 !یدعوا درست کن یدمترس-

 به شانه اش زد. یکیبه او انداخت و  یلبخند نگاه همان با

 یاده خودشه! ب ینسبت م یگرانکه به د یهر لقب ینترس! هرکس-
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 .یمبر

 و به سمت در یداز سمت آزاد نشد. بازوش را کش یعکس العمل منتظر

 یبر همهه م یسیانگل یمآهنگ مال یکرد. صدا یتشهدا ینگسالن بول

هر قسمت را صفر کرد.  یتورافزود. مهران کنترل را برداشت و مان

 آمد. مهران به یم یها از سالن کنار ینبهم خوردن توپ به پ یصدا

 گفت: یبلند صدایسمت آنها رفت و با 

 وچ؟تو کدوم اپر یک ین؟د یمسابقه م یا ینکن یم یباز یسرگرم-

شده بود. آرش که  یرهبه مهران خ ینهمهم نبود. دست به س برایش

 بود گفت: یستادها یانمهرکنار ک

 یه؟به مسابقه اشه. نظرتون چ ینگبول یباز یهمه -

هران منظرشان را اعالم کردند. ونداد هم به اجبار موافقت کرد.  اکثرا

را باز کرد و با  یلشاست یگرد رنگ نشست و در بطر یزم یرو

 انگشتش تعداد را شمرد و گفت:

که  ی! هرکسینش یمبه سه گروه تقس ینتون ی! مینخب! نه نفر-

 یکه بردن باز یگهبا اون دو نفر گروه د یدو بزنه با یباشتونست رق
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 دعوا نشه! یمثل اون سر یناولش شرطتتون و بگ یکنه؛ ول

 چشم دوخت.  یهجرعه از آب خورد و منتظر به بق یک

 ی؟خب؟ سر چ-

تفاوت نگاهش  یخودش احساس کرد. ب یرا رو یانمهرنگاه ک سنگینی

 کرد و آزاد روبه مهران گفت:

 شرط حرامه!-

حرف خنده  ینجمع بلند شد. خودش هم از زدن ا یخنده  صدای

 انییمبا پش یانبودند. ک یرههر دو به ونداد خ یاناش گرفت. ساره و ک

دانستند حرف ونداد سروش حرف  یآنها م یو ساره با ترس! هر دو

 ریانمهبودن ک یلدل ینهوا نبود. مهم تر ی. رویدرس یاست. به عمل م

 یم یبود که باز یبود و چند سال یا رفهبود. هرچند ح ینهم هم

 کرد؛ اما امروز قصدش برد نبود.

به  یگهاز دو گروه د یکیسه گروه رفت باال! به  ینکه از ا یهر ک-

 انجام بده! یدگه و اون هم با یم یکار یکانتخاب خودش، 

شدند.  ینبود. گروهبند یبد یشنهادکردند.پهمه قبول  یبترت به
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ساره و  یانمهر،از آن دخترها در گروه ونداد. و ک یکیونداد، آزاد و 

 یتورا داخل مان یشانهم در گروه جدا! اسم ها یه. بقیمت یکآرمان در 

باال رفتند. همان  یموارد کرد. پالتوش را در آورد. نفرات اول از هر ت

شد. نفر  یسرشان نم ینگاز بول یچیکرد. دخترها ه یفکر م هطور ک

 یها یفآرش! حر یان،رفتند و در آخر هم ونداد، ک یمدوم از هر ت

 ینزد و به سمت توپ ها رفت. سنگ یروزیلبخند پ یانبودند. ک یقدر

را آرام کرد و  یشرا برداشت و در دست چپش گرفت. آزاد صدا ینشتر

 کنار گوش ونداد گفت:

 ی؟بگ یچ یخوا یم یاگه برد-

از توپ ها را بر  یکینگفت و  یزیآورد. چ یسرحالش م یباز ینا شاید

 یدها انداخت. شا ینبه پ یانگشتانش برداشت. نگاه یاساس اندازه 

و  یک یها ینپ ین.  بیاوردتوانست حالش را جا ب یبرنده شدن م یک

توپ را پرتاب کرد. آزاد با اضطراب  یسه نشانه گرفت و به آرام

 یوهوییشدن تمام توپ ها  یختهداد که با ر شاردستانش را برهم ف

. همان طور که در ذهنشان بود. ونداد، یساعت باز یکگفت. بعد از 

 یدادند. به سمت صندل یباهم مسابقه م یدو آرش از هرگروه با یانک
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را کنار زد.  یشوهاوسط بود رفت و نشست. م یزکه به سر م یخاکستر

مشغول صحبت بودند. کتف  سارهنگار به سمت دوستش رفته بود و با 

کرد که آزاد با  یینسمت راستش درد گرفته بود. با دست چپش باال پا

 پرت کرد و گفت: یشآب را به سو یلبخند بطر

شه  یچه م یگهد یمن یحتما! پسرعمو یقهرمان بخور! تشنه ا یاب-

 کرد. 

او و  یازاتجرعه ازش خورد. امت یکرا باز کرد و  یآب معدن در

داشت.  یدانست اختالف کم یم یباز ینا یروزکه خودش را پ یانمهرک

 یپدربزرگش نبود. آزاد نگاه یعمارت و حرف ها یردرگ یگرفکرش د

 به ونداد خونسرد انداخت و گفت:

 عاشقتم داداش!-

 باال رفت. حرف از زبان آزاد ینا یدنمقدمه شن یاز ب ابروهایش

 چرا؟ -

از چهره  یشترمقدار ب یکداد. سنش  یهتک یبه صندل ینهبه س دست

به انگشتر دست چپش انداخت. عاشق آن  یخورد. نگاه یاش م
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زمزمه کرد که مهران به سمتشان رفت و  یبود. بماند یبانگشتر عج

 گفت:

نه با بتو ی! هرکینکردن دار یمرتبه باز یکفقط حق  یسر ینخب! ا-

 ینمه اتن به خواسته بده! البت یدبا یزهها رو بر ینپ یپرتاب اول همه 

 ! یگهبگم شانسه د

 بود یدهچندسال که فهم ینگذشته افتاده بود. او در ا یاد کیانمهر

 یکرده بود تا کم یادیز یونداد از خانواده طرد شده است کارها

 یود و هم حس درونعذاب وجدانش را نشان دهد. هم به اصرار الهام ب

هر نفر صاف  یها یمیآنها بلند شدند. هم ت یخودش! هر سه 

آن سه نفر دادند. مهران هر سه  بازینشستند و حواسشان را به 

د. را صفر کرد. تا ده شروع کرد به شمردن. نفر اول آرش بو یتورمان

قدم  یکاو زوم شد. توپ را برداشت و به سمت جلو  ینگاه ها رو

ه بها  ینپ یشد و سُر داد. با افتادن همه  یرهها خ ینپ برداشت. به

 ینه. دست به سکردزمزمه  یکه در وسط قرار داشت. لعنت یکیجز 

 منتظر شد. ساره خودش را دخالت داد.

 د؟چطوره هردوشون باهم پرتاب کنن-
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کرده  یکه آن دفعه باز یرا زد. توپ ییدآره گفتن همه، مهر تا صدای

بود تا به خواسته اش برسد.  یضربه کاف یکبود را برداشت. فقط 

کرد. آزاد کرد.  یکه حواسش را پرت م یزیفکرش را از هرچ

دهانش قرار  یزده اش را مشت کرد و جلو یخدستان  یش،پسرعمو

 یرا م یانداخت. قانون باز یمیبه دو دوست قد ینگاه یمداد. ن

را رها کردند. هم زمان باهم! بدون  دانست. با سه گفتن مهران! توپ

توپ ها بود.  یزده بلند شد. نگاه ها رو یجاناتالف وقت، آزاد ه

بود. با خارج شدن  یاندو توپ در جر ینتفاوت نگاهش ب یب یانمهرک

توپ ونداد  هب یعزد. سر یلبخند نامحسوس ین،توپ قرمز رنگش از ل

. با ابراز یامدن در یاز کس یی. چند لحظه صدایختنگاه کرد. همه ر

مدت  یکآزاد و دست زدنش به خودشان آمدند. بعد از  یخوشحال

. ید. آزاد دو پله را باال رفت و ونداد را در آغوش کشیدخند یطوالن

نبود که  یرفت و متعجب نگاهش کرد. او کس یانمهرساره به سمت ک

را مرتکب شود. همه به سمت ونداد  یاشتباه ینهمچ سادگی ینبه ا

باز ازشان تشکر کرد.  یکردند. وندادهم با رو یرفتند و ابراز خوشحال

زد.  یچند وقت لبخند ینکه باختن را قبول کرده بود مانند ا یانمهرک
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 به لبانش نشاند و گفت: یمهران لبخند بزرگ

 ی؟کن یم و انتخاب یباتاز رق یکیخب ونداد جان کدوم -

شکرآب آن دو دوست خبر نداشت.  یاز رابطه  یچندسال کس ینا در

 شده بود. یوارساره رنگ صورتش مانند گچ د

به  یخورد. جد یاز آب معدن یرفت و جرعه ا یزقدم به سمت م یک

 نگاه کرد و گفت: یانمهرک

 !یشونا-

 کرده بود. آرش نفسش را رها کرد. ساکت یرسما ساره قالب ته دیگه

 یبه صندل ینشست و اشاره ا یصندل یشدند. رو یرهبه لبان ونداد خ

 کرد و گفت: ییشجلو

 تا بگم! ینبش-

خودش  یحرفش بزند و باختش را کتمان کند؛ ول یرتوانست ز می

زد تا جبران کند. ونداد که  یچنگ م یسمانیخواسته بود. به هر ر

 نفسش را رها کرد. یدفهم یرا نم یانمهررفتار ک یلدل

 یکخب  یتونستم دوتا چلو پات بذارم؛ ول ی! میخب جناب ساالر-
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از  یشد. بخاطر همون چندسال و حرمت اون دوست یجادا یپارادوکس

 دوم گذشتم. ی ینهگز یرخ

اتفاقات  یادونداد با  یآنها برقرار شد. پوزخند ینب یچشم تماس

 زد و ادامه داد. یشچندسال پ

 یماسراغ شرط! ن یمفراموش کردم. خب بر یستمعنا ن ینبه ا یول-

 نه؟ یششناس یم یخسرو

نام  را یماونداد ن یتعجب کردند. فکر آنها نهال بود؛ ول یانو ک آزاد

نبود.  یدبع ینکار کشته ا یلدرون ذهن وک یبرده بود. از فکرها

 خودش را جمع و جور کرد و گفت: یانمهرک

 شناسمش. یخب؟ م-

 زد. یزم یانگشتش رو با

 ! یررو بگ یریام ی شماره یارو در ب یتگوش-

با نگاه  یشکه جلو یمرد ینتوقع رفتار بهتر نداشت. ا کیانمهر

به  یددانست با یم یشناخت؛ ول ینشسته بود را نم یو جد ینخشمگ

 شلوارش درآورد. یبرا از ج یونداد عمل کند. گوش یحرف ها
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بفروشه  یخسرو یمان به یمتاالن با نصف ق ینبهش بگو سهام تو هم-

 دوئل کنار بکش! ینو از ا

 یالخ یب یانمهرگردو بزرگ شده بود. ک یرسما چشمانش اندازه  آزاد

 و گفت: یدخند

  ی؟چ یگهد-

برداشت و  یزقدم به سمت م یککه متوجه حرف او نشده بود  آزاد

 گفت:

 شرط راحت بگو! یرز یزد-

 یراحت شده بود رو یالششرط ونداد خ یدنکه انگار با شن ساره

 ونداد و یآنها رو ینشست. نگاه متعجب و ناباور همه  یکنار یصندل

 شد. یبود. چندلحظه به سکوت سپر یانمهرک

 ی؟کن یخب؟ قبول نم-

هم که از سالن کنار  یگهبه اطراف انداخت. چند نفر د ینگاه کیانمهر

. یدفهم یرا نم یزیبودند. از نگاه ونداد چ یستادهرد شده بودند هم ا

 یتاش نشاند؛ اما واقع یشانیپ ینب ید؛ اخمنشان دا یخودش را عصبان
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دوئل  ینکرد. او از ا یدرخواست را نم یناگر ونداد هم ا یبود حت ینا

 یمرد برا ینا یت. همان طور که قول داده بود. عصبانیدکش یم رکنا

خورد او را به  یدارد بخاطر پول حرص م ینکهونداد لذت بخش بود. ا

 گرفت.  یرا ونداد م یماآورد. انتقام ن یوجد م

 باشه!-

 را گرفت. به بوق یریام یشماره  یخیالشدند. ب یرهبه او خ منتظر

 بلند شد. یریام یبود که صدا یدهسوم نرس

 !تونینمب ینم یه! مشتاق صداتون. چند روزیساالر یسالم آقا-

اد به وند ینگاه یمن یانمهربه او داده بود. ک یمسابقه حال خوب این

 انداخت.

 گردم.  یبرم یگهاومدم تهران چند روز د یکار یم قربان! بله براسال-

 باشه بابا حالشون خوبه؟ یرخ-

اش که در حال ضبط صدا بود  یگوش یبه صفحه  ینگاه آزاد

را  یبود. البته اگر قسمت حاج مجتب یانداخت. چه قدر امروز روز خوب

کنار ونداد نشست. بحث او با  یصندل یگرفت. مهران رو یفاکتور م
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باشگاه را در باالشهر تهران  ینجدا بود. با هزار وام و قسط ا یهبق

رفت و  یانمهردورادور با ونداد و ک ینبود؛ ول فهبود. از قشر مر یدهخر

 امد داشت.

 گرفتم که ... . مییتص یکبله حالشون خوبه! راستش من -

که به  یبی. حس عجکرد یگردنش را کج کرد. کتفش درد م ونداد

 یماحرف شده بود. حال خوب نهال هم به ن ینمرد داشت باعث زدن ا

 داشت. یبستگ

 یسهامم رو به آقا ینهم یآژانس هست. برا یکه کنار بکشم! کارها-

 فروشم! یم یخسرو

 آمد. یریام یناباورانه  صدای

 ی؟گ یجدا که نم-

ز ود. اشک کرده ب یانمهرک یخیالیرس نگاه ونداد بود؛ ونداد به ب یرت در

 بود. پول به جان او بند بود. یداو بع

 یلم. با وکدیفروش بذار یگم. سهام من و برا یم یچرا مهندس جد-

 ! یرمگ یتماس م
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 یلبه وک یجاخورده بود. اشاره ا یانمهرک یکه از لحن جد امیری

 بود کرد. یدهاو را شن یکه صحبت ها یانمهرک

 هستن! اینجا یلتون. وکیستالزم ن-

دهد. حاال  یوکالت تام م یشها یلبه وک یانمهردانست، ک یم ونداد

ذاب عتوانست خودش را قانع کند و از  یگونه م ینا یدنوبت او بود. شا

 کرد. بعد از چند یباز یفلز یبا در بطر یانمهروجدانش کم کند. ک

 او آمد. یلوک یلحظه صدا

 قربان؟ ینمطمئن-

 آره!-

 آمد. یریام یصدا یه،از چند ثان بعد

 فروش!  یسهامتون رفت برا-

 یلصند یآورد. ونداد از رو یینرا پا یزمزمه کرد و گوش یدار خدانگه

 بلند شد.

 ن!! سالم من و به پدرت برسویمهندس ساالر یکرد یکار خوب-
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  . آزاد ضبط را قطع کرد.یدگنج ینم یچکدامشانونداد در ذهن ه کار

بکشم.  خواستم کنار یهم م یداد یو نم یشنهاداگه پ ی؟راحت شد-

 که!  یادتهنداشتم  یخوب یگذشته 

بود  یدهد یانمهرکه در چشمان ک یزیلحظه به چ یکجا خورد.  ونداد

نگاهش کرد. اشک در  یگرد یشک کرد. سرش را تکان داد و بار

 او قرار نگرفت. یرچشمانش حلقه زده بود. ونداد تحت تاث

شتباهاتت اآدم برو به  ینپس مرد باش ع ی،دون یخوبه خودت م -

سراغت! به  یامخودم م یخودت نر یاعتراف کن! چون اگه با پا

طره خرد  یاحدالناس یچحرف ه یبرا یگهگوشتم که رسوندن ونداد د

 یشچندسال پ یدکه با ییدفعه همون جا ینا یایب یکنه. نه؟ بر ینم

 .یر یم یبود یم

 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

. یگهد یاج یک ینبر ینکن یدهم و تهد ینخوا یم ینجا؟چه خبره ا-

 کنن؟ یملت دارن نگاهتون م ینینب ینم

ساق دستش  یقدم به سمت عقب برداشت. پالتواش را رو چند

 آرامش گفت: یشگیانداخت و روبه مهران با لحن هم

 زده شه! بابت امروز ممنونم.  یروننمونده که ب یبحث-

کرد و همراه آزاد  یشده بودند خداحافظ یرهکه مبهوت خ یهبق از

اره زد و انگشت اش یشدر موها یچنگ یانمهرخارج شد. با رفتن آنها، ک

 اش را به سمت آنها گرفت و گفت:

 فاقتا هست. ر یهمه  ینخوام دعوا ب یبابت امروز معذرت م-

 در را هل داد روبه ونداد گفت: یبا خوشحال 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-
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شد.  ینسمت کمک راننده را باز کرد و سوار شد. آزاد سوار ماش در

داد. چند  یهتک یصندل یونداد کمربندش را بست و سرش را به پشت

 شد. آزاد فکرش را به زبان اورد. یلحظه در سکوت سپر

 نوع قمار بود نه؟ یکاالن  ینونداد ا-

 و گفت: یداش کش یشانیبه پ دستی

ر حساب بود آره قما یفروش نذاشته. اگه مجان یسهام شو برا یمجان-

 . یستفروشه! پس قمار ن یم یرهگ یپول شو م یشد؛ ول یم

 یک یدرس یاگر بازهم به گوش پدر بزرگش م یخوشحال بود؛ ول آزاد

ستش دار ونداد فکر آزاد را خواند که در راه داشتند. انگ یگرجنجال د

 کرد. یادشبرد و ز یبخار یدرجه  یرا رو

 القاب که نسبت دادن قماربازم روش!  یهمه -

 زد و گفت: یشدر موها یچنگ آزاد

بدون  یالخره لقب قمار بازم رو اسمت اومد. چرا نگفتبخب توکه -

 پول سهام ها رو بفروشن؟

. از ته دل یدنحرف از زبان آزاد، شروع کرد به خند ینا یدنشن با
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 یمخمصه نجات داده است. به چهره  ینرا از ا یماخوشحال بود که ن

 ینا یشد. از هرکس یشد. خنده اش را خورد. جد یرهآزاد خ یجد

 حرف را توقع داشت به جز آن!

 شه؟ یمآزاد؟ نکنه کم کم داره باورت  یدرمورد من فکر کرد یتو چ-

پارک کرد.  یابانرا کنار خ ینهانش را محکم قورت داد و ماشد آب

 یآزاد یکه پشت سر او بود را همه باور کرده بودند. حت ییحرف ها

گناهکار نبوده. انگار باورش شده بود و  یشدانست پسرعمو یکه م

آزاد  یصندل ی. دستش را رویدخند یونداد را آتش زد. عصب ین،ا

 گفت: یاانه یردوستگذاشت و با لحن غ

گوشت کن! آره  ی یزهجمله رو خوب آو نیگوش کن پسرعموجان ا- 

شده که شوهر داشته.  یسال عاشق دختر 34ونداد سروش بعد 

شد  یزهمه چ یب ی یکهکنه. همون زمان که زن اون مرت یانکارم نم

 یدختر یاومد روش! وقت یکیاسم  یوقت یعاشقش شده بود؛ ول

کرد فکر و  ی. سعردمحرمش شد به نهال فکر نکرد. فراموشش ک

 ذکرش و بده به او دختر که نشون کرده بودن.

آدم چه قدر تحمل داشت؟ سکوت کرده  یکاوج گرفت. مگر  صدایش
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 یکه سع یشچه قدر؟ آزاد به پسرعمو یبود که حرمت ها نشکند؛ ول

روزها  یناد اکرد رفتارش را کنترل کند نگاه کرد. چه قدر وند یم

 بود. یبهغر

م بهش بگن کالهبردار و باشه هرچه قدر ه یونداد هرچه قدرم عوض -

 ! قمارینزم یکره  یرو یلوک ینتر یقهرچه قدر بگن ناال یانتکار،خ

د اون باال سر شرمنده شه! وندا یخدا یکنه که جلو ینم یبازه! کار

ر و اون کا یدی! اگه دیرهکه به زور پول از مردم بگ یستن یانقدر عوض

که  یهمون دختر یناز ا یشتربود که ب ینکردم فقط و فقط بخاطر ا

 ینهبش ینکها یمسبب حال بدش منم و به اون حال و روز نندازه! برا

 یلیاردریم یکنده که  یمتیکه سهامش و به ق ینها یسرجاش! برا

که اون همه  یماییکه ن ینا ینتونه بخره! برا یمثل بهزاد سلطان

برسونه بعد پنج سال،  ییجا هرو ب یاوشتا نهال و ن یدشزحمت ک

. یست! ونداد ماله حروم خور نیرهدخترش و بگ یانتقام قلب شکسته 

 ینبه ا یشو چهارسال زندگ یهنوز که ماله مردم و نخورده بعد س

 یککنه، اگه  یباورش نم یچکیزنه ه یحرف م یکه هرچ یهنکبت بار

 جهنم بود!کاره بود که االن تو  یندرصد ا
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از بشده بود. کمربندش را  یرهبدون توجه به آزاد که مبهوت به او خ 

 کرد و گفت:

 برگردون به صاحبش!  ینمماش ینا-

 یشود؛ ول یاز حرص دلش خال یکمتا بلکه  یدرا محکم بهم کوب در

ه بار زمزمه کرده بود. خست یناول یحرف ها را برا ینشد؟ ا یمگر م

قل . توقع داشت الایدزد و به در بسته رس یشده بود از بس به هر در

کردن حرف  یرفت. آزاد با حالج یابانآزاد باورش کند. به سمت خ

. بابت یدفرمان گذاشت و نال یسرش را رو ،ونداد در ذهنش یها

د بلند کر یتاکس یکه زده بود شرمنده بود. ونداد دستش را برا یحرف

 یاورش نکرد. براب یچکسو سوار شد. سرش درحال انفجار بود. ه

 یه به چهر یشد. راننده نگاه یبود. کاش زودتر تمام م یبار ته یناول

 ونداد انداخت و گفت: ی یدهرنگ پر

 ید؟بر یم یفسالم! کجا تشر-

 نگاه کردن به او گفت: بدون

 .یدبر یملطفا مستق-
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رفت و  یم یک یشخم شده بود. پ یشمردم شانه ها یحرف ها زیر

 یگذاشت و از ب یم یچه کس یکرد؟ سرش را بر شانه  یگله م

گفت؟ چشمانش را بست. مرد دلش به حال  یخانواده اش م یمعرفت

 داد. یونداد سوخت. حواسش را به رانندگ

*** 

 خبر در شرکت ینا یرساند. از وقت یریسرعت خودش را به دفتر ام با

شد  یآنجا را در بر گرفته بود. باورش نم یبود. همهمه ا یچیدهپ

فروشد. وارد دفتر شد.  یم یمتسهامش را نصف ق یساالر یانمهرک

 شناخت انداخت و گفت: یکه سر از پا نم یمابه ن ینگاه یمنش

 قربان! منتظرتون هستن. یدخوش اومد-

وصف بود.  یرقابلاش غ ی. شادیدکش یقیتکان داد و نفس عم سری

 کتش را بست.چند تقه به در زد و وارد شد. از صبح که پول یدکمه 

خودش  یپا یانتقال داده بود رو یساالر یانمهرک یلرا به حساب وک

د. با بند نبود.  فقط چند امضا مانده بود تا بزند و سهام به نامش شو

 وارد اتاق شد. میریا ییدبفرما یصدا
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فر از ن یکچندسال . بالخره بعد ینیدبش ییدبفرما یخسرو یخب آقا-

 دوئل خارج شد. ینا

 یزم ینشست. خودکار را از رو یانمهرک یلوک یکرد و جلو سالمی

ها  مربوط به سهام را امضا زد. با تمام شدن برگه یبرداشت. قسمت ها

به  داد که یرا نم ینا یاجازه  یشداد. خوشحال یلتحو یریآن را به ام

 وکرد  یمسئله فکر کند. فرخ زاده با اکراه خداحافظ ینبودن ا یبعج

 ون رفت. یربه سمت ب

ده! شبه نام شما  یبزرگ یناالن کل شرکت به ا یخسرو یخب آقا-

 یرید؟رو جشن بگ یخوشحال ینا ینخوا ینم

ه را کنار زده بود. ب یانمهرآخر ک ینکهلبانش نشست. ا یرو لبخندی

ه توانست برود. آن قدر ثروت ب یم یگرمزاجش خوش آمده بود. االن د

ا رکنند. سرش  یبه آن زندگ یازخورد که بدون ن یو نهال م یاوشنام ن

 انداخت و گفت: یینپا

 !یریام یشما هم ممنونم آقا چرا تو فکرش هستم. از-

عامل را به مقصد  یربلند شد. با او دست داد و اتاق کار مد یشسرجا از
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که بعد از سالها از ته دل  یمان یدناتاق خودش ترک کرد. بهزاد با د

 گفت: یبلند یرفت. با صدا یدخند یم

 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

 یادت یونمدم ییلشما خ ی. من به خانواده یمهست یماچاکر داداش ن-

 که نرفته؟!

حرف نصف ماند. بهزاد شلوغ  یشان،از همکارها یکیگفتن  یکتبر با

شمرد و به سمت خارج از شرکت رفت.  یمترا غن یماشدن سر ن

 یانمهرکار را کرده بود. ک ینپسرخاله اش ا یبود که ناگهان یبعج

ش اداد. شماره  یاول به نهال خبر م یدامکان نداشت پا پس بکشد. با

 یداد. چندبوق خورد که صدا یهتک رودیرا گرفت و به ستون در و

 .یچیدپ یخواب آلود نهال در گوش

 بله بهزاد؟!-
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 ی؟سرکار باش یدما نباسالم خانم خواب آلود. مگه ش-

 و گفت: یدچپ چرخ یزد و به شانه  یغلت نهال

 یشب بودم. چ یفتش یشب. دیستم! نه سرکار نیککه عل یرمگ-

 شده؟ 

 یدهد یا یشهش یباال که بخاطر محافظ ها یرا به سمت طبقه  سرش

 شد برگرداند و گفت: یم

 خبر خوب دارم. بگم؟ یک-

به اطراف  ینشست و نگاه یشسرجا یعحرف، سر ینا یدنشن با

و  یدنسبتا بلندش کش یدرون موها یخواب بود. دست یاوشانداخت. ن

 گفت:

 شده. یبگو چ یگهآره د-

 د.ش یرهبرازنده شده بود خ یکه در آن کت و شلوار ذغال سنگ یمان به

 نفر بهت بگم.  ین! زنگ زدم اولیدو خر یانمهرسهام ک یمان-

تخت رها کرد  یبرد. خودش را رو یکه هنوز در خواب به سر م نهال
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 و گفت:

 نکن بهزاد! یشوخ-

 نگاه گرفت. یمان از

 . یدو خر یانمهرگم سهام ک یم یه؟چ یشوخ-

بلند  یدهانش را قورت داد. چند لحظه مکث کرد و بعد با صدا آب

بلند  یکردن. دستاشن را مشت کرد و با صدا یشروع کرد به خوشحال

 گفت:

 سره اومد دستش! خداروشکر! پآخ جون حساب اون -

 یش،را داده بود به جبران خسارت شش سال پ یانمهرک ینکه د همین

 بهزاد یلب ها یرو یرو به آن رو کرده بود. لبخند ینحالش را از ا

 نشست.

 ی؟ندار یمن برم کار یگهخب د-

کرد.  یخداحافظ یآورد. نهال با خوشحال یدر م یمتصم ینسر از ا باید

صورتش را نوازش  یشرکت رفت. باد سرد زمستان یبه سمت در خروج

شده را سرچ کرد. مشکوک  یانمهرکرد. عالمت برگشت را زد و اسم ک
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. تماس را زد و یدآ یخانواده ب ینسر ا یگرید یبال یدترس یبود. م

که تازه از سالن خارج شده  یانمهراش کرد. ک شگو یکرا نزد یگوش

شلوارش  یبرا در از ج یمتشگران ق یشماره بهزاد گوش یدنبود با د

که باشد دور از ذهن نبود. تماس را وصل  ینکهخارج کرد. حدس ا

 کرد.

 زن؟ بله برادر-

 ی؟کرد یتذارو  یماکنار چرا انقدر ن یاز اول بکش یخواست یتو که م-

وار ستوجه به او  یب یانتند خودش را به او رساند.ک یبا قدم ها ساره

را  یساره را نداشت. در را بست و قفل مرکز یشد. حوصله  ینماش

 زد.

 دستت درد نکنه است؟ یجا ینما-

 داد و گفت: یروننفسش را ب بهزاد

 یشون و زهرمار نم یو خوش یبه کارشون ندار یطمئن باشم کارم-

 آماده شن واس... . یدباز با یا یکن

 و حرف بهزاد را قطع کرد. یدرا کش کمربندش
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تو چشماشون  یچجور یدتونم با ینم یراحت! از شرمندگ یالتخ-

که به  یگذشته است و قول یاز کارها یجبران درصد یننگاه کنم. ا

 الهام دادم.

م آرا یتنها یب یانمهرشلوارش درآورد. لحن ک یبدستش را از ج بهزاد

 یکدر داشبرد را باز کرد و  یابان،توجه به راست و چپ خ یبود. ب

 قرص آرامبخش برداشت.

 بهزاد؟  یندار یکار-

 ! یدفعه ضربه به سرت خورده آدم شد یک! یانک یبهعج-

ص را همراه با قرجرعه از آن  یکآب را برداشت و  ی. بطریدخند تلخ

 . یدنوش

وقته به  یلیخودم اومدم! خوشحال باش بهزاد! من خ آدم نشدم. به-

 یفتا هم تکل یبهم فرصت بد یگهچند وقت د یدکنم. با ینهال فکر نم

و  یچکه بازم به اون دادم عمل کنم. همه  یالهام معلوم شه هم به قول

 دم.  یم یلگم و خودم و تحو یاز اول م

را  یشسوخت. انگار او هم چوب کارها یم یانمهرک یدلش برا بهزاد



 

 

 WWW.98IA3.IR 1119 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

تا  ینزم یانمهرک ینکهاعتماد بود؛ اما ا یخورده بود. هرچند هنوز هم ب

 بود. یداآسمان فرق کرده است کامال پ

ام از  ! از اون ور هنوزم به خونت تشنهیانبگم ک یچ یدتونم با ینم-

 سوزه. یاون ور دلم به حالت م

حواس وارد  یب یانمهرزد. ک یکوک کفش اش به سرامبا ن بهزاد

 .او مهم نبود یسرد بود؛ اما برا یکم ینماش یشد. هوا یاصل یابانخ

 ی؟ندار یکار-

 بار بگم، مراقب خودت باش!  یناول ینه، بذار برا-

اما  بود؛ اما او دلش بزرگ بود. مهربان بود؛ یدحرف از بهزاد بع این

 .داد یروننفسش را ب یانمهربا او کرده بود. ک یبد یها یزمانه باز

 ! خدافظ!یشرمنده بابت همه چ-

 مدت ینآورد. انگار ا یینرا پا یزمزمه کرد و گوش یخداحافظ بهزاد

ز که چند نقشه دستش بود. ا یدختر یکرده بودند. با صدا ییرهمه تغ

 فکر درآمد. 
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 د.ش یرد یکم ید. ببخشیارمکه قرار بود ب یینقشه ها ینا-

لبانش نشاند. فلش و برگه  یرو یرا جمع و جور کرد. لبخند خودش

زمزمه کرد. از کنار دختر گذشت و به سمت  یها را گرفت و ممنون

 داخل رفت. 

*** 

. انقدر یدغرق خواب کوب یاوشبه صورت ن یکیرا برداشت و  بالشت

ه نشد یداراو از خواب ب یها یدادداد و ب یبود با صدا ینخوابش سنگ

 یرزنشست و بالشت را که محکم بغل کرده بود را از  یاوشبود. کنار ن

را باز کرد.  یشتشک، چشم ها ی. با فتادن سرش رویدسرش کش

 زده ینرا به زم یانمهرک ینکهبود. فکر ا صفو یرقابلاش غ یخوشحال

 شیاو. نیداو خند یعصب یچهره  یادداد. با  یبود. در ذهنش جوالن م

 ه خواهر انداخت و گفت:ب ینگاه یجگ

 ی؟نهال؟ چه خبره سر صبح یرباشهخ-

 شد گفت: یطور که بلند م ینرا پشت گوشش برد و هم موهایش

و از چنگش درآورد.  یانمهر. بالخره سهام کیمدار یبدو امشب مهمون-
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 .یریم! صورتت و بشور جشن بگیابدو ن

 نشست. یشسرجا یجحرف از زبان نهال گ ینا یدنشن با

 ییمرف هانهال امروز حال کتابخونه ندارم. طبق ح ینخوبه؟ ببحالت -

و ر یماسال تولد خودت و ن یاون گوش یاعمل کردم. به خدا ب یکه گفت

 بذار بخوابم. یاجون ن یبزن باز کن! همه رو پاک کردم؛ ول

حرف ها را  ینزد و ا یکه نشسته چرت م یاوشن یمحکم به بازو یکی

 زد و دستانش را به کمرش زد.هم در حالت خواب زده بود. 

! یدهو خر یانم کسها یماگم ن یدارم بچه؟ م یمگه من باهات شوخ-

 خودم برم؟ یا یایم

 تخت یو. که ناباورانه از ریدگو یبود، نهال راست م یدهتازه فهم انگار

 آمد و گفت: یینپا

 رفت؟ گرو حالش و  یکهجون من؟ جون من اون مرت-

دستانش را دور او حلقه کرد و با  یاوشتکان داد که ن یسر نهال

 ادامه داد. یکه پر شده بود از شاد ییصدا

. به بهزاد و سحر و یمبخر یزیچ یمبدو بر ی؟ا یمنتظر چ-
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 !یوهو! یمدار یخبر بده بگو امشب مهمون ینممحمدحس

رفت تا صورتش را  ییاز بغل برادرش خارج شد. به سمت دستشو نهال

 .یردمناسبت بگ ینبه ا ینخودما یمهمان یکبشورد و 

*** 

ل لوازم تولد بود را داخ یکه هرچ یاوشو با اخم به ن ینهبه س دست

به نهال که  یاز فروشنده ها نگاه یکیشد.  یرهانداخت خ یچرخ م

 شد و گفت: یرهبود خ یستادها یشخوانپ یکساعت نزد یک

 ین؟تولد دار-

 کرد و به سمت فروشنده برگشت. یاوشنثار ن ناسزایی

 !یهنه مهمون-

کرد و با  یشخوانپ یکچرخ را که لب به لب پر بود را نزد نیاوش

 گفت: یلبخند بزرگ

 الزم بود و برداشتم. یهرچ-

اش نگاه کرد. وقت کل کل نداشت. از ته دل خوشحال  یساعت مچ به
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 یننه؟! ا یاداشت  یم یخوب یزندگ یدبا یماسال ن یستبود. بعد از ب

 ینکشع یاوشداشت. ن یآنها بود. زمان کم یحق هر سه  یخوشحال

 یگذاشت. نهال هم ب یشخوانپ یلوازم را رو یرا مرتب کرد و تمام

و فروشنده کارت  یاوشن یناباورانه  یها مچون و چرا در برابر چش

 به نهال کرد و گفت: ینگاه یاوش. نیدکش

 کجاست؟ یخب؟ محل بعد-

 شد و گفت: یرهبرادرش خ به

کن. تا برم  وصل یوارو به در و د یگرفت یخونه! هرچبرو  یناتو با ا-

 نیجبران ا یکادوهم برا یک یناسالمت یدو بدم. با یکشام و ک یبترت

 نه؟ یگهد یمسالها بهش بد

کرد و خارج شد.  یسرش را تکان داد. نهال از آنها خداحافظ نیاوش

 ینقره ا یدتکان داد. پرا یتاکس یو دستش را برا یستادا یابانکنار خ

و چند  یدد یرا م یانمهرخواست ک ی. دلش میستادکنارش ا یرنگ

 یشاگر به پا یکرد. آن قدر از او تنفر داشت که حت یحرف بارش م

را  یقناد ینشد. سوار شد. آدرس بهتر ینم افافتاد دلش ص یهم م

و  ینشد. امروز روز انها بود. به سحر و محمدحس یرهخ یرونداد و به ب
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شب را گفته بود. سحر که اول مخالفت کرد بخاطر ام یبهزاد برنامه 

و بهزاد هم قبول کردند.  ینقانع شد. محمدحس یموضوع برادرش؛ ول

شناخت را هم  یرا هم که دورادور م یمان یکنزد یچندتا از همکارها

خبر را به او هم  ینونداد را گرفت تا ا یدعوت کرده بود. شماره 

 گفت: یکه م یزن یاو صدا یصدا یبه جا یبدهد؛ ول

 باشد. ینم ییمشترک موردنظر قادر به پاسخگو-

را حساب  یهکرا ی،قناد یجلو یتاکس یستادن. با ایچیدگوشش پ در

تک تک  یاقزنان در را هل داد و با اشت یشد. لبخند یادهکرد و پ

 یا یرهبزرگ دا یکک یها را نگاه کرد و در آخر هم چشمش رو یکک

به نهال که  یماند. پسر نگاه یرهخداشت  یقشنگ یناتشکل که تزئ

 شد و گفت: یرهخ ردخو یکم  سن و سال م یلیخ

 باشه؟ یلوییمدنظرتونه؟ چندک یککدوم ک-

 دستش را باال اورد و تعداد را شمرد و گفت: انگشتان

 نه؟ یاشه  یدرست م یکنفر اون ک یستب_پونزده یبرا-

 را باز کرد و گفت: یخچال در
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 بله! -

 !یارینو لطفا ب ینپس هم-

ت نبود. به سم یکاف یکاطراف را از نظرگذراند. تنها ک ینهبه س دست

سفارش  یخامه ا یرینیش یلوهمک یکها رفت و  یرینیش یقفسه ها

. کردند یشانکه رها یروز ان پدر و مادر ینخواست در ا یداد. دلش م

 که هم خونشان یپدر یهمان کودکان چگونه برا ینندبودند تا بب یم

 یابانکنند. بعد از حساب کردن. با دو جعبه کنار خ یچه م یستن

فتاب بوق زد. سرش را برگرداند. آ یشبرا ییمدل باال ینکه ماش یستادا

. چشمانش برق زد. ینشدن بهزاد از ماش یادهزد. با پ یچشمش را م

 جعبه ها را از دستش گرفت و گفت: یبهزاد با لبخند تصنع

 کمکت. خانم دکتر! یامگفتم ب 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-

عقب، سوار  یصندل یو بعد از گذاشتن جعبه ها رو یدخند بهزاد

 شد. ینماش
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 شناسم. ینم یشترخانم دکتر ب یککار کنم که  یچ یگهد-

 و با ذوق گفت: یدرا برهم کوب دستانش

. ینیمشب ینم یگهرو د یکهکه اون مرت ینخوشحالم بهزاد! هم یلیخ-

 کنم. یرفت. خداروشکر م یموننحسش از زندگ ی یهکه سا ینهم

دختر  ینا یها یکه خوش یدترس یکرد. م یا یمکث طوالن بهزاد

شود. نه ونداد که  یچه م یندهدانست آ ینم یچکسدوباره برود. ه

که  یدانست. نه نهال یحالش بد شده م ینبخاطر دور زدن در ماش

 کرد و نه یم یامشب پرحرف یکنار بهزاد نشسته بود و درمورد مهمان

اش  یو بخاطر حواس پرت یدکش یر میگاکه پشت سرهم س یانمهریک

 نصف کاپوتش جمع شده بود. 

*** 

هوا  یبه او دست داده بود. سرما یرا آب زد. حالت تهوع بد صورتش

 یکه سر و وضع درست یشده بود. پسر یشباعث سرد شدن دست ها

به ونداد انداخت. با خودش  یآب را باز کرد و نگاه بد یرنداشت. ش

خواد؟!  یم یچ ینجاخوره پس ا یکه به ما نم یکلشگفت چهره و ه
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اب و برداشت و با همان حال خر وشوییر یونداد دستش را از لبه 

 یرفت. قدم ها یبهداشت یسسرو یبه سمت در خروج یجهسرگ

زد.  یدم نم یاو بود؛ ول یرو یادیز یداشت. فشار عصب یبرم یسست

 ینتوانست وزنش را تحمل کند. رو یشآشنا بود. پاها یشپارک برا

 پسرکنار پارک نشست. به نفس نفس افتاده بود.همان  یصندل یناول

 زد و به سمتش رفت.  یشخندیالغر از دور نگاهش به ونداد افتاد. ن

 یزنی؟م یچ یه-

 گفت: یرمق یرا به سمت پسر چرخاند و با ب سرش

 مشت تو صورت تو! شرت و کم کن! یک-

پارک رفت.  ینثار او کرد و سرخوشانه به سمت در خروج ییناسزا پسر

. با چشم یدد یکرد. چشمانش تار م یشها یهسرد را داخل ر یهوا

هردوخاندان!  یمیقد یرا نگاه کرد. محله  یابانتابلو خ یزر یها

پارک  یگرفت و به سمت در خروج یصندل یدستش را به دسته 

 یشهمثل هم یشندهد. قدم ها زرا برو یزیکرد چ یم یرفت. سع

 ی! چند قدم رفت. بازهم نتوانست. جانیمحکم بود؛ اما بازهم ظاهرساز

خانواده اش  ینمانده بود. با زانو کنار جدول افتاد. حرف ها یشدر پاها
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که  یبلند یدر گوشش زنگ خورد. چه قدر خسته بود. درخت ها

دار  یتاکس دشد. مر یاهچشمش س یخوردند. جلو یبخاطر باد تکان م

را از صندوعقب  یشفالکس چا یرش،تاخ یدنکه منتظر او بود. با د

 ینونداد افتاد. فالکس را داخل ماش برداشت. تا آب کند که نگاهش به

 یرا گرفت و با نگران یربغلشگذاشت و به سرعت به سمتش رفت. ز

 گفت:

 بابا؟ بذار کمکت کنم. یخوب-

و هم از  ی. هم از نظر روحیستدبا یشپاها یتوانست رو ینم تنهایی

 یستد؛مرد کمکش کند با ینمانند هم یکیداشت تا  یاز. نینظر جسم

او ننداخت. با قدم  یوزنش را رو یداد؛ ول یهه مرد تک! بی؟چه کس یول

بار بعد از  یناول یکه برا یناو رفتند. حس ینآهسته به سمت ماش یها

اش که کنار  ینرفته بود. به سمت ماش یمیعمارت قد بهنوزده سال 

بود که نسبت به اطرافش  یشانبود رفت. فکرش آنقدر پر یاصل یابانخ

 یدکرد. شا یهرجور شده به پسرش کمک م یدتوجه بود. با یب

 یاو پسرش را م یشده بود؛ ول یدهمسرش درمورد ونداد دچار ترد

را باز کرد و سوار شد. برگشت تا کمربندش را  ینشناخت. در ماش



 

 

 WWW.98IA3.IR 1129 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

ونداد  یهکه قد و قواره اش شب یماند به پسر یرهببندد که نگاهش خ

د. کمربند را رها کرد. بو یستادها یشپاها یکه به زور رو یبود. به پسر

را باز کرد و به سمت آن طرف  ینونداد بود. خودش بود. در ماش

مرد هم  میها! اگر  ینتوجه بود نسبت به بوق ماش یرفت. ب یابانخ

و  یستدبا یشپاها یکه نتوانست رو یدد یمهم نبود. فقط ونداد را م

پارک شده کنار  یخورد. به خودرو ینبه زم یندرب ماش یجلو

اورژانس را  یاش را برداشت شماره  ی. راننده تا گوشیدرس بانیاخ

 یونداد که رو یاو را منصرف کرد. جلو یبغض آلود مرد ی. صدایردبگ

و  یدپسرش کش یزده  یخبه صورت  یافتاده بود. نشست. دست ینزم

 گفت:

 ونداد بلندشو پسرم! بلندشو! -

پدرش بود.  یبود. صدا یدهرا باز کرد. درست شن یشرمق چشم ها بی

 یداشت. به چهره  یجهکرد. سرگ یدرد م ینگشانه اش بخاطر بول

 زد و گفت: یپدرش نگاه کرد و لبخند محو

... ه! مشتاق مرگ من بودو بخند ینهبب یاد... بینهبب یادبه بابات بگو ب-

 از مرگ نداره بابا! یاالن حالم دست کم
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 گفت: یونداد را گرفت و روبه راننده تاکس ی شانه

 ین؟شه کمکم کن یم-

لبانش نقش بست.  یرو یپدرش لبخند تلخ یدستپاچگ یدنبا د ونداد

گرفت و بلند شد.  ینبدون کمک گرفتن از آنها، دستش را به زم

. پدرش به سمتش یستادا یتوانست حفظ کند؛ ول یتعادلش را نم

 و گفت: یدرفت که دستش را کش

به کمک  یازیخورده که ن ینانقدر به زم یکرد یتکه ترب یپسر-

 نداره بابا! 

 پدرش زد و از او گذشت. یشانه  به

 ی؟یسنو یمن م یچرا گناه پدربزرگت و برا-

 .یستادنداشت. بدون برگشتن ا یشدر دست و پا جانی

 ننداختم. یو گردن کس یمن گناه کس-

که چه شده، پسرش با زانو  یدرفت. تا پدرش آمد بگو یجسرش گ 

که  ییصدا ینتوانست از خودش بکشد. آخر ینم ریگخورد. د ینزم
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 پدرش بود که او را صدا زد. ی. صدایدشن

*** 

عمارت شد. نگاهش به مادرش و مادربزرگش افتاد. عاطفه که  وارد

توجه به آنها به سمت اتاق  یبود به سمتش آمد. ب یمیخدمتکار قد

به  یریونداد مانند ت یکار پدربزرگش رفت. دلش پر بود. حرف ها

 نداشت. وارد یشقلب او برخورد کرده بود. ونداد کم از برادرش برا

 به او گره خورد. آینازدوم شد. نگاه  یطبقه 

 ی؟ر یآزاد؟ کجا م-

نه گو یبود. کبود یدهو ناراحت ند یگونه عصب ینحاال برادرش را ا تا

گرفت و  ینازمعلوم بود.کاپشنش را درآورد و به سمت آ یاش به خوب

 گفت:

 ابزرگ تو اتاق کارشونن؟آق-

ند. آره تکان داد. آزاد با سرعت خودش را به اتاق رسا یبه معنا سری

ا چند تقه به در زد و منتظر اجازه دادن توسط پدربزرگش نشد. در ر

 باز کرد. سرش را باال گرفت و اخم کرد.
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 در و گذاشتن در بزن... .-

 قدم به جلو برداشت و حرفش را قطع کرد. یک

ست از . اومدم ازتون بخوام دیرمبگ یادکه ادب و درس اخالق  یومدمن-

 ! ینسر ونداد بردار

 آزاد را از نظرگذراند. در خودکار را بست و داخل دفتر یپا سرتا

 گذاشت.

ه پسرعموت بگو . بیمندار یشنداشته باشه ما کار یاون به ما کار-

ه و چندسالمون و به باد ند ینچند ینکنه و آبرو یسرجاش کار ینهبش

 .یمندار یشما کار

 به پدربزرگش زد و گفت: ی. پوزخندیستادا ینهبه س دست

رفت؛  یرزش نمد ی! موالینکرد یزیشما؟ کار تم یااون شروع کرد -

تا موسسه رو به مرز  ینپول داد یفهمم به ک یمن آخر م یول

 خبر!  یا ببرسونه و بعدهم بندازه گردن ونداد از همه ج یورشکستگ

 یگردان، چرم یبود. به صندل یسروش ذات یدر خانواده  خونسردی

 چشمش برداشت. یرا از رو ینکشداد. ع یهاش تک
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 آزاد! یکن یاز حد باز م یشتردهن تو ب یدار-

 و گفت: یدخند عصبی

م خوا یاز حد باز کنم. م یشتربارم که شده دهنم و ب یکخوام  یم-

ش به یشترکه از شما ب ی. پشت کسیستمبار پشت برادرم با یناول یبرا

نفر  یک. سه نفر به ینبکن ینخوا یم یاعتماد دارم. شماهم هرکار

 عادالنه است نه؟

 کرد و گفت: یپدربزرگش مشت شد. دندان قروچه ا یها دست

 ی؟کن یم یدمن و تحد یتو به چه جرعت-

وه اتون و ن ینماش ینکه به خودتون جرعت داد یبه همون جرعت -

 ! ینکن یدست کار

جلو  نبود. چند قدم به یشگیهم یر. آزاد آن پسر آرام و سربه زجاخورد

بود  یشرو یپدربزرگش که کنده کار یکار قهوه ا یزم یبرداشت. جلو

 د گفت:از اندازه بلن یشب ی. دستش را گرفت. باال آورد و با صدایستادا

گناهه؟  یبزن! مگه عاشقتو صورتم؟  یبزن ی؟کار کن یچ یخوا یم-

از اول که بچه بود غالم حلقه به گوش شما بود.  یست؟مگه ونداد آدم ن
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! یش! از چشم همه انداختیبال سرش آورد یاالنم که بزرگ شد. کل

 یکارت کرده بود؟ مگه اون دل نداشت؟ چرا حرف بارش م یمگه چ

  ی؟د یقرارش م گناچرا انقدر تو تن ی؟کن

د شدند. کار یخان راه یونهمه به سمت اتاق هما بلند آزاد، یصدا با

 آمد. یخون او درنم یزد یم

ه! بله که سرش دراز تر کن یمشاز حد پاش و از گل یشتراگه بخواد ب-

 !یارمم

از مهر و  ییبو یچه یشدر چشمانش حلقه زد. مرد روبه رو اشک

 محبت نبرده بود. 

 یکون کنم ولش کن! کار به کارش نداشته باش! حقه ا یخواهش م-

 یابر یول یر؛من و بگ یمن و بزن! زندگ یاآرومه نه پر تنش! ب یزندگ

 کنم آقابزرگ! یبار، حرفاش و باور کن! التماست م ینو آخر یناول

 .یستن یونداد آدم بد

آمد.  یبه در م یمتمدد کس یدر زدن ها یدو زانو افتاد. صدا روی

و نوه اش کدام را  یشخانوادگ یآبرو ینحال آزاد سوخت. ب دلش به
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 زد و گفت: یرا! پوزخند یخانوادگ یکرد؟! آبرو یانتخاب م

 یگهبار د یکرم! و ندا یاتتچرند یدن! حوصله شنیرونبلند شو برو ب-

ط تو رو هم مثل اون از خانواده خ یکن یم یشاز پشت یدار ینمهم بب

 زنم. یم

 شد و گفت: یره. درچشمانش خیستادپدربزرگش ا یشد. جلو بلند

دم  یم. نشون مکن یونداد و ثابت م یگناه یپس خط بزن! آخر ب-

 داره!  یتاون واقع یکه حرف ها

 ینصورت چ یتحرف، از کنار پدربزرگش که از عصبان یناز زدن ا بعد

توانست  ینم یچکشو چروک افتاده اش سرخ شده بود گذشت. ه

زن  را درک کند. در را باز کرد. نگاهش به یشو کارها یرمردحال آن پ

 یزد و با صدا یخواهرش، پوزخند یدنافتاد. با د ینازو آ یشعموها

 گفت: یبلند

که  یادتکاره.  انتیاون خ یبه اندازه  ینازمکاره! آ یانتاگه ونداد خ-

ده نامزد ونداد شد عاشق حسام بود و االن که زن حسام ش ینرفته وقت

 داد؟عاشق ون
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 بود آمد. یزانرا که بر سر و گردنش طال آو یشزن عمو صدای

 زنه! یحسام م یاالن قلبش برا یول-

ا دخترش به آنه یانداخت. مادرش هم از عالقه  یینسرش را پا آیناز

 رفت. ینم ینازدر گوش آ یاگاه بود. چندبارهم به او تذکر داده بود؛ ول

 ه کرد.به آزاد نگا یاشک یمادربزرگش با چشم ها

 ونداد االن کجاست؟-

کنار  گرفت و همان طور که از ینازرا بلند کرد و کاپشن را از آ صدایش

 شد گفت: یآنها رد م

 ده!شجا مونده از اون جا رونده  ینها از ا یبه لطف بعض-

دانست پدر و پدرشوهرش  یقلبش گذاشت. نم یدستش را رو سهیال

خان تا صبح  یونهما یشبد یپسرش! حرف ها یا یندگو یدرست م

کوچکترش دست او را گرفت  یخواب را به او نداده بود. جار یاجازه 

پله ها نشاندش. آزاد در اتاق را محکم بهم زد و پشت در  یو رو

چنگ زد. از خودش متنفر شده بود بخاطر  یشنشست. درون موها

خانه خوب نبود و  یاز اهال یچکدامکه به ونداد کرده بود. حال ه یشک
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 یا. حق با ونداد است یدآ یم یشچه پ یندهدانست در آ ینم یسک

 سروش... . یونهما

*** 

 را یشرا شانه زد. با گلسر موها یشرا بست. موها یرژلب قهوه ا در

 ییهاداد. تمام کار یبعدازظهر را نشان م 6بست و به ساعت نگاه کرد. 

بود و  یختهسرش ر یرو ینمربوط نبود به لطف محمدحس یماکه به ن

 یشیبه لوازم آرا یتا ساعت هشت شب کامال وقتش پر شده بود. نگاه

در  بلند شد و یزا همه را استفاده کرده بود. از پشت میبانداخت. تقر

 یدهلباس پوش یکدنبال  یشلباس ها ینرا باز کرد. ب یواریکمد د

 ینکرپ آست یزو شوم یدامن مشک یگشت و در آخر هم نگاهش رو

کلفت  یدرآورد. جوراب شلوار یماند. از جالباس هیرخ یاسیبلند 

 یاش برداشت که صدا یاسیرا هم از داخل کشو همراه با شال  یمشک

 یشآمد. مشغول خشک کردن موها یاوشباز شدن در اتاق توسط ن

 تخت انداخت و گفت: یخودش را رو یبود. با خستگ

ه. در خسته ام! کمرم داغون شد. چه قدر کار خونه سختقآخ چه -

 . یدمغلط کردم اون همه بادکنک و خنزل پنزل خر



 

 

 WWW.98IA3.IR 1138 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 یهر وقت چهره  یرا تکان داد. نهال هم خسته بود؛ ول کتفش

 یاش م یشد. خستگ یچشمانش رد م یاز جلو یعصبان یانمهرک

 یم یینتخت نشست و همان طور که لباس ها را باال پا یرفت. رو

 کرد گفت:

 ی. اوالً به چهره یخسته شد یبگ یخوا ی! هر وقت میگهشبه د یک-

سهام اون بود که  یدنآرزوش خر یمافکر کن. دوماً ن یانمهراون ک

 .یافتتحقق 

 بالشتش کرد. یر. دستش را زیدبه شکم چرخ نیاوش

 بپرسم؟ یزیچ یکآره! فقط -

داشت  ینمچ دست چ یاز وسط ها ینشنگاه کرد. آست یزبه شوم نهال

 بود. یاش هم کروات یقهو 

 س!آره بپر-

که سرش را در بالشت فر کرده بود  یاوشرا به سمت ن گردنش

 چرخاند.

 شه. یدم بلند شو! موهات حالتش خراب مفقط قبلش مثل آ-
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 نشست و نق زد. یعحرف از زبان خواهرش، سر ینا یدنشن با

 ژل نزنم؟ یعنی-

 و گفت: یداش کوب یشانیبه پ یکی

 ! سوال تو بپرس!یرنخ-

رد و بود که دستش را باال او یفآنها ضع یمحاسبات در خانواده  انگار

 تعداد مهمان ها را شمرد و گفت:

 یهته نفر اضافه یک یبرا ینمب یشمرم. م یمهمونا رو م یمن هرچ-

 . یدیمد

 یشب. لباس ها را برداشت و بلند شد. کمرش بخاطر دیدخند نهال

 کرد.  یهنوز درد م

مهمونا  فوضول خان! االنم زودتر آماده شو. یهک ینیب یم یادب یوقت-

 .یاناالن م

را عوض  یشرفت تا لباس ها یماحرف، به سمت اتاق ن یناز زدن ا بعد

سرش انداخت. حاال  یشال را رو یشلباس ها یدنکند. بعد از پوش

لبخند کم داشت. با انگشتش گونه اش را باال  یکنهال شده بود. فقط 
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که به صورتش  یگندمگونش پشت کرم . صورتیدداد و بعد هم خند

 یشرنگ گرفته بود. مژه ها یش. گونه هابودزده بود. روشن تر شده 

 یرینیدلربا و ش یشده بود و چهره  یتبه سمت باال هدا یملبخاطر ر

گرفت و برق را خاموش کرد. از اتاق  ینهبه او داده بود. نگاهش را از آ

. آرام یدبود را شن یراهنپ انتخاب یررا که درگ یاوشن یخارج شد. صدا

ها  یوانبه اندازه بود. ل یچ همهو وارد آشپزخانه شد.  یدخند

بود. هم  یدهبا غرولند چ یاوشکه ن یا یوهم یسبودند و د یشسرجا

 یزانبادکنک آو یوارهابه هال انداخت. از سقف و د یدرست بود. نگاه

خانه را بهم نزده بودند. سمت  یزاین! دیبود. ان هم فقط رنگ نقره ا

نفره به رنگ  جپن یراحت یچپ قسمت هال قرار داشت که مبل ها

خانواده.  ینماینسبتا بزرگ و س یزیونکم رنگ قرار داشت با تلو یآب

 یکرم قرار داشت. پنجره  یدست مبل سلطنت یکسمت راست هم 

 یوارمبل بود. د یپرده هم ست پارچه  یداشت و دستک ها یسراسر

تابلوفرش دستباف قرار داشت. قسمت هال و  یکهم  یراییقسمت پذ

 یکشد. نزد یپله از اتاق ها و آشپزخانه جدا م یکبا  یراییپذ

شش نفره قرار داشت. که آن هم ست  ینهارخور یزآشپزخانه هم م

قرار داشت و  یزبانبود. سمت راستش دو مبل م یسلطنت یمبل ها
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هم جلو و عقب قرار داشت.  یندلبود. دو ص یسمت چپش هم کاناپه ا

برادرش از پشت  یبه گردنش از خانه نگاه گرفت. صدا یبا برخورد فلز

 سرش آمد.

 یمکردم. چرا گردنت ن یداپ یلتو از داخل وسا ینا یشوقت پ یلیخ-

 ی؟نداز

 یدایش. دنبالش گشته بود؛ اما پیدبه سمت پالک پروانه چرخ نگاهش

ال گردنبند را هم پنج س ینها را پس داده بود؛ ا یهنکرد و تمام هد

بستن  یدرهم شد. اجازه  یشگذاشته بود. اخم ها یمارستاندر ب یشپ

 . در دستش گرفت.یدنداد. گردنبند را کش یاوشقفل را به ن

 !یکرد یداو پ ینممنونم ا-

را باز  ینتصحبت نداد. از کنارش گذشت. در کاب یاجازه  یاوشن به

 گردنش را کج کرد و گفت: یاوشکرد و داخل سطل آشغال انداخت. ن

 یش؟نهال؟ چرا انداخت یکن یم یکارچ-

 زد به پالک که در سطل آشغال افتاده بود. نیشخندی

 گردنم بندازم؟ یبود. دوست داشت یانک یادگاری-
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 .یلتتو وسا یدنخوام بابت سرک کش یمعذرت م ی؟جد-

 یخاکستر یبرادرش انداخت. شلوار فاستون یبه لباس ها نگاهی

ر در شلوا یشکه جلو یدسف یراهنبود. با پ یپاکت یشروشن که پاپه ها

دو ال تا  یشها ینشلوارش افتاده بود. آست یکرده بود و پشتش رو

چهره اش  یاوشهم باز بود. ن یراهنشاول پ یخورده بود. سه دکمه 

 یبود؛ ول یهشب یمان به یکلیخورد. از نظر ه یبزرگتر از سنش م

ز را تا نافش با یشآمد. دکمه ها یورزش را رها کرده بود. خوشش نم

قدم به عقب  یک یاوششد. ن یکبگذارد. چند قدم به سمت او نزد

 برداشت و با ترس گفت:

 ؟یکن ینگاهم م ی! چرا اون جوریگهد یهلباسام اسالم-

 و گفت: یستاداو ا جلوی

 .یادمنگفتم بدم دکمه ات و ببند بچه! مگه -

 به صورت خواهرش زد و دستش را دور او حلقه کرد. لبخندی

 یگ یخب م یول یاد؛بدت م یقربونت بشم من که از سوسول باز-

 کنم؟  یکارچ
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محکم به پشتش زد. از بغلش خارج شد و همان طور که  نهال

 کرد گفت: یآشپزخانه را به مقصد اتاق ترک م

 باش! ینسنگ یکم-

اد. ونداد افت یاد. یداش را پوش یروفرش یز کرد. کفش هاکمد را با در

 یازش نبود. به سمت عسل یگرفته بود. خبر یشکه صدا یشباز د

 بازهم با همان یاو را گرفت؛ ول یرا برداشت. شماره  یرفت و گوش

باشد مواجه شد. باخودش  یمشترک مورد نظر در دسترس نم یامپ

رد ککفش را هم به پا  یگرجفت د ینداند. بنابر ا یگفت حتما بهزاد م

 و از اتاق خارج شد.

*** 

داد. اکثر مهمان  یاش نگاه کرد. هفت شب را نشان م یساعت مچ به

همسر و  یرفته بود؛ ول یماهم دنبال ن ینها آمده بودند. محمدحس

را  دختر هفده ساله اش بودند. با وارد شدن سحر به آشپزخانه استکان

 اشت.گذ ینیخشک کرد و داخل س

 ی؟خوا یکمک م ی؟نهال-
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چسب  یراهنمانند قبل بود. پ یدنشبه او زد. لباس پوش لبخندی

قواره  ی، روسر یکلفت مشک یدار با جوراب شلوار ینآست یمشک

 یشکه غرق آرا یداشت و صورت یمشک یکه طرح ها یدبزرگ سف

 بود.

 !ین. برو بشیامم یارمها رو ب ی! بستنینه سحر-

 انداخت و گفت: یینرا پا سرش

هر سه  یشرمنده  یعنی.یمحمد شرمندتبابت کار سپهر هم من هم م-

 تاتون!

. شانه یستادسحر ا یرا با دستمال خشک کرد و جلو یشها دست

 را گرفت. یشها

 ناراحت نباش .یسننو یمادر و خواهر، برادر نم یگناه پسر و پا-

 ! یسحر

 یزم یها را رو یخور یرا باز کرد. بستن یخچالکنارش رد شد و در  از

 یاوش. نیدشن یرا م یمان یهمکارها یخنده  یصبحانه گذاشت. صدا

در بحث شرکت  یکه گهگاه یبا بابک مشغول صحبت بود. تنها کس
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 . به سمتش برگشت.یدسحر را شن یکرد. بهزاد بود. صدا یم

 یمنگم دق  یول یست؛ن یدونم وقت خوب یبگم؟! م یزیچ یکنهال -

 کنم.

 او نبود. در را بست و به سمتش یشد. سحر کم از خواهر برا نگران

 برگشت.

 شده سحر؟ یچ-

. یدخند یلبانش م یانداخت؛ ول یینپا یناراحت یرا به نشانه  سرش

 قدم به سمتش برداشت. یک

 سحر؟ یگ ینم یزیچرا چ-

 . نهال را در بغلش فشرد و گفت:یدکش یآرام جیغ

 شرکت کنم. یسانسخوام فوق ل یم-

 مد.آ 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
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 ی؟خوشحال نشد-

 برداشت. یزم یرا از رو سینی

افتاده و  یم اتفاق بداحساس کرد ی،که گفت یچرا نشم؟ فقط با لحن-

 خبر ندارم.

 ینفر رو ینحرف، از آشپزخانه خارج شد. نگاهش اول یناز زدن ا بعد

 ماند. بعد از یرهبر لبش نشانده بود. خ یمصنوع یبهزاد که لبخند

رو به  ینهمسر محمدحس یهنشست که سا یصندل یتعارف کردن رو

 نهال گفت:

 سرکار؟ یر یخب چه خبرا نهال خانم؟ م-

 یرهزن محجبه بود. خ یکرا در هم حلقه کرد و به او که  دستانش

 ینم یدههم د یشتار مو یکبسته بود که  یرا جور یششد. روسر

 به آنها جلب شد. یماشد. نظر همسر همکاران ن

 شروع کردم. یشد روز پجان! آره از چن یهخبرا که دست شماست سا-

 ی. نگاه هادخترک هفده ساله بود. کرد یکه جلو یبه بستن تعارفی

از  یکیکرد.  یاحساس م یبه خوب یاوشن یگاه او را رو یگاه و ب
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نام داشت حرفش را قطع کرد و روبه نهال  یانکه احمد یماهمکاران ن

 گفت:

باال  ره ی! سنش داره مین؟باال بزن یمان یبرا ینآست یک ینخوا ینم-

 نهال خانم!

را در  یکینهال خوشحال بود که  ی. بهزاد برایدخند ینهطمان با

د؛ او برگردان یدارد آرامش و خنده را به لب ها یدارد که سع یشزندگ

 یاز ونداد نداشت. و هر لحظه نگران تر از قبل م یاما از صبح خبر

 شد.

 شه! یداماد م یماهمن یانشاهلل به زود-

 گفت: یانکرد و روبه احمد یاخم نیاوش

 یخورده سخت پسنده برا یهجان  ماین یان،احمد یآقا یندون یم-

 کنه! یداگمشده اش و پ ی یمهفکر نکنم ن یازود ین. به اینهم

 گفت: یاوشاو که ژاله نام داشت روبه ن همسر

 مونده!  یکس یشحتما گلوشون پ یستن،سخت پسند ن-
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 کرد و روبه نهال ادامه داد. یزتم یرا با دستمال کاغذ دورلبش

 یخاطر عالقه که بعد از چندسال ازدواج، ب یدمرو د ییچه بسا کسا-

که  یماجدا شدن و دوباره دنبال همون عشق اول رفتند. آقا ن یقلب

نهال جان جدا شدنت  یمجرد هستن و بحثشون کال جداست. شما چ

 موضوع بود؟ یناز همسر سابقت بخاطر هم

 و بهزاد هم زمان باهم پوزخند زدند. به یاوشداد. ن یهمبل تک به

چرا  علت طالقش را نگفته بود و همه کنجکاو بودند تا بدانند انیآشنا

 یهگذشته بود. نگا یساالر یانمهرچون ک یآل یدهاز پسر ا یمادختر ن

 به آنها که کتجکاو بودند انداخت و گفت:

ه مسخره باشه؛ خورد یک ید. شایدمبه تفاهم نرس یساالر ینه! با آقا-

 جداست.  یانمهرمن و ک یایدن یدمفهم یمسقف رفت یک یرز یوقت یول

 حرف او را ادامه داد. بهزاد

 !ینرو زم یکی ینتو فضا بود ا یکیهم جدا بود. اون  یلیخ-

 یمااز دوستان ن یکی. همسر یدندکردند و خند یاو را طنز تلق حرف

 که تا االن نظاره گر آنها بود. روبه بهزاد گفت:
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 ان هست؟جل هم سر موضوع نها یساالر یخصومت شما با آقا-

 برادرش با خنده جواب داد. یبه جا بابک

 یکم. یستجور ن یادها ز یربا ساال یسلطان ینه واال! کال خانواده -

 همونه!  یبرا یماختالف نظر دار

 یگاهننهال از خدا خواسته بلند شد و در را باز کرد.  یفون؛آ یصدا با

د از سمت وندا یزنگ یچاُپن بود انداخت. ه یبه تلفن همراهش که رو

د غرولن یماو ن یستادطبقه ا ینداشت. بعد از چند لحظه آسانسور جلو

 توجه به نهال وارد شد. یکنان و ب

 رو... . یمهم یندونم اسم توهم دوسته؟! روز به ا یمن نم-

به  یدم در، حرفش را ادامه نداد. لبخند ینهال و کفش ها یدند با

 .یدد و نهال را در آغوش کشرا درآور یشصورتش زد و کفش ها یپهنا

 رسونن! یا رو به دستت مچه زودم خبر سالم دختر قشنگم.-

 که فقط او و نهال بشنود گفت: یرا آرام کرد و جور صدایش

 !ی؟خوشحال شد-
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 هم که جور کرده بود را تا سهام یپول یدانست. حت یاو را نم قصد

 یبه پهنا یدانست از کجا آمده! لبخند یرا بخرد. هم نم یانمهرک

 نگاه کرد. یمان یصورتش زد و به چهره 

 یچندسالت ب ینا زحمات ینکه! هم بخاطر ایانمهرآره! هم بخاطر ک-

 جواب نموند. 

 حلقه کرد. یمارا دور ن یشدست ها یاوشآمد. ن یرونب یمابغل ن از

ن کنه! قربو یخودم برم که انقدر من و خوشحال م یقربون بابا یا-

 دستت!

 ین. محمدحسیدبوس یرفت و گونه اش را م یم یمان یصدقه  قربان

 گفت و بخاطر کار برادرش ابراز یکبه نهال کرد و مجدد تبر ینگاه

 کرد که جواب او تشکر کردن و سرتکان دادن بود.  یمانیپش

*** 

در به  یاز ال یسست بود. نور یشرا باز کرد. دست و پا یشها چشم

تخت  یمعده اش از رو یاتمحتو. با هجوم آوردن یدتاب یداخل اتاق م

و  یجهداخل اتاق رفت. سر گ یبهداشت یسبلند شد و به سمت سرو
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 یاتکرد. با باال آوردن محتو یدرد م یشسردرد داشت. استخوان ها

 یاش م ینیب یانگار حالش بهتر شد؛ ول ظهمعده اش بعد از چند لح

که  ی. پسریستادگرفت و ا ییروشو یسوخت. دستش را به لبه 

را باز کرد. آب  یرآبشناخت. ش یافتاده بود را نم ینهسش در آعک

باز و بسته شدن  یکرد. صدا ی. احساس ضعف میدصورتش پاش یرو

گفت  ودش. با خیدحال خند یکار صبحش ب یاد. با یددر خانه را شن

 یگرد یشود؛ ول یامشب هم گرد و خاک به پا م یشب،حتما مثل د

آمد و خودش را  یرونب یی. از دستشوکل کل با آنها نداشت یبرا یجان

به  یبود پدرش بود. نگاه یدهکه د یکس ینتخت انداخت. آخر یرو

را به  یکار یاجازه  یجهزد انداخت. سرگ یاش که چشمک م یگوش

شدن در چشمانش را بست. پدرش وارد اتاق شد.  زداد. با با یاو نم

داشت کنار ونداد بماند. در اتاق را پشت سرش بست.  یمامشب را تصم

رخ رنگ  یمبه سمت تخت رفت و آباژور کنار تخت را روشن کرد. ن

خواست  ی. نمیدصورتش د ی. قطرات آب را رویدونداد را د ی یدهپر

گناه جلوه دهد. در  بیخواست خودش را  یبا پدرش حرف بزند. نم

ه باشد. دستش را به گونه پسرش انقدر بزرگ شد یدگنج یذهن او نم
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 و آرام زمزمه کرد. یداو کش ی

 یرست کنم. جلودو  یدم همه چ یمن و ببخش ونداد! قول م-

 .یستن یکنم پسرمن، آدم بد ی. بهشون ثابت میمیستمپدربزرگت وا

کرد و پدر  یلرا باز کرد. سرش را به سمت پدرش ما چشمانش

سردش را باال آورد و دست او را  یشد. دست ها یرهخ ینشغمگ

 گرفت.

م بابا! خسته شدم از بس گفت یست! فکر مردم مهم نیستمهم ن-

 گه. یسروش داره دروغ م یونهما

 .یدپسرش را بوس یشانیرا خم کرد و پ سرش

وقت نباش! دور! چند یجا یکبکش! برو  یرونب یهقض ینپات و از ا-

 دم... . یقول م یبرگشت یوقت

 . یستماماجرا باز شده! ازم نخواه کنار ب ینمن به ا یپاتونم!  ینم-

 گفت: یندنده است. بنابر ا یکدانست پسرش  می

 ی؟کنم آروم ش یکارچ ی؟کنم که بهتر ش یکارباشه! چ-
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تخت  یبه پدرش که رو یحالبود. ب یناو سنگ یدکتر برا یها حرف

مانند  یششد. کمرش خم شده بود. چشمان قهوه ا یرهنشست خ

دست  یکرد. دستش را از رو یاو را نگران م ین،خطاکار ها بود و ا

 داد. یهپدرش برداشت و صاف نشست و به تاج تخت تک

 با؟ نگران نباش خوبم! مگه چمه با-

لبالب از اشک پر شد. نتوانست به او نگاه کند. سرش را  چشمانش

 انداخت و گفت: یینپا

 ینکه به ا یزتو خودت نر جوریینا ی! بزن بشکن؛ ولیزتو خودت نر-

 باشه!  یقو یدبا یشه. پسرمن همیفتیحال و روز ب

 شد. یرهاتاق خ یکیو به تار یدحال خند یداشت. ب سرگیجه

 کنم. یم یست! بذار بلندشم دوباره کارها رو راست و ریهقو-

 یتکارها یلدل ید! نپرسی؟چرا آن حرف ها را نثارم کرد نپرسید

داشت تا دوباره بلند شود. و پدرش به  یازگاه ن یهتک یک! او به یست؟چ

اش  یگوش یبود. با روشن شدن صفحه  یدهرس یادشموقع به فر

سرش را به سمت او چرخاند. دستش را بلند کرد که پدرش صورتش 
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از او کرد.  یمتنفر بود. تشکر یفیکرد و به دستش داد. از ضع یزرا تم

ا نگاه کرد. دوتماس از نهال و نگاهش به اسم بهزاد افتاد. به اعالن ه

گذاشت.  یکراسپ یشش تماس از بهزاد! تماس را وصل کرد و رو

 بهزاد سکوت اتاق را شکست. یعصب یصدا

برگشت. به خدا اگه  وفکرم هزار راه رفت  ی؟معلوم هست کدوم گور-

 یی؟کجا ی؟کار کرد یاومدم تهران! ونداد چ یم یداد یجواب نم

 شده! یچ یدماد شنو بهز یانمهراز ک ی؟خوب

 و گفت: یدوندادچشمانش را بست. خند 

 ی؟ه نگران شدبکنه ک یخواست چه غلط یسالم! خوبم. مثال م-

کنم.  یو جبران م یرمگ یگفتم که حال اون و م ی؟خوشحال شد

ن و ندارم تو صورت نهال نگاه کنم. گفتم که جبرا ینا یگفتم که رو

 کنم. یم

لحن گفتار و  ینبود. پدرش به او نگاه کرد. ا یبعج یشصدا آرامش

 یانمهرآمده بود که ک یادشبود. حال  یدهرا از ونداد ند ییرچهرهتغ

دارد.  یماییپسرش است که پدرش آژانس هواپ یمیهمان دوست قد

 یینبه پا یمان یکرد و از بالکن خانه  یبشبهزاد دستش را درون ج
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 شد. یرهخ

 یدون یراه رفت، بگو تو که م م هزارونداد مراقب خودت باش! فکر -

 مهریانبخاطر نهال، ک ی؟کن یکار و م ینچرا ا یاداز تو خوشش نم یمان

 سهام شو بفروشه؟ یو مجبور کرد

 و گفت: یدکش یسشخ یشانیبه پ دستی

 یخوشحال یمان یخودش! خوشحال یجا یماخودش ن ینهال جا-

دارم.  یمانسبت به ن یبیحس عج یول یاد؛از من بدش ب یدنهاله! شا

 یک ی! شرکت هم حقش بود. وقتیبحال غر ینحس آشنا در ع یک

 یحالش جا م یدنخره با یبرد باال تا کس یسهامشو م یمتق یجور

 اومد.

د که بود. در بالکن را هل دا یدهبه او نگاه کرد. نهال تازه رس پدرش

 نگاه بهزاد به او افتاد.

 ونداد مراقب خو... .-

 یو با صدا یدرا کش یرا از جانب بهزاد نداد. گوش یحرف ی اجازه

 گفت: یبلند
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الت خوبه؟ حاز صبح چندبار بهت زنگ زدم.  یی؟معلوم هست کجا-

 ی؟شده؟ کجا بود یزیتچ ی؟سالم

را  یشانبهزاد زد؛ اما شک داشت که نهال حرف ها یمعنادار لبخند

شندن  . ونداد ازیدبلند نهال را شن ینه. پدرش صدا یااست  یدهشن

 لبانش نشست. یرو ینهال لبخند یصدا

 یهم اعصابم بهم م ینگ گوشز یسالم! خوبم. کار داشتم از صدا-

 .یدمنشن ینهم یبرا یزهر

به  ینهزد و دست به س یشخندیو حالت تهوع داشت. نهال ن سرگیجه

 شد و گفت: یرهخ ییساختمان جلو

 ! دروغگو!یدر خوبهه آره از صدات معلومه چه ق-

 کرد.  ینهال هم حال او را خوب م یصدا یدنشن حتی

 ابت فواد... .ب یدببخش یراست ی؟خوبم دخترخوب! تو چطور-

که قرار بود در مورد  یکرد. موضوع اصل یلحرف ونداد را تکم نهال

نگران لحن آرام و لرزان  یشتررا از خاطر برده بود. ب یدسهام به او بگو

لبخند و  ینبود. ا یدهگونه او را ند ینونداد بود. پدرش تا حاال ا
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 یچندسال بزرگ کرده بود کم ینکه در ا یچشمان مشتاق از ونداد

 بود. یبعج

 ونداد ... . ی! راستیستیکه ن یکار! بیکار داشت-

بهزاد در گوشش زنگ خورد. مکث کرد.  یشپ یقهچند دق یها حرف

 جدا حاال» . داده بود نگاه کرد یهبالکن تک یبه سمت بهزاد که به لبه 

 ؟یکن یکار و م ینچرا ا یاداز تو خوشش نم یمان یدون یبگو تو که م

 « سهام شو بفروشه؟ یو مجبور کرد یانمهربخاطر نهال، ک

 ی؟شنو یشد؟ نهال؟ م ینهال؟ چ-

 یشپ یقهکلمات چند دق یذهنش رو یول ید؛شن یونداد را م صدای

. کرد ونداد او را مجبور کرده باشد یبهزاد قفل شده بود. باور نم

چشمش رد شد.  یاز جلو یشاش پر زد. اتفاقات چندسال پ یخوش

 افتاد. ناباورانه گفت: یششانه ها

  ی؟دتو مجبورش کر یمت؟گفت؟ سهام؟ نصف ق یبهزاد...  چ-

. پدرش یدرا دست کش یشانشپر یاز نهادش بلند شد. موها آهی

پسرش باز چه کار کرده است. فکر  یندبود تا بب یرههمچنان به او خ
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 .یدخواند. تلخ خند یشهنهال را مثل هم

 یدبکشه! شا یرونب یتونپاش و از زندگ آره! من مجبورش کردم تا-

که رو دلت  یتونستم جبران کنم درد یکم یدجبران گذشته! شا

 گذاشتم. 

که تازه پخش شده بود. گم  یآهنگ شاد یبلند نهال در صدا صدای

 شد. 

 ی؟کار و کرد ینونداد؟ چرا اچرا -

را  داد که نکند ونداد یجوالن م ینبه سمتش رفت. در فکر او ا بهزاد

ه ک ینهال به فکر ونداد بود. ونداد یکرده باشد؛ ول یکی یانمهربا ک

 انداخت. یکه قلبش را به تالطم م یندانسته عاشقش شده بود. ونداد

. یدفهم یرا نم نهال یها یدادداد و ب یلنشست. دل یشصاف سرجا

 به بهزاد انداخت و ادامه داد. یرا گرفت. نگاه یشبغض گلو

 یثروته؟ نم چه قدر عاشق پول و یدون ینم ی؟شناس یتو اون و نم-

 یخوا یم ی؟چه قدر بهش ضرر زد یکه کرد یکار ینبا ا یدون

 و باز کنه و بدبختت کنه ونداد؟ یشچندسال پ یپرونده 
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. به شما یفتمنباش! انقدر عرضه دارم که تو دردسر اون ن ی؟نگرانم-

 رسونه طرف حسابش منم!  ینم یبآس

گرفت. دستانش  یدهناد ینگاه پدرش را حس کرد؛ ول ینی. سنگخندید

 .یدبالکن گذاشت و با عجز نال یرا لبه 

 یوند یپدرش چه قدر قدرت داره؟ م یدون یونداد! م یشد یونهتو د-

 یتونه پسرش و نجات بده و تو برا یم یفتهب یاناگه پرونده به جر

به فکر موسسه  ی؟اون موسسه چ ی؟کن یبا شغلت خداحافظ یشههم

پشتت  یعهشا یمگه نگفت ی؟آبروت چ یستی؟ن یدیشکه تازه خر

کنه؟ چرا بخاطر ما خودت و تو  میباورت ن یکس یمگه نگفت یاده؟ز

 ی؟دردسر انداخت

سر  یشبرا یزمان یککه  یبود. پسر یبود نه خونسرد. خنث یعصب نه

بود.  یدهشن یادیز یباورش نداشت. حرف ها یکردند را کس یخم م

 . یدد یچشمانش تار م

  ی؟ندار یبرم به کارام برسم کار یدنهال با-

 را مشت کرد.   دستانش
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 !یجوابم و بد یدبا-

ذره نهال! خوش بگ یندارم که بدم. تو هنوز من و نشناخت یجواب-

 خداحافظ!

 .یستادزمزمه کرد. بهزاد کنارش ا یرا قطع کرد. نهال لعنت گوشی

 یاننداد برسونن، کبه و یبیذارم خانواده اش آس یناراحت نباش! نم-

 کنار! یدهخودش و کش یدهکه نشون م یزیخالف چ

او  شده بود. از پدر یزتوانست ناراحت نباشد؟ ونداد ناخواسته عز می

کرده بود.  یداکه با پدربزرگش پ یو مخصوصا با مشکالت یدرست یم

 را پس زد. یشامکان داشت. موها یزیهرچ

اش  یدهتونم ناد یبه من کرد. نم یادیتونم نباشم؟ ونداد کمک ز یم-

 !یفتهتونم اجازه بدم که حالش بد شه که از چشم همه ب ی. نمیرمبگ

دست او گذاشت و  ی. دستش را رویداشک را در چشمان نهال د برق

 آرام زمزمه کرد.

 ید یل مسوال ازت بپرسم؟ قو یکحرفاست.  ینتر از ا یونداد قو-

 ی؟جواب درست بهم بد
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 و. انگار بابک یدشن یرا م یمان یخنده  یسمت خانه برگشت. صدا به

شان مجلس گرم کردن است کارشان را به  یشگیکه کار هم یاوشن

 کرد.  یلنحو احسنت انجام داده بودند. سرش را به سمت بهزاد ما

 یگه؟حس د یک یا ی؟مثل قبل ناج یه؟چ یتنقش ونداد تو زندگ-

 تو دردسر بندازه! خودش و یماخوام بخاطر ن یبا ارزشه واسم. نم-

رق داشت. از ف یشبا نهال چندسال پ یشنهال روبه رو یو هوا حال

 یشونداد به دخترروبه رو یآنها آگاه بود. از عالقه  یمشکالت هردو

 کرده بود که پنهانش کند. یخبر داشت. هرچند سع

چند  ینهال؟ مگه زندگ یکن یچرا اعتراف نم یه؟چ یتپس نگران-

 ی؟کن یروزه که خودت و قانع م

کرد توجه نکند.  یم یسع یول ید؛فهم یبهزاد را خوب م یها حرف

 یچاحساس و عالقه به ه ینکرد عالقه اش را پنهان کند. ته ا یم یسع

 یعمرش را هم م ی یهسال ها موفق بود. بق ین. در ایدرس یجا نم

 گفت: ینتوانست. بنابر ا

 ی! بعضیته قلبت نگهش دار یدشه داشت. فقط با یو نم یزاییچ یک-
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جا  یچبه ه یدون یم ینه وقتتو دل بمو یدگفته شه. با یدنبا یزهااز چ

 رسه. ینم

ر رفته بود. از کنا ینبابت ونداد از ب یشکرد. نگران یدرد م کمرش

 . ساعد دستش را گرفت.یدنگو یزیبهزاد رد شد. نتوانست چ

  ی؟مطلقه ا ینکهنرسه؟ بخاطر ا ییچرا به جا-

 زد و بدون نگاه کردن به او گفت: یتلخ لبخند

 !یستمدر حدش ن-

خنده  یشترب یشدرهم شدن اخم ها یدستش را رها کرد. به جا بهزاد

در  که یاش گرفته بود. نهال و ونداد جفت هم بودند. ونداد بخاطر کار

در پنهان کردن داشت و نهال خودش را در  یحق نهال کرده بود سع

از  یچکسشود. ه یخبر نداشت چه م یچکس. هیدد یحد ونداد نم

قائده  ینهم از ا یمازاد، ونداد و نبه ل،خبر نداشت. نها یشفردا

 ایمن یکه ونداد برا یاو با فکر کار ینبودند. تمام خوشحال یمستثن

مبل نشست  یناول یکرد. رو یبود. کمرش درد م یدهکرده بود. پر کش

 به نهال انداخت و گفت: ینگاه یماکه زنگ درب به صدا در آمد. ن
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 ی؟هم دعوت کرد یا یگهکس د-

 یزد و بلند شد. کنجکاو شده بودند تا بدانند چه کس یلبخند نهال

به جمع انداخت و با  ینگاه یاوش! نیماپشت در است. مخصوصا ن

 خنده گفت:

 و دعوت کرده؟! یانمهرنکنه ک-

به بهزاد انداخت. از صبح  ینگاه یما. نیدندحرف او همه خند با

اشت. در پنهان کردن آن را د یسع یچهره اش معلوم بود؛ ول یگرفتگ

موضوع را  ینکه از بالکن آمده بود. گرفته شده بود. ا ینهال هم از وقت

داشت.  یا یوصف نشدن یربط داد؛ آن شب خوشحال یانمهربه ک

تماس گرفته بود تا  یلشگرفته است. با وک راخوشحال بود که شرکت 

توانست گذشته  ینم یناز ا یشترسهام را انجام دهد. ب یاز فردا کارها

 یگرانداخت. چند وقت د یدخند یکه م یاوشبه ن یرا پنهان کند. نگاه

به بعد  ینکنارشان بود؛ اما از ا یشهنبود. هم یاوشنهال و ن یاناو در م

شدن  یانو نما یقدم پشت سر آنها بود. با باز شدن درب ورود یک

 را یبه وضوح جا خوردند. گمان هرکس یاوشو ن یمان ی،قامت زن

که  یبلند یو پالتو یداشتند به جز او که در آن کت و شلوار مشک



 

 

 WWW.98IA3.IR 1164 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 یدهخر یششده بود. آن لباس ها را نهال برا یبابود ز یششانه ها یرو

 کرد. یانداخت و سالم آرام یینسرش را پا یلدابود. 

 نهال دستش را دراز کرد و گفت:

من  یاررو در اخت یمشونتا یکجان دوست من هستن. امشب  یلدا-

 قرار دادند و اومدند.

 وبارهاو د یدنکه با د یماکرد.  ن یسمت آنها رفت. سالم و احوالپرس به

به او کرد  یهمان حال و احوال گذشته سراغش آمده بود. سالم خشک

 نهال پنهان نماند.  یدکه از د

 گم. یم یکسالم! تبر-

ا ب ایلدکرد.  یرا به سمت اتاقش راه یلدازمزمه کرد. نهال،  متشکر

 او را از نظرگذراند. یاسترس چهره 

 اومدم ناراحت شد. یم یدبد شد نه؟ نبا یلیخ-

ز نظر اشده بود را  یبااو را که ز ی. سرتا پایستادا ینهدست به س نهال

 گذراند و گفت:

بود  یناراض یما. مطمئن باش اگه نینکرد یشروع م ییجا یکاز  یدبا-
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رو  یماسال اگه ن یستکرد. بعد ب یسر و صدا م یسیبدون رودروا

درست نبود؛  یشتچند وقت پ یخورم. حرف ها ینشناسم به درد نم

 .یندار یازدوتاتون به فرصت ن یول

 یادز یشذهن یها یریاتاق را ترک کرد. درگ یگریزدن حرف د بدون

واد ف یو حرف ها یماونداد؛ از آن طرف ن یبرا یبود. از آن طرف نگران

 .یدرا شن یمان ی. وارد آشپزخانه شد. صدایلداو از آن طرف هم 

 ی؟هم دعوت کرد یگهمهمون د یچرا نگفت-

 گذاشت. یزم 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  یلداکرد.  یمتقس یرا به چند قسمت مساو یکزمزمه کرد و ک یا نه

 یاوشاز آشپزخانه خارج شد. ن یماآمد. همزمان با او ن یروناتاق نهال ب

ناراحت نبود.  یلداآنها زد. از  یبه هردو یحرفش را رها کرد و لبخند

کمک به  یاست. سحر برا یدهاتفاقا خوشحال شده بود دوباره او را د
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را به او تعارف  یچا یمان یلدا،د از نشستن بلند شد. بع یشاز جا لنها

 یرا برداشت. در ذهن همه  یکرد و چا یکرد. خجالت زده تشکر

دادند  یحاما ترج یست؛ک یلداسوال نقش بسته بود که  ینمهمان ها ا

 نپرسند. یسوال

*** 

 به پدرش انداخت.  یاز قطع کردن تلفن نگاه بعد

 شده بابا؟  یزیچ-

 تکان داد و بلند شد. سرش

 و! بهم بگ یداشت یازخواستم 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  یدهرا به سمت ونداد که رنگ پر سرش

 برگرداند. 

 دونم. یکه اونا االن کجا هستن رو نم ینا یآره! ول-
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برداشت و  یصندل یگفت. پدرش پالتواش را از رو یباشه ا ادوند

 گفت:

کن  یسع .یرم. داروهات و سر وقت بخور تا دوباره سرپا ش یدارم م-

شده،  یف! دکتر گفت بدنت ضعیچند وقت بخور ینسالم ا یغذاها

 هم بدترش کرده. یهم بوده فشارعصب ییغذا یتمسموم

کرد مثل  یامشب را بمان! سع یدبود که به پدرش بگو ییجا یب توقع

 احساس و سرد؛ سرش را تکان داد و گفت: یرفتار کند. ب یشههم

 باشه ممنون از توجهتون!-

 یهمه شده بود. نم ی. شرمنده یندتوانست بماند و ونداد را بب نمی

دانست پدرش دست  یبه پسرش بدهد. چون م یخواست اطالعات

 یصدا یهو بعد از چند ثان. از اتاق خارج شد یستاو ن یبردار زندگ

. از نهادش خارج شد. با فکر آن دفتر ی. آهیدبرهم خوردن در را شن

 عد ازب یشرا روشن کرد. گرسنه بود. پاها طالعهپتو را کنار زد. چراغ م

کرده بود. هنوز هم جان  یقکه دکتر تزر یتیتقو یآن آمپول ها

 مطالعه اش را زد. ینک. عیدکش یروننداشت. کشو را ب
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*** 

 مرداد ماه: بیست

 یعمارت به طرز بد یتگذرد وضع یجهان م یماه از خواستگار یک

 یخودش را در اتاق حبس کرده. تالش ها یهاست. هد یختهبهم ر

توانست با  یمانده است. کتاب را بست. نم یجهنت یو محمد ب یثاقم

 یهگر یکه در فکرش هست. درس بخواند. صدا یادیز یمشغله ها

 یدادکه صدا یهتک یرا صندل ش. سریدشن یرا م یههد یصدا یب یها

 .یچیدپدرش در عمارت پ یعصبان

 یگفت داره یرادیا یکپسره  ینگفتم ا ی! هیربگ یلتحو یثاقآقا م یاب-

! خداروشکر اون پسره یربگ یل! تحویپشت گوش انداخت ینه! ه

زده. کل محله دارن درموردش  یچه گند ینبب یادامادمون نشد. ب

 زنن.  یحرف م

بلند شد و به سمت  یزشک کرد. از پشت م یشلحظه به گوش ها چند

 آمد. یبرادربزرگترش م یرفت. صدا یینپا

. االنم ینیمب یمو م یچشمن و شما در پ ینهب یدر مو م یثاقآنچه م-
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بار  ییدونه و پسرش که رسوا یم یشد. حاج مجتب یرکه ختم به خ

 آورده.

 به خودش گرفت و گفت: یا یجد یشد. چهره  یراییپذ وارد

 خان؟! یونهما یرباشهسالم! خ-

کرد لبخندش را  یکه کرده بود خوشحال بود. سع یبخاطر کار حسین

 کند و موفق هم شد. یاش مخف یخنث یپشت چهره 

ن که خدا رومو یمداد یبه دست ک یچه آب یستکه بله! معلوم ن یرخ-

سقف و بعد  یک یررفت ز یم یهبا هد یگه. اگه دو روز دیدو بوس

 !ی؟اومد چ یدرم یاشگندکار

 نگاهش کرد.  متعجب

 شده؟ ییرسوا ی یهجهان ما ی؟گ یمن م یبرا یچ یدار-

 ینرا بر زم یشخان که از کار پسر بزرگش خوشحال بود. عصا همایون

 گفت: یثاقو به م یدکوب

با  یمجتب یگن! پسرحاج یم یچ ینبب یرونپات و از عمارت بذار ب-
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 . ...یدختر فالن

 یحرف ها را باور م ینا یگریحرفش را قطع کرد. هرکس د میثاق

 ینتوانست به ا یاو م یبراق برادرش و خونسرد یکرد؛ اما از چشم ها

 کاسه است.  یمن یرز یببرد که کاسه ا یپ

که بازم  دخترتون مهم بود یمگه حرف من و عالقه  ی؟حاال که چ-

 ... .ینمبب ینجهان؟ اصال بذار یرو ینزوم کرد

ونداد را  یالمشغول کار خودش بود. سه یمبل نشست. هرکس روی

هم  یشسرکار بودند و زن برادرها یگرشمدرسه برده بود. دوبرادر د

 گفت: یخود. با لحن مرموذ یمشغول کارها

 نکنه کار شما بوده؟ -

 و گفت: یدکوب ینزم یمحکم عصا را رو پدرش

دن با پدر و زز حرف چه طر یننمک نشناس! ا یخجالت بکش پسره -

 برادر بزرگترته؟

. از دست آن دو نفر یدزد. رنگ از رخ برادر بزرگش پر پوزخندی

دانست که  یدر سر داشت. م یگرید یآمد. فکر ها یبر م یهرکار



 

 

 WWW.98IA3.IR 1171 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

توانند ازدواج کنند. مخصوصا  یسنت نم ی یهبر پا یهجهان و هد

 بود. یدهرا هم شن یحاج مجتب یمخالفت ها

 !یمبچه ا یهمن و هد !ینگ یراست م-

 یینپا یمعذرت خواه یداد. بلند شد. سرش را به نشانه  یهرو تغییر

 انداخت و ادامه داد.

  .یندون یپدر! شما از همه بهتر صالح تک تکمون رو م یدببخش-

خان به پسر  یونرا ترک کرد. هما یراییحرف پذ یناز زدن ا بعد

 بزرگترش نگاه کرد.

 بود. یبرفتارش عج-

 کرد. نقشه اش گرفته است گفت: یخودش فکر م یالکه در خ حسین

 که تموم شد. یدینپدر! د یخیالب-

نبود  یآدم یثاقبه فکر فرو رفت. م یتکان داد؛ ول یخان سر همایون

شده  یزتعجب برانگ ین. و ایایدب ییناز موضعش پا یسادگ ینکه به ا

 یاز دورهم صدا یبود. کتش را برداشت و از خانه خارج شد. حت

 ین. جهان نقل دهان مردم شده بود. در ایدشن یمردم را م یزمزمه ها
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گفت. اگر به  یم یزیچ ینبود؛ هرکس یبود شک درشکه کار پدر و برا

چاره  یانداخت؛ ول یراه م یحساب یسر و صدا یکحال خودش بود 

جنباند  یانداخت. اگر دست نم یفکرش رابه کار م یدنداشت. با یا

خلوت  یشد. داخل کوچه  یزن آن مرد م یدست یرش دستخواه

هنوز هم دست  شدانست برادر یداد. م یهتک یواررفت و سرش را به د

آمده  یشبود. بخاطر موضوع پ یگریو منتظر اتفاق د یستبردار ن

 توانست برود. یجهان هم نم یشپ

*** 

 یدرآن حال جسمان یشعمو یزتار شد. خواندن خط ر چشمانش

به  یهم طاقت فرساتر بود. دست یستونکه داشت. از کندن ب یاسفناک

 یو سالن سالن به سمت آشپزخانه رفت. باورش نم یدچشمانش کش

را باز کرد.  یخچالحال گذاشته و رفته است. در  ینشد پدرش او را با ا

 یه. از آن طرف کنجکاو بود بداند قضادافت یهالو ینگاهش به بسته 

 یجان نداشت. ظرف را رو یشت و پاهاو از آن طرف هم دس یستچ

 یگذشته ا یختار یچساندو یادگذاشت و نشست. در را باز کرد. که  یزم

ظرف را وسط آشپزخانه پرت  یتخورده بود افتاد. با عصبان یروزکه د
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. خم شد و کنترل بودخانه سرد  یبه خودش گفت. هوا ییکرد و ناسزا

بود.  یحالش هم راض ینرا برداشت و روشن کرد. به ا یگاز یبخار

وقت، ضعف نشان دادن نداشت. به سمت اتاق رفت و دفتر را 

کرد بتواند  یمبل انداخت. دعا م یبرداشت . بعدهم خودش را رو

 .یابددفتر در یناز ا یزیچ

*** 

 روزبعد: 4

 یبرا یسمنو یاست. م یزهرچ یکه خودش آغاز کننده  ینام کس به

ا با هبعد  یدکه شا یبرادر زاده ا یتواند بخواند. برا یکه م یتنها کس

 کند. یاددفتر مرا  ینخواندن ا

داد. سرش  یشب را نشان م یمهاش نگاه کرد. دوازده ن یساعت مچ به

روشن کرد بود. برد.  یرنگ یکه چراغ مهتاب یکتار یرا داخل کوچه 

 یطافزود. شرا یآنها م یبه اضطراب هر دو یناز جهان نبود و ا یخبر

شده بود سخت تر دشوار شده بود. طبق  یروز که سپرچند  یندر ا

زده بود. برادر بزرگترش کار خود را کرده بود. با  یثاقکه م یحدس

 یهبه برادرش کرد و با گر ینگاه یه. هدیستادکه ا ییخودرو یصدا
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 گفت:

 یناا یمه اگه بفهمن ه یارن؟سر تو م ییچه بال ی؟چ یفتیمب یراگه گ-

 تو بوده... . ینقشه 

 بر لبش نشاند و دستان سرد خواهرش را گرفت. یلبخند تلخ میثاق

اگه  .یباهاش بر یمن و نخور! با جهان برو! اگه دوست دار یغصه -

 هم بمون! یرو باور کرد ینبابا و حس یو حرف ها یشد یمونپش

 یرا م یبه سمت کوچه قدم برداشت. در دلش نبود. راه جهان

داشت. قلب مادرش بخاطر ن یخواستند بروند که تهش بازگشت

 ییبوده و آن عکس ها یشده درمورد او که با دختر یچیدهپ یعاتشا

زد.  یامضا م یعاتشا یاو را سوار کرده بود پا یکه بر سر دلسوز

گفت  یاو افتاده بود و م ایپسرش که به پ یکارها یپدرش از غصه 

 یتنها کسان یالو سه یثاقنکرده ام. خم شده بود. محمد، م یمن کار

 یبودند که به جهان اعتماد داشتند. وارد کوچه شد. نگاهش رو

کرد افتاد. در طول راه  یم یهبود و گر یستادها یثاقکه کنار م یدختر

داشت  هدیهکه به  یبرگشت گرفته بود؛ اما عالقه ا یمچندبار تصم

خواهرش را در آغوش  یثاقکرد. م یبود که فکر م یزیاز چ یشترب
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 گفت: یا لحن لرزانو ب یدکش

ب خودت باش خب؟ تو رو اول دست خدا و بعدهم دست جهان مراق-

ان . من به عنویستن یگفت؛ ول یحرف ها رو بابا م ینا یدسپرم! با یم

 هم محفوظه خواهر قشنگم. یتعروس یگم. کادو یبرادرت م

 روزها ین. ایخترا دور کمر برادرش حلقه کرد و آرام اشک ر دستانش

ده صورتش ش یعضو جدانشدن یه! انگار گریو ناراحت یهاو پر بود از گر

داد.  یجهان را از دست م یشههم یبار برا یکرفت  یبود. اگر نم

 گونه اش را پس زد و یاشک رو یثاق. میدنداو را شن یقدم ها یصدا

را در دستانش گرفت.  یچرم یفلبش نشاند. ک یرو یلبخند تلخ

 و گفت: یددر آغوش کش جهان برادرش را

خودت  یبرقرار نکن کن با ما ارتباط ی! سعیثاقمراقب خودت باش م-

 ینامه م یشگیهم ی. هروقت اوضاع آروم شد به جایافت یتو دردسر م

 فرستم.

سخت او بود. جهان را اندازه  یروزها یقبه شانه اش زد. جهان رف یکی

ها را  ینمحمد دوست داشت. جهان بغض کرده بود. دلش بهتر ی

در شان هردو  یو مراسم عروس یخواست؛ خواستگار یم یههد یبرا
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را در  یهبرعکس شده بود. برادر کوچکتر دست هد یادن یخانواده؛ ول

کرد. آنها در آن  یخوشبخت یآرزو شدستش گذاشت. برادر کوچک

به  ینگاه یثاقرا داشتند. م یثاقتنها م یشب ستاره باران تابستان

 شد و گفت: یرهآنها خ یبه هردوساعتش انداخت و 

افته.  یراه م کیشه. اتوبوس ساعت  یم یرداره د ینبهتره عجله کن-

 !یادهراه ز یانهتا پا

ها،  خانواده یبرادرش و جهان برا یبرا یهآنها دو دل بودند. هد هردوی

 یشد. راه برگشت یبا او همراه م یه. اگر هدیشروو اتفاقات پ یههد

 یدست یثاقهم سراغش آمده بود. م یثاقاضطراب م ینداشت. حت

 رفتند؛ اما ینکرد. چند قدم به سمت ماش یتکان داد و انها را راه

که هنوز محرمش نشده بود  یرا به سمت دختر ش. سریستادجهان ا

 برگرداند و گفت:

 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 یدور

حلقه زد. چند قدم از او دور شد.  یههد یدرون چشمان قهوه ا اشک
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 و گفت: یدصورتش کش یاش را رو یچادرش مشک

 تونم. یم-

حرفش را عوض  یگرچند روز د یهکه هد یدترس ی. میدترس یم بازهم

 یمحله م ینرا بعد از فرارشان در ا یشکرد و پا یکند. اگر عوض م

باز  کردند. در عقب را یگذاشت. پدر و برادرش زنده زنده او را چال م

 را گذاشت. یفشکرد و ک

 شه. یتمام پل ها پشت سرمون خراب م ی؟مطمئن-

خواست بروند؛ اما  یچند قدم به سمت آنها برداشت. دلش نم میثاق

 یننداشتند. اگر آن قدر هم را دوست دارند. تنها راهش هم یچاره ا

 یدجو یروبه جهان که پوست لبش را م یبلند یو صدا یهگراست. با 

 گفت:

 .یمبر یاآره! تو رو جدت ب-

نگاه  ینبه او نداد. سوار شد و در را بست. آخر یعکس العمل ی اجازه

 یزدکرد. تا اشک نر یکه خودش را کنترل م یثاقآنها به م یرا هردو

داد و استارت زد.  یثاقم یبرا یانداختند. جهان سوار شد. چراغ
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 یم یهبکشد. اگر هد یشبحث برگشت را پ یانهداشت تا پا یمتصم

نه جهان  یگشت؛ ول یباز م یدبدون ترد ظهگفت برگرد. همان لح

را در  یدانست راه سخت ی. میدکش یشبحثش را پ یهو نه هد یدپرس

گران  یاز ناز و نعمت و لباس ها یخبر یگردانست د یدارد. م یشروپ

کار  ینآنها، فرار از آن مهلکه بهتر ی.  به گمان هر سه ستین یمتق

دانست در  ینم یچکسخبر نداشت. ه یشاز فردا یچکسبود؛ اما ه

 شود. یچه م یندهآ

نگاهش کرد.  ینهاتوبوس شده بودند که جهان از آ یانهپا نزدیک

خانواده اش  یادچادر پنهان کرده بود و آرام آرام به  یرصورتش را ز

 ی. تک تک خاطرات خانه باغ را به خاطر آورد. خاطراتیختر یاشک م

نشست و  یم یثاقهمراه با محمد و م یاطکنار ح یتخت چوب یکه رو

 یونداد که بحثش از برادربزرگش جدا بود م یها یزبان یرینبه ش

تخت برخورد کرد و  یافتاد که توپ به سماور رو یروز یاد. یدخند

داخل رفتند و  یثاقو م یه. هدیختر یقال یجوش رو یتمام آب ها

بودند. محمد،  یخوب یارهایتمام کاسه کوزه ها سر محمد شکست. 

 یدلش برا تیسخت بودند. ح یهم در روزها یاور یهو هد یثاقم
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به محل  یدنشد؛ فقط تا رس یپدرش هم تنگ م یها یریسخت گ

 یدشد. با یم یاتوبوس راه یمورد نظر وقت داشت. تا با جهان به سو

 ینگاه او شد. با گوشه  ینیکرد. متوجه سنگ یخاطرات را چال م

 صورتش را پاک کرد و گفت: یچادرش اشک رو

 ی؟برگرد یخوا یم ی؟بگ یخوا یم یزیچ-

 را کم کرد و گفت: ینماش سرعت

فته رو ربرگرد! راه  ی! اگه االن بگیهوقت اجبارت نکردم هد یچمن ه-

 از آب تکون خوردن به عمارتبدون آب  یتون یگردم. تا صبح م یبرم

 ی! می! منم فراموش کنیو از نو شروع کن یو دوباره همه چ یبرگرد

 ی؟خوا

 دوخت. یرونرا به ب نگاهش

 یبرگرد یخوا یم ی؟االن برگردم. تو چ هشت سال صبر نکردم که-

 فهمه تو کار... . ی! پدرت آخر میمامانت؟ تو تک پسر بود یشپ

کرد و حرف او را  یشتررا ب ینسرعت ماش یه،هد یحرف ها یدنشن با

 قطع کرد.
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 کنه. یخدا خودش درست م یسخت باشه، ول یلاوا ید. شایمر یم-

 یدرب اصل یجلو یقهنفسش را آسوده رها کرد. بعد از چند دق هدیه

مد و آ یبود. بعد از رفتن انها، او م یثاقم ینرا نگه داشت. ماش ینماش

رنگ را  یقهوه ا یدست یفب کرد. کبرد. چادرش را مرت یرا م ینماش

. شد یادهپ ینرا گذاشته بود را برداشت. جهان از ماش یشکه لباس ها

 ینکرده بود. در ماش یمشک یدست یفک یکرا داخل  یلشاو هم وسا

 هی. هدیدوز یم یرا باز کرد. اواخر ماه مرداد بودند و باد گرم تابستان

 شهر بود. چند قدم به سمت ینآن دو، در ا یانپا ینجاشد. ا یادهپ

برنگشت پشت سرش را نگاه کند و ثبت کند  یگرداخل برداشتند. د

به سمت  یط،که در تهران دارد. بعد از گرفتن بل یتک تک لحظات

 شکست. یاتوبوس سکوت را م یکمک راننده  یرفتند. صدا یگاهجا

 مشهد! ی! مسافراینمشهد سوار ش-

در جمع کردن آن  یادرش که سعبخاطر چ یهدر ابتدا رفت. هد جهان

او دراز کرد. از آن لحظه  ی. دستش را جلویستادپله ها ا یداشت. جلو

 یاش جهان م یگذاشت. تنها کس زندگ یرا در اتوبوس م یشکه پا

در  یینشد. هم پدر، هم مادر؛ هم برادر و هم همسر! دستش را با سرپا
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شدند که مقصدش شهر مقدس  یاتوبوس ارددست او گذاشت و و

شده  یمشهد بود؛ اما در باطن مقصدش نامعلوم بود. سوار اتوبوس

بودند تا بفهمند  یدهرا به جان خر یناشتباه بود و ا یرشبودند که مس

 یههد یانعاشقانه پا یرمان ها یرسند. مثل همه  یآخرش به کجا م

 !یرین؟ش یاو جهان تلخ است 

*** 

 ینآخر یمانبود. ن یشدر دست و پا یجانبه ظرف ها کرد.  نگاهی

 بشقاب را خشک کرد و گفت:

 ین؟گفت یتو بالکن چ یبا بهزاد رفت-

ا رآب  یرونداد افتاد. بخاطر آنها خودش را به دردسر انداخته بود. ش یاد

 گذاشت.  ینکس یسبز رنگ را رو یبست و دستکش ها

 یباهام حرف م یتو توانبخش یدمنبود. در مورد کار جد یخاص یزچ-

 نه؟! یا یمزد که راض

 یوردرهم بهزاد و نهال شک کرده بود. دستمال را  یکه از چهره  نیما

 اپن گذاشت و به سمت نهال برگشت و گفت:
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  ی؟کن یم یشدم نهال که همه اش پنهون کار یبهانقدر غر-

 یگفت؟! دلش نم یم یمابه ن یداد. چ یهتک یچوب یصندل یپشت به

شده  یشترب یشدروغ ها یدااش برود. جد یام خوشتم یماخواست ن

 لبش نشاند. یرو یبود. لبخند خسته ا

 . گفتم که درمورد کارم بود.یستن یپنهون کار-

او را از  یچهره  یتنهال نشست و با جد ی. روبه رویدرا کش صندلی

 نظر گذراند و گفت:

 باور کنم درمورد کار بود؟ -

 یسر و کله  یگرو چند روز د یدکه نگو یدترس یمشت شد. م دستش

شود. مثل همان موضوع پرداخت خسارت توسط  یداپ یانمهرک

 ! یانمهرک

 نه! چون نبود.-

 گرفت و گفت: یمابه نهال نگاه کرد. نگاهش را از ن منتظر

 ید یقول م ی؟د یبهم م یقول یکحرفام و بزنم  ینکهقبل از ا-
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 ی؟آرامش خودت و حفظ کن

 گذاشت.  یزم یرا رو یشده بود. آرنج هاش یبنهال عج یو هوا حال

 کرده؟! یکارچ یبگو نهال! باز ک-

 کهینا یل! دلینشنو یهحرف ها رو بزنم که از زبون بق ینا یخوامم-

 بهت فروخت ونداد بود.  یمتسهامش و با نصف ق یانمهرک

. دانست کار او بوده است یکنار نهال بود. م یشهونداد هم ی یهسا 

ا ربا او تماس گرفته بود و به او خبر  یانمهربعد از خارج شدنش، ک

ناه پهست تا نهال به او  یدانست بعد از رفتنش ونداد یرسانده بود. م

 ببرد.

 دونم کار ونداد بوده! یم-

حرف،  ینداشت به جز ا یمارا از ن یزیباال آمد. گمان هرچ سرنهال

امروز  یماشد. ن یا یرتش بود باعث مکث طوالنکه در صو یآرامش

د بو یونداد تنها کس یدبود. شا یدهدرمورد ونداد شن یبیعج یحرف ها

 ینبر امحافظت کند. بنا یشروتوانست از نهال در برابر اتفاقات پ یکه م

 د.شبلند  یزکرد تا آنها را از هم دور کند. از پشت م میتالش ن یگرد
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  ی؟دونست یتو م یزهچ یعنیبهت گفت؟  یک-

بسند کرد و به سمت اتاق خوابش رفت. اگر او  یبه لبخند نیما

 یبود. روز یککرد و آن روز نزد یگفت. ونداد کشف م یرا نم یتواقع

 یگرو آنجا د یستاتفاقات ک ینا یمسبب اصل یدفهم یکه نهال م

کنار تخت  یماند. به سمت عسل یآنها نم یاندر م یمان یبرا ییجا

را  یکیقرص قلبش را برداشت و  یژور را روشن کرد. بسته رفت. آبا

 یرا برداشت و لبخند تلخ یشانآب خورد. عکس سه نفر یوانهمراه با ل

رفت. طاقت زبان تلخ از جانب نهال و  یسال او م یستزد. بعد از ب

اش را کرده بود تا آنها  یچندسال سع ینرا نداشت. در ا یاوشن

آنها  یدر زندگ یبزرگ الانگار موفق نبود. خ یاحساس کمبود نکنند؛ ول

 یاحمقانه اش. دکمه ها یمبه وجود آورده بود. مخصوصا با تصم

 یدستش را قائم رو ی،لباس یدنرا باز کرد و بدون پوش یراهنشپ

چشمش رد  یخردسال از جلو یبچه  یک یرچشمانش گذاشت. تصو

 یغلش کند. صدارفت تا او ب یپا راه م یپاشنه  یشد. با قد کوتاه رو

آن  یشتر. از همه بیدخانواده اش را شن یتک تک اعضا هایخنده 

کرده بود و به هم  یکک ی یهخردسال که دستانش را درون ما یبچه 
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 یشها یاز گرفتار یکیهم  یلدا. یدزد پر رنگ بود. به شانه چرخ یم

 یم یگریاشتباه د یمداد. بازهم دچار تصم یبود. اگر به او فرصت م

داشت. آباژور را خاموش کرد و به  یدیاز یفکر یها یریشد. درگ

 فرو رفت. یقیخواب عم

*** 

تلفن همراهش چشمانش را باز کرد. وسط خواندن دفتر  یصدا با

درد  ینکبا ع یدنگوش اش بخاطر خواب یخوابش برده بود. کنارها

 یکه رو یبه گوش یاش بهتر شده بود. نگاه یکرد. حال جسمان یم

ناشناس بود. تماس را وصل  یخورد انداخت. شماره  ینگ مز یزم

 کرد.

شه لطف  ی! من اومدم بانک، اگه میرسروش، وقتتون بخ یسالم آقا-

 !یرخ یاشده درسته  یزکه به حسابتون وار یپول ینچک کن ینکن

 !یرسالم! وقت شماهم بخ-

بود انداخت. او را درک  یستادهکه کنارش ا یبه حاج مجتب ینگاه مرد

است  یگفت نوه اش آدم درست یکرد. نه به چند وقت قبل که م ینم
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به دفترش آمده بود و خواهان برگرداندن  یکه عصبان یروزو نه به د

که از سمت بانک  یامیبه پ یکه ونداد داده بود شد. ونداد نگاه یپول

 . درست بود. اختامده بود اند

 ین؟ندار یدرسته! کار-

 داشته باشن! یروزخوب یرقربان،خ-

ود به دفتر انداخت. فقط چند صفحه مانده ب یرا قطع کرد. نگاه گوشی

تا تمام شدنش! سرش را به سمت ساعت برگرداند. هشت صبح را 

داد. حالت تهوع نداشت. فقط گرسنه بود. به سمت  ینشان م

 یم یزیرفت و چ یم یرونب یدرفت و صورتش را آب زد. با ییدستشو

داشت. حوله اش  یآشفته ا ی ه. چهریدکش یشبه موها ی. دستیدرخ

مقابله با  یرا برداشت و به سمت حمام اتاق خواب رفت. برا

 داد. یضعف نشان م یدپدربزرگش نبا

*** 

 را درون در چرخاند و وارد شد. که به محض ورودش، ونداد از کلید

 آنها بهم گره خورد. یاتاق خارج شد. نگاه هردو
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 درست کنم. یدمخر یزیداداش! واست چسالم -

 .بود انداخت و به سمت مبل رفت یینبه آوا که سرش پا ینگاه ونداد

 . باشه!یسالم! خوش اومد-

 گفت: زد و یاشرمنده بود. دلش را به در یلیکه از رفتار خانواده خ آوا

 داداش؟ یاز دست من ناراحت-

ا داد. ت ینشان مرا  یشحال درون یاو به خوب ی یدهو رنگ پر آشفتگی

به سمتش  یبود. با نگران یدهبرادر بزرگ ترش را ند ینجوریحاال ا

ه طور روب ینمطالعه اش را به چشم زد و هم ینکرفت. ونداد دوباره ع

 خواهرش گفت:

 که ناراحت شم؟ یگفت یزیباشم؟ مگه چ یدچرا با-

 یاناو نشست. دستش را باال اوردکه ونداد دستش را در م یپا جلوی

 لبش نشاند و گفت: یرو یراه گرفت. لبخند

 . آوا!یستن دیبع یاز هرکس ینشون دادن هر عکس العمل-

 یشببود. حالش دگرگون شده بود. د یدهآزاد را شن یحرف ها وقتی



 

 

 WWW.98IA3.IR 1188 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

گونه اش  یقطره اشک رو یکلحظه پلک رو هم نگذاشته بود.  یکرا 

فرو برد  کوتاه خواهرش یرا درون موها یگرش. که ونداد دست دیدچک

 و گفت:

 شده؟  یمگه چ ی؟کن یم یهگر یجغ جغه دار-

. یدحرکت خواهرش را در آغوش کش یکرا کنارش گذاشت و با  دفتر

ه خانواده اش گرفت یدوباره  یاز همه دلش از حرف ها یشترآوا که ب

 که توانست بکند. یاش را نگرفت. ونداد تنها کار یهگر یبود. جلو

 نوازش کردن او بود. 

 یزیچ یک یامبتا  یچرا نگفت یست؟حالت خوب ن یداداش چرا نگفت-

 ی؟کن یم یکی یهدرست کنم؟ من و آزاد رو هم با بق

 رولبش نشاند و آرام گفت: لبخندی

 کنم؟ یکی یهشه شما رو با بق یمگه م-

 . یختبرادرش گذاشت و اشک ر ی ینهس یرا رو سرش

 یارن؟و ب یلتبه آزاد گفت تمام وسا یقبا دونستن حقا یچرا حاج-

کنه؟ حتما موسسه هم دوباره از چنگت  یباورت نم یشکیچرا ه
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رفت. اوضاع عمارت  یراه م یاطتا صبح تو ح یشبدراومد آره؟ بابا د

! یحاج یرفته خونه  یمدت کوتاه یک یاست. مامان برا یختهبهم ر

کرد تا  یالتماس م یروزخته ان. آزاد دیعمو محمد و زن عمو بهم ر

کشه  یکه داره نفس م یآقابزرگ دست از سرت برداره. تنها کس

 داغشو... . یشاهلل! اینازنحسام و آ

 که ونداد گفت ساکت شد.  یسیه با

 یناا یمه هروز  یک! خب؟ بذار همه خوش باشن. ینازادامه نده آ-

 شه.  یتموم م

ا پر رخم کرد. نفسش که به آزاد زده بود.  ا ییحرف ها یادآوردنبه  با

 داد و گفت: یرونحرص ب

 آزاد کجاست؟-

 صورتش را پاک کرد و گفت: یبا پشت دستش اشک ها آوا

تاق او کرد. خودش و تو  یاساس یکه اون دعوا یروزدونم. از د ینم-

 حبس کرده!

آزاد را گرفت. با خودش  یبرداشت و شماره  یزم یرا از رو گوشی
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است؟! چند  یختهگونه آنها را بهم ر یناست که ا یچه راز ینگفت ا

 .یچیدآزاد درون گوشش پ یگرفته  یبوق خورد که صدا

 جان ونداد؟ -

 !یس فداکار شدهم نشونم پترو یگهکارت دارم. د ینجا،ا یابلند شو ب-

 انداخت و ادامه داد. یواریبه ساعت د نگاهی

 باش! ینجاتا ده ا-

 به دفتر یع کرد. نگاهرا قط یمخالفت به آزاد نداد و گوش ی اجازه

 یسخ یشد. گونه  یطور که بلند م ینانداخت و برداشت. هم

 و گفت: یدخواهرش را کش

بخره.  یزاییچ یک. به آزاد دوباره زنگ بزن بگو یمتو خونه ندار یزیچ-

 گرسنه ام. یلیخ

 زد. یشانشبه برادر پر یلبخند آوا

 . پشت در مونده!یدمخر-

 . یختکوتاه او را بهم ر یرا باال آورد و موها دستش
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اونا  که یباش ینبه فکر ا یستکنم. الزم هم ن یو درست م یهمه چ-

 ! یکن یعادت م یفتهب یاتفاق یککه  یلیکنن. خ یحرف من و باور نم

. مانده بود یان! در میو زار یهمادرش افتاد. کارش شده بود گر یاد

ماندن  رفتن را به ینهم یپدرشوهر و پسرش. برا یحرف ها یانم

 یدهرا هم آن شب در چشمان مادرش د یاعتماد یداده بود. ب یحترج

 یسال توقع داشت مادرش او را باور کند؛ ول یکبعد از  یدبود. شا

 کرد یدور نگه داشتن او؛ سرد برخورد م یبود. پدرش برا یخام یالخ

ه را راز گذشت یدکه رفته بود. با یشبزد. مانند د یاو را آتش م ینو ا

شدند. از کنار  یم یداپ ید. آن پنج نفر بایدفهم یهرچه زودتر م

 خواهرش رد شد و گفت:

 آزاد که اومد صدام کن! -

مانده  یباق یگربسند کرد. وارد اتاق شد. چند صفحه د یبه باشه ا آوا

 ی. طبق نوشته هایدفهم یتا قبل از زنده بودن انها را م یدبود. با

دانستند  یشده بودند که نم یاش سوار اتوبوس ییداعمه و  یش،عمو

فرو رفت.  یاهی. اتاق در سیدرا کش یمزخ یتهش کجاست. پرده 

دفتر زرد  یمطالعه را روشن کرد. برگه ها راغنشست و چ یزپشت م



 

 

 WWW.98IA3.IR 1192 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

که  یزر یداد. خط ارمن یم یعطار یبو یششده بودند و برگه ها

نمانده  یزیچ یسخت بود؛ ول یشکمرنگ شده بود برا یشنوشته ها

و شروع کرد به خواندن تا بلکه بتواند  یدرا به جان خر یبود. گرسنگ

 دهد.  یرا پس م یبفهمد تقاص چ

*** 

 بخشنده. ینام خدا به

جعبه  ینکه در ا ییگذشت. آن نامه ها یهماه از فرار جهان و هد یازده

دفترچه رفت. حال آنهاست. بعد از چندماه دوباره سراغ  یانگراست. ب

نوشت. بعد از  یآمد م یکه شاگردش به حساب م یتنها کس یبرا یدبا

 یندر هردو خانواده به پا شد. حس ییبلبشو یه،فرار کردن جهان و هد

. یدبه آنها نرس یچکسدست ه یکند؛ ول یدازد تا آنها را پ یبه هر در

 یقاکه کرد. شدت عطش آنها را اضافه تر کرد. دق یهم با کار یثاقم

صبح بعد از رفتن آنها که خانواده ها متوجه شدند با چند دوست 

خبر را به گوش همه رساند.  ینمشترکش، تمام محله را پر کرد و ا

که گوش  یرفت. به حرف هر کس یان بزرگسروش و  یخانواده  یآبرو

شد پسرحاج  یکردند. باورشان نم یباره صحبت م یندر ا یکرد یم
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سروش که  یونپشتش بود با دخترهما دییاز یکه حرف ها یمجتب

همان جا که  یندر بازار فرش فروش ها معروف بود. فرار کند. حس

ط عمارت یاکند زنده زنده در ح یداقسم خورد اگر آنها را پ یدفهم

نداد.  یجهنت یزدند؛ ول یکند. هر دو خانواده به هر در یچالشان م

 یکه برا ییپول ها محتاط بود. در آن ده ماه با یشدر کارها یثاقم

 یکبود که جهان  یدهکرد و شن یکرد. کمکشان م یآنها پست م

او  یباردار شدن خواهرش به خوشحال یدنکارگاه باز کرده است و شن

 یفرستادند. خبر از خوشبخت یاو م یکه برا ییافزود. در نامه ها یم

بود.  یکاف یثاقم یخوشبخت بودن برا یگرکه د ینداد. هم یآنها م

هم شده بود دانشگاه رفتن و در درس ها کمک ونداد  یثاقکار م

 یکردند با گذشت چهارسال مردم فراموش م یکردن. همه گمان م

 یهم در جست و جو هنوزفراموش نکرد.  ینکنند و کردند؛ اما حس

 یم یثاقکه م ییشکست. در نامه ها یشانآنها بود. کمر مادرها

خبر نداشت به آنها  یچکسگفت. ه یا مکردن آنه یاطفرستاد. از احت

داشت تا  یبه کس یازسخت که ن یدر آن روزها یهچه گذشته! هد

شدند و به  یبود. بعد از نه ماه آنها صاحب فرزند یبکمکش کند. غر

گذشت.  یبود. روزها پشت سر م یلتکم یل خودشان خوشبختیاخ
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 یبود. نگاه هاکمتر شده  یثاقم یبهار،تابستان، بهار و زمستان! نامه ها

داد کمتر با آنها  یم یح. پس ترجیدد یخودش م یبرادرش را رو

باردوم باردار شدن خواهرش بود  یخبر برا یامپ ینصحبت کند و آخر

توانست. روزها  یاما نم ید؛خواست الاقل به محمد بگو یو او دلش م

 ... . یروز سرد زمستان یکشد تا  یپشت هم سپر

خوب  یکادو یکتوانست  یبه خودش چسباند. نم یشتررا ب پالتواش

داده  یحنام داشت بخرد. پس ترج یرفرزند دوم خواهرش که ام یبرا

به  یآنها پست کند. نگاه یرا هم برا یشپول ها یمانده  یبود باق

د کر یرا نم یننبود و گمان ا یکرد. به ظاهر به جز صالح کس یابانخ

. یددنبالش باشد. از دور او را هم برادرش د هنوزکه بعد از چهارسال 

به  یتکان داد و خودش را به دوستش رساند. لبخند یشبرا یدست

 زد و گفت: یثاقم

 که دنبالت نکرد؟ یکس-

 و گفت: یدخند ینانهخوش ب میثاق

 موضوع شدن!  یخیال. بیادنم ینه کس-
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او گرفت. مرد پشت درخت  یدرآورد و جلو یشپالتو یبرا از ج پاکت

کرد. پاکت  یزداشت پنهان شد. چشمانش را ر یادیز یکه پهنا یتوت

ا زد و آرام ب یشخندیکه به او داد را از نظر گذراند. ن یرنگ یدسف

به  یصالح نگاه« کردم. مارمولک! یداشونآخر خودم پ»خودش گفت: 

 دوستش کرد و گفت:

 یزیشد. چ یسخت تر م یتودن وضعبخداروشکر رفتن. اگر مونده -

 گن؟ یمدت نم ینها از اتو نامه 

 زد. ینکفش اش به زم یفرستاد و با جلو یروننفسش را ب میثاق

رزند فگن حالشون خوبه. اوضاع به وقف مراده و  ینه! فقط م-

تا دل من خوش  یسننو یخوب م یزهایاومده! چ یادومشون هم به دن

 باشه.

 او زد و گفت: یکه از موضوع خبر داشت به بازو صالح

 یارکبهشون گذشته از دست تو  یزهاییکه چه چ ینبا گفتن ا-

 .یخور یفقط حرص م یاد؟برم

که چند وقت در ذهنش بود را به زبان  یتکان داد و فکر یسر میثاق
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 آورد.

ها  بعد از چهارسال شب یناراحته! حت یلیخوام به محمد بگم. خ یم-

 اوقات ونداد و ی. گاهینهش یته باغ م یهمون تخت چوب یتا صبح رو

 .یشونقبل یهم دوباره برگشتن به زندگ ین! بابا و حسیانآزاد هم م

هم مثل بابا. فقط مامان و زهره  ی! حاج مجتبیانسرکار و م یرنم

 گرفته. یاز رفتن جهان افسردگ یال! سهیزنر یم ونخانمن که تو دلش

 تونن یاونا م یسم؟رو تو نامه بنو یزاچ ینتونم ا یبه نظرت منم م

 دوباره برگردن؟ نه! مخصوصا اگه بفهمن دوتا بچه هم دارن.

تکان داد. مرد خودش  را به تلفن  یسر یثاقم یجواب حرف ها در

ز احجره را گرفت. بعد  یبود رساند. شماره  یابانکه کنار خ یهمگان

 که مشغول حساب کتاب بود آمد. ینحس یصدا یقهچند دق

 .ییدسالم بفرما-

 یدنامروز د .یمبرادرکوچکترتون و دنبال کن ینگفتسالم قربان! -

 ین؟د یم یپاکت به اون داد. چه دستور یکدوستش رفت. 

 یوکاس یمیحساب قد یندست از وارد کردن اعداد داخل ماش حسین
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خبر دارد. آتش انتقام در وجودش  یثاقکرد که م ی. فکرش را میدکش

 .یدزبانه کش

 یی؟شو! دنبال دوستش برو! االن کجا یخیالخودش و ب-

تلفن را قطع  ینانداخت و آدرس را داد. حس یابانبه خ ینگاه مرد

برداشت و به سمت اتاق پدرش که  یچوب لباس یکرد. کتش را از رو

 یاهاو در را باز کرد. اخم  یحجره بود رفت. بدون اجازه  یدر انتها

 خان از کار پسرش در هم رفت. یونهما

 !یازه نداده بودم که وارد شدهنوز اج-

 .یمکرد یدارو پ یههد یجا-

 رنگ را بست و گفت: یاهپدرش باال رفت. دفتر س ابروهای

 دارم؟ یبچه مگه من با تو شوخ-

او قرار داشت نشست. دستانش را  یزم یکه جلو یاهیس یصندل روی

 یککه مردم درمورد آنها زده بودند  ییبه زانواش گرفت. حرف ها

 شد. یسرش خارج نم از یقهدق

شما  یخبر داره؛ ول یثاقگفتم م یش. چهارسال پیستن یشوخ-
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پاکت به اون پسره عطار  یککه  یدنشاز آدمام د یکینه! امروز  ینگفت

 داده.

هوه قکند بلند شد. پالتو  یدارا پ یشآبرو یدخترب ینکهبا خبر ا پدرش

 گفت: ینروبه حس یترا به تن کرد با عصبان یشا

 .یمبر یدآماده شو با ی؟کن یمعطل مپس چرا -

*** 

هم بود؛  یگرد یبرگه ها یبه دفتر انداخت. تمام شده بود. جا نگاهی

از  یبود. آه یدهرس یانجا به پا ینکنده شده بود. دفتر در هم یول

 یادیز یزهای. چیداش کش یشبه ته ر یآمد. دست یروننهادش ب

را  یشبازهم علت خصومت پدر بزرگ ها یشده بود؛ ول یرشدستگ

صفحات  ینکه در ا یکرده بود. اتفاقات ق. خط نوشته ها فریدفهم ینم

دفتر دست همه گشته  ینبود. انگار ا یگرینوشته بود. از زبان کس د

چند صفحه از اتفاقات نوشته بود. خم شد و جعبه را از  یبود و هرکس

سرهم خواند. حق با  برداشت. نامه ها را پشت یزم یینپا یکشو

فرزند  یبه زود اینکهبود. از حال خوبشان گفته بودند. از  یشعمو

که در آن  ییها یاز سخت یخبر یچ. هیدآ یم یادومشان هم به دن
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که  یدختر بچه ا یبودند نبود. عکس را برداشت. رو یدهچندسال کش

آشنا بود؛  یتنها یشد. ته چهره اش ب یرهاش بود خ ییدرآغوش دا

زنگ در؛ دفتر، عکس و  یاست.با صدا یدانست او چه کس ینم یول

 یماکاران یعما یرا داخل جعبه گذاشت و اتاق را ترک کرد. بو انامه ه

 یشپاها یاو که به زور توانسته بود رو یبود و اشتها یچیدهدر خانه پ

رفت. او  یمرد عطار هم م یدنبه د یدکرد. با یکرا تحر یستادبا

دانست. آزاد با سر و وضع آشفته وارد خانه شد.  یم یادیز یزهایچ

شد. سرش را به خاطر  یرهمبل نشست و به او خ یرو یتونداد با جد

 انداخت. ییندر مورد او کرده بود پا یروزکه د یفکر

دخالت نکن؟  یستط نکه بهت مربو یچندبار بهت گفتم تو کار-

 بار گفتم؟ و بکن به من کار نداشته باش؟ چند یتچندبار گفتم زندگ

خود آزاد التماس  یو ب یالک یزهایسرچ ینکهبلند شد. از ا صدایش

 شد و یرهبود خ یپدربزرگش را بکند نفرت داشت. آزاد به او که عصب

 گفت:

کارکنم واست  یکنن؟ چ یهمه محکومت م یکارکنم وقت یچ-

شبه  یک ینمتونم بب ی. نمینها یتوضع زندگ ینمتونم بب یونداد؟ نم
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و آقابزرگ و درک  یحاج یتونم حرف ها ینابود شد. نم یهمه چ

 کنم. 

 گاز یرقروچه کرد. انگار آزاد هم مثل آوا حالش خوب نبود. آوا ز دندان

که  یآن دو بود. عالقه ا یکرد. خالف حسام که دشمن خون یادرا ز

 بود. یادآزاد به ونداد داشت ز

نه؟  یا یدیکنم فهم یو درست م یکار نکن! خودم همه چ یچه-

 یگهخدا د یبه خداوند یالتماس کرد یبفهمم آزاد فقط بفهمم رفت

 نه!؟  یا یدیفهم یارماسمتم نم

 یا صداباو را از نظر گذراند و  ی. سرتاپایستادمبل بلند شد و ا یرو از

 ادامه داد. یبلند تر

شد که  یناش ا یجهکه تو گوشت خوندم؟ نت ییبود حرف ها ینا-

حاصل  ینگفتم؟ ا یچ یبچه بود یوقت ی؟بخاطر من التماس کن

 یعمو و تالش منه؟ همون زمان بهت نگفتم پات و از زندگ یتترب

 یمردم بودن و بذار کنار؟ نگفتم زندگ ینگفتم ناج یرون؟مردم بکش ب

 یباشه م ینازخواد آ یحاال م یست؟مردم به امسال من و تو مربوط ن



 

 

 WWW.98IA3.IR 1201 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 خواد من باشم؟ یباشه م ینازخواد دوست آ

 یراییم به سمت ونداد برداشت. آوا هراسان خودش را به پذقد یک

 زد. یم یرساند. حال ونداد دگرگون بود. چهره اش به سرخ

نهال؟ رطب خورده  یناج یشد ی؟کار کرد یخودت چ یول یگفت-

من اشتباه کردم که  یگ یکنه. آره درست م یرطب خورده رو منع نم

دست اون دختر و گرفتم. ساده بودم که باور کردم حرفاش درسته؛ 

آبم  یوانل یکبذارم حقت و بخورن  ی؟فهم یم یونداد تو برادرم یول

ملت رو  یککه  یهونداد ینا دی؟روش؟ به سر و وضعت نگاه کر

شده  یدخوردن؟ به خودت نگاه کن! نصف موهات سف یاسمش قسم م

 یتا راه یرمبگ ینواده! بکشم کنار خفه شم الل مونخا ینسر ا

مامانت هم شک کرده و  یدمنفهم یکن یکنن؟ فکر م یمارستانتت

بار غم و غصه رو به  یخوا یم یتا ک یدودل شده؟ بفهم تو هم آدم

رفته چه  یادم یکن یحواست به همه هست. فکر م ی؟بکش شدو

خانواده رو به  یدست هرکدوم از اعضا ی؟حسام کرد یبرا ییکارها

 ین؟کردن زدنت به زم یکارتاونا چ ینشن؛ ول ینتا غمگ یگرفت ینحو

ستون عمارته!  ینکه مهمتر یبفهم ونداد! دلم پردرده بخاطر پسر
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که حقشه  یشده! بخاطر پسر یرگ ینکه خودش االن زم یبخاطر پسر

 فهمن... . ینم یعاشق شه؛ ول

صورتش  ینشست. دستانش را رو ینزم یادامه دهد. رو نتوانست

 یآشپزخانه دستش را مشت کرده بود و جلو یگذاشت. آوا جلو

. ونداد حالش دگرگون شد. یختر یدهانش گرفته بود. آرام اشک م

کرد  یکه فکر م یزیفروکش کرد. آزاد از آن چ یتشخشم و عصبان

 به یپرتنش یبود. روزها دهکه تهران آم یزودتر بزرگ شده بود. مدت

دستان  یسردش را رو یاو نشست. دست ها یاغش آمده بود جلوسر

 نیبه ا ید. بایدلرز یاو م ی. شانه هایدآزاد گذاشت و در آغوشش کش

وهم کرد. ا یرا تمام نم یباز ینداد. پدربزرگش ا یم یاندرد و غصه پا

ور دآزاد  ستانزنده بودن آن پنج نفر بگذرد. د یتتوانست از واقع ینم

 کمر او حلقه شد. 

 حالم یکمشم. فقط  ینم یرگ ینکنم آزاد! من زم یتمومش م-

 بزنه. توهم ینونداد سروش و زم ینشده کس ییدهناخوشه. از مادر زا

که به کمک  یمرو دار یشپ یادی. راه زیرو تموم کن یهبهتره گر

 دارم. یاجشما احت یهردو
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 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

ن نشده. ونداد همو یزی. چیرینمثل بچه ها آبغور بگ ینمنب یگهد-

 ونداده!

 زنگ تلفن همراهش، آن دو را از خودش جدا کرد. یصدا با

. ینهم و داشته باش ی! هواینچه من بودم چه نبودم خوشبخت ش-

ر . فقط شما آقا آزاد زشته به برادینها هست ینبهتر یقهردوتون ال

 !یآوا شد یدلباخته  یبزرگترش نگفت

 آنها یباره سرخ شد. هردو یکحرف عوض کرد. آوا  ینرا با زدن ا جو

د . وندایاوردب یشانگونه بفهمد و به رو ینکردند ونداد ا یگمان نم

 :و روبه آوا گفت یدخند

 گرسنه ام. یلیشه خ یغذا درست م یک-

 را پاک کرد.  یشبا پشت دست اشک ها آزاد
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 . یمبخور یدمخر یوهم-

 یوخودش را از جل یعرا برداشت. اسم فواد افتاده بود. آوا سر گوشی

 ونداد 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 یزهاچانقدر -

وا آاز ونداد و اگر او هم مانند  یدکش ی. خجالت میدلبش را گز آزاد

شد. تماس را وصل کرد. به سمت پنجره  یم یعضا یلیکرد خ یفرار م

 انداخت. ینمضطرب فواد در گوشش طن یرفت. هوا گرفته بود. صدا

 الو ونداد؟ -

 شده؟ یزیسالم. بله؟ چ-

اخت. که از ثبت احوال آمده بود. اند ییبرگه ها ینتبه پر ینگاه فواد

 را چگونه به ونداد بدهد. یمهم یندانست خبر به ا ینم

 درمورد نهاله؟ یاد؟شده فواد؟ چرا صدات در نم یزیچ-
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به سمت در رفت و  یعکه متوجه حواس پرت ونداد شد، سر آزاد

د سرخ شده بود گرفت. فوا یشها را از دست آوا که گونه ها یکپالست

 داد و گفت: یهتک یچرم یسرش را به صندل

 تونم پشت تلفن بهت بگم. آره درمورد دوتاتونه!  ینم-

 گفت: یعحرف، سر ینا یدنشن با

 ی؟کرد یدااز اون پنج نفر پ یزیچ-

تر! مشهد. هرچه زودتر به یاپرواز ب ین! با اولیفهم یخودت م یاب-

هم  و بگو تا به نهال یایم یک ینکهخبر ا امروز باشه بهتره. یحاترج

 .ینهردوتون باش یدکه با یهمهم یزچ یک. یادبگم ب

 رفت. یماشلوارش فرو کرد. فکرش به سمت ن یبرا درون ج دستش

 یدی؟فهم یزیچ یمادرمورد ن-

 ت:گرفت و گف یشروبه رو ی. نگاه از برگه هایدمنظور او را فهم فواد

شو.  یگیرپ یگ یم یحاًترج یایخودت ب ینشم؛ ول یگیرپ ینه! گفت-

 یآپارتمانت و دارم. اونجا م یدونداد! کل یابگم. زودب یزیتونم چ ینم
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 . خداحافظ!ینمتب

 یدااز پ یو پر اضطراب فواد، حاک یداد. لحن جد یرونرا ب نفسش

 یحال روح یرا پا یننهال بود و او ا یسرنخ از خانواده  یککردن 

داشت؛  یادیتمام ز یمهن یرا قطع کرد. کارها ینهال گذاشت. گوش

و  داد یهنهال و حالش در صدر جدول قرار داشت. آزاد به اُپن تک یول

 گفت: آرامی یروبه اوا با صدا

 .یه! ونداد آدم با درک و شعوریخجالت بکش یستالزم ن-

 گذاشت و به آزاد گفت: یزم یرا رو یوهم ینینگفت. س یزیچ آوا

 . تا غذا رو درست کنم.رو پوست کن یناا-

رفتارش حق  ییرتکان داد و دستانش را شست. به آوا بابت تغ سری

هم  یگرید یکه شتابان به سمت اتاق رفت. حرف ها یدداد. ونداد را د

موکول کرد. ونداد  یگریبه زمان د یول ید؛در دلش بود تا به آوا بگو

امروز را چک کرد.  یپروازها یستمطالعه اش را به چشم زد و ل ینکع

 یخال یصندل یچبعد از ظهر بود که ه یکساعت  برایپرواز  یناول

داشت.  یخال یعصر بود که دو جا 6پرواز ساعت  یننداشت. دوم



 

 

 WWW.98IA3.IR 1207 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 یزانکه داخل کمد آو یشپولش را از داخل پالتو یفتعلل نکرد. ک

را  یطبل یت،ربع کلنجار رفتن با سا یککرده بود برداشت. بعد از 

فواد را گرفت به  شمارهشد  یطور که از اتاق خارج م ینم. هیدخر

 آمد. یشصدا یدبوق سوم نرس

 جان ونداد؟-

ه بفهمم شده؟ اگ یچ یبگ یخوا یدارم. نم یطعصر بل 6ساعت -

 یمن و بکشون یخوا یو م یکن یکنکاش م یباز دار یمادرمورد ن

 درصد... . یکاونجا تا اگه 

 با عصبانت حرفش را قطع کرد. فواد

. چتر یاددم ب یبه نهال خبر م 9. پس ساعت یستن یمانه! درمورد ن-

 .یهباورن ینجافراموش نشه. ا

 یپوست م یبآزاد که س یو جلو یدآشپزخانه را عقب کش صندلی

 کند. نشست.

 باشه! پس تا بعد!-

را برداشت و در  یبقاچ س یکگذاشت و با دستش  یزم یرا رو گوشی
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به ونداد که چهره اش بازهم درهم بود و  یدهانش گذاشت. آزاد نگاه

 گذاشت گفت: یدر دهانش م یوهپشت سرهم م

 مشهد؟ امشب؟ یر یم یدار-

 چند روز دلتنگ ینکرده بود. در ا یداپ یانخون در مغزش جر انگار

 به آزاد انداخت. ینگاه یمنهال شده بود. ن

 برسم. ید. ساعت نه قرار دارم. بایرمآره! امشب م-

 ینم گاز را کم کرد. یرکرد و به کنار قابلمه زد. ز یسدستش را خ آوا

به پشت دست آزاد  یکیتوانست در چشمان برادرش نگاه کند. ونداد 

 افتاد. ینیبود زد که از دستش درون س یبکه مشغول پوست کردن س

 داره. یتو پوست نکند. پوستش خاص یبصدبار گفتم س-

 ت.و نشس یدکنار او را کش یصندل آوا

 ها رو پوست بکند. یوهخواهرته. اون گفت م یرتقص-

 او گذاشت یصندل یانداخته بود. ونداد دستش را لبه  یینرا پا سرش

 تفاوت گفت: یو ب
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لتون ! شما که دور از چشم من عشق و حایخجالت بکش یستالزم ن-

 ! یه؟وسط چ ین. سرخ شدنش اینو کرد

و شروع کرد به سرفه  یدآزاد پر یدر گلو یارحرف، خ ینزدن ا با

 شد گفت: یطور که بلند م ینبه ونداد زد و هم یکردن. آوا سقلمه ا

 حرف داداش! ینخفه شد شوهرم با ا-

 یم یروز یعنینظر گذراند.  ته دلش گفت  یربا لبخند آنها را ز ونداد

 زد و اتفاق یبگونه نگران او شود. وجدانش نه ینرسد که نهال هم ا

نها از ا یچکدامدرهم شد. ه یشکرد. اخم ها ادآورییاو  یگذشته را برا

 است. آدم یراست. تقد یدانستند؛ اما زندگ یهم نم یقخودشان را ال

و اش از آن دو که وجود ا یگوش یخودش خبر ندارد. با صدا ایاز فرد

 یه مدادند و قلو یقبل دل م یقهگرفته بودند و خالف چنددق یدهرا ناد

 ه مخاطب جواب داد.گرفتند. بدون نگاه کردن ب

  ی؟ت؟ خوبگف یم یشد؟ فواد چ یمشهد؟ چ یالو ونداد؟ اومد-

 ینکرد ا یکرد. فکر م یاخالق نهال برداشت بد م یناوقات از ا گاهی

دوست است نه  یکدانست که  فقط  یعالقه دو طرفه است؛ اما م
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 لبش نشاند. یرو یکه عاشقش است. لبخند یکس

امروز پرواز دارم  ومدمیشد؟ نه ن یچ یچ ی؟سالم. من خوبم تو خوب-

 خوبن؟ یاوشو ن یمانگفت. ن یزیعصر، فواد به من چ 6ساعت  یبرا

نه  یآرام شده بود؛ ول ی. درد کمرش کمیستادداخل راهرو ا نهال

 کامل! 

 ی؟اشه. شکر اوناهم خوبن. صدات چرا گرفته است؟ سرماخوردبآها -

هم به روح  یشصدا یکند؟ حت یتوانست بدون نهال زندگ یم چگونه

آمد  یم یانصحبت گذشته به م یاما وقت ید؛بخش یم یروجان او ن یب

 یشاو زد. صدا یکه پنج سال برا یگرداند. از دل یاز خودش رو بر م

ردند ک یآب بحث م یوانمانند قبل آرام شد.  نگاه آزاد و آوا که برسر ل

 آن دو شد. یلب ها یونداد باعث لبخند رو یر ناگهانییقطع شد. تغ

 کردم سرده. یکر مکه ف یزیخالف چ ینجاا یآره سرماخوردم. هوا-

 یشهشد. مانند هم یکداشت نزد یآرام بر م یبه نهال که قدم ها علی

احترام  یلبش نشاند و سالم کردم. نهال هم به نشانه  یرو یلبخند

 به او سالم کرد. 
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 پرسم؟!ب یزیچ یکسرده. فقط  یلیهم خ ینجامراقب خودت باش ا-

 اهوم.-

 . یردکه داشت را بگ یاز حد یشب ینگران یجلو نتوانست

نه؟ اون شب صدات  یگهساده است د یسرماخوردگ یک یمطمئن-

 هریانمطور. ک ینبد بود. االنم هم یلیصدات خ یشبمخوب نبود. د یادز

 یتونم چجور یشده؟ سر موضوع شرکته؟ نم یزیگفته؟ چ یزیچ

 بهت... . یو جبران کنم. با چه زبون یکه کرد یکار

 حرفش را قطع کرد. ونداد

 یکپنهان شدن تا  یدرعموش از جلو دفعال که هم خودش هم دخت-

م خواستم اول بگ ی. میستوقت پرونده رو باز نکنم. الزم به تشکر ن

. یستاون آدم عمل کردن ن یدمد یول یرون؛بکشه ب یتپاش و از زندگ

 سهام شو خواستم. 

او  خواست بکند. یاز اندازه بود. هرکار هم م یشونداد ب یصدا آرامش

را تار  یدش. نم اشک دیستادرا دوست داشت. پشت اتاق مرد نقاش ا

 دانست. یتا حاال آن قدر عاشق او شده بود را نم یکرد. از ک
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که تنهام  یشچندسال پ . هم بابتیممنونم ونداد! بابت همه چ-

 روزها... . مزاحمت نباشم. تا شب! ینا یهم بابت همه  ینذاشت

 خدافظ!-

در به  یرا قطع کرد و در اتاق را باز کرد. مردنقاش با صدا گوشی

 لبش نشاند. یرو یو لبخند یدکش یقیسمتش برگشت. نفس عم

 ی؟طراح یبرا یامب ین؟سالم استادِنقاش! خوب-

در گوش اش زنگ  یمان یاو را نگاه کرد. حرف ها یزبا چشمان ر مرد

او باعث شد  یساما چشمان خ ید؛فهم یم یزینهال چ یدخورد. نبا

و  یدرا کش ی. چه شده است. نهال صندلیسیدکاغذ بنو یناخودآگاه رو

 یآمد با کس یبه کاغذ انداخت. بدش نم یکنار او نشست. نگاه

آمد و حرف  ینم یدارشبه د یکه کس یصحبت کند. مخصوصا کس

داشت  یدرا نداشت که حرف بزند. ترد یماند. کس یهمان جا م یشها

که  یزن یراش زد و به تصو یرچانهگفتن و نگفتن. دستش را ز ینب

 یمشد. بازهم سکوت کرد. مرد به ن یرهشده بود خ یدهکاغذ کش یرو

او  گیدرمورد زند یزیچ یماشده بود. ن یرهآن دختر خ یرخ آشنا

 یسگذشته خ یادکه به  ینهال و چشمان ینغمگ ینگفته بود. چهره 
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 نوشته بگذارد.  یشده بود. مرد را وادار کرد تا دستش را رو

رو  یماردم نک. چشمام و باز یمابود و ن یما. نیادم یادمکه  یاز بچگ-

دوتا  یسرپرست یا یهسرما یچکه با وجود نداشتن ه ی. مردجونیدمد

. چهارسال ازم یاوشهبرادرم دارم. اسمش ن یکبچه رو قبول کرد. 

مهمونخونه  یک. اول تو یمو پشت سر گذاشت یسخت ی. بچگیکترهکوچ

ازمون  یوقت بود. همسراتاق بغل یمهکارش ن یما. نیمساکن بود

پول داشت و به عنوان رهن به صاحب  یمان یکرد. هرچ یمراقبت م

د داد. شاگر یهم به عنوان اجاره م یمبلغ یکاونجا داده بود. هنوز 

 یاز اتاق ها یکیبخاطر اشتباه  هینکبود. تا ا یمغازه مبل فروش یک

بود  یدهرس یرترد حظهگرفت. اگه چندل یشمهمون خونه آت یگهد

نجاتمون داد و  یول یم؛داخل اون دود هم من هم برادرم مرده بود

گرفت. بعد از اون اتفاق صاحب  یخودش تا آخر عمر مشکل تنفس

نا رو هوا رفته بود. عل یمان ی یهکارش بهمون مکان داد. تمام سرما

 .یمنداشت یچیه

کرد  یمرد به لرزش افتاد. باور نم ی. دست هایداز گونه اش چک اشکی

است و االن دارد  یدهبزرگ کردن آنها کش یها برا یبرادرش چه سخت
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 را قالب کرد و ادامه داد. یشکشد. دست ها یکنار م

نسبت به  ی. حقوق خوبیمگذروند یم یمونکم اونا زندگ یلبا وسا-

داد. همسر صاحبکارش چون خودشون بچه نداشتن.  یم یمان یطشرا

تونست حرف بزنه. راه  یم یاوشو دوست داشتن. ن یاوشمن و ن یلیخ

اومد. غذا درست  یباباها از سرکار م ی یههم مثل بق یمارفت. ن یم

خودش ما رو بزرگ کرد  یکرد. مثل بچه  یم یکرد. باهامون باز یم

 یمبابا صداش کن ینکها یوقت اجازه  یچو من واقعا دوسش دارم؛ اما ه

 یک یشنهادداداش! بعد از چندسال پ ینگفت بگ یم یشهرو نداد. هم

اش لنگ مدرک بود. کنکور داد و دانشگاه  یرهداده شد. گ یماکار به ن

پدرش  که هم یلدا. دختریشد به اسم  یدختر یکقبول شد. عاشق 

دوسش ندارم؛  یگهکرده بود و هم مادرش، دوسش داشت. م یلتحص

. تو یکه با مرور زمان فراموش اش کن یستن یزیحس چ ینا یول

دوسش داشت؛ اما  یلداهمون شرکت با وجود دانشجو بودنش کار کرد. 

هم هشت سالش  یاوششب ورق برگشت. اونجا دوازده سالم بود. ن یک

 یمان ی. با اون سن کم برایمآشنا ش یلداتا با  میرفته بود یمان ابود. ب

 یدهد یزیمدت چ ینخوشحال بودم که قراره ازدواج کنه. انقدر در ا
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 .یدمفهم یاز سنم م یشتربودم که ب

ا زد. به مرد که تمام حواسش ر یاش، لبخند یو شرمندگ یلدا یاد با

ک او و بدون پل یاو داده بود. نگاه کرد. لرزش دست ها یبه حرف ها

بار داستان  یناول یزدن نگاهش کردن. باعث شد تبسم کند. برا

 گفته بود. یگریاش را به جز ونداد به کس د یزندگ

 گرون کرد. باهم ی. تن ماهم لباس هایدپوش یکش یلباس ها یمان-

با  یدختر ینکهبود. تا ا یادز یلی. استرسش خیمشاپ شد یوارد کاف

مارک و گران تنش بود. پالتو  ی. لباس هاسر و وضع مرتب وارد شد

 داشت.  یاش خز مشک یقهکه دور  یپوست مشک

 داد. یهتک یبه صندل ینهو دست به س خندید

که فکر  یزی. خالف چیادمهکه پاش بود هم  ییمارک کفش ها یحت-

کرد. فقر،  یمااومد بار ن یاز دهنش درم ی. اومد و هرچیمکرد یم

 یکیو دوتا بچه اش رو تو سرش زد و در آخرم گفت داره با  یچارگیب

 یکاز زبون افتاد.  یاوشن یما؛کنه. بخاطر جر و بحث ن یازدواج م یگهد

با چکمه  یلدادوباره تونست به حالت قبل برگرده.  اسال زمان برد ت

رو هم  یماشاپ خارج شد و قلب ن یپاشنه بلند ساق دار از در کاف یها
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بود  یاهاشکه در رو یلدایی ی. حرف هایدواج و خط کشبرد. دور ازد

 یمکرد یکه فکرش و م یزیگرون تموم شد. سرکار رفت. زودتر از چ

شرکت خوب که حقوقش باال بود بهش  یکشد. از  یلفارغ التحص

 یخوب بود. از اون خونه اسباب کش یکار شد. همه چ یشنهادپ

و همسرصاحب کار سخت بود که از هم جدا  یاوشمن و ن ی. برایمکرد

. ترم اول دانشگاه یمرفت یبه گردنمون داشت؛ ول ی. حکم مادریمش

بود  یماهماز دوستام که برادر کوچکتر دوست ن یکیبودم. برادر 

 ازدواج داد. یشنهادپ

فکر سپهر هم روح و روان  ی. دستش مشت شد. حتیدکه رس ینجاا به

 کرد.  یاو را دگرگون م

 ینو چندبار ا ینمن دوست نداشتم. چند ینبود؛ ول یسر بدپ-

و  یدخر یشد و کادو پشت کادو م یدرخواست و مطرح کرد. مزاحم م

خودش داخل سطل آشغال  یگرفتم و جلو یمن هم همه رو ازش م

 ی. جلویدبار به گلوم رس یک ینکهرفت. تا ا یاما از رو نم ینداختم؛م

حرف  یننه قاطع و چند یکمن  بکرد و جوا یهمه ازم خواستگار

 یبخاطر سهل انگار ینکهخوبه تا ا یکردم همه چ یبود. فکر م یگهد
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جمع کرده بود. شرکت ضرر  یزیناچ ی یهسرما یککه به زور  یمان

 یفتهب یاتفاق یک یاشه  یداپ یکیکردم  ی. شبانه روز دعا میدد یادیز

 یدوباره برم هضرر و بد یهمه  یماتا ورق برگرده. اگه قرار بود ن

 از نو! یبه همون زمان و دوباره روز از نو روز یمگشت

و ناراحت نهال گرفت. از خودش  یعصبان ینگاهش را از چهره  مرد

 او یبار به او زده بود متنفر شد. مقصر اصل ینکه چند یبخاطر حرف

 یروزه  یمرکز توانبخش ینشده بود و در ا یهمه چ یخیالبود که ب

 سکوت گرفته بود.

 کرد. یخط خط یدیسف یبرگه  یرا گرفت و رو 6مداد ب نهال

و  یدوقت اون دعا رو نکرده بودم. خدا صدام و شن یچکاش ه یو ا-

 یمردها یناز ثروتمندتر یکیرو جلو روم قرار داد که پدرش  یآدم

 یضرر مثل پول خرد م ینپسرش هم پرداخت ا یتهران بود و برا

کرد که زنش شم. اول سر و  یم ضرر رو پرداخت یشرط یکموند. به 

ول پاومد. قبول کردم. اون  یادم یمان ایه یسخت یصدا کردم؛ اما وقت

 . قبول کردم ی،و پرداخت کرد. بعدهم با خانواده اش اومدن خواستگار
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 زد و گفت: یتلخ لبخندی

ردم آدم کعاشقانه اون دوسم داره. فکر  یکردم مثل رمان ها یفکر م-

وضع  یانمهرک ینکهبخاطر ا یمااما سخت در اشتباه بودم. ن یه؛خوب

 یسال ها رو که با بدبخت ینتونست جبران ا یخوب بود و م یشمال

خوب  یمداد. دوماه اول که مشهد بود یترو بکنه. رضا یمکن یزندگ

ق ! وریانمهر. اون هم به اصرار کیدبود؛ اما تا پامون به تهران رس

پدر و مادرش  یاش رفت. اخالق خوب اشییدنبال ع یانمهربرگشت. ک

 یک یرتوقت با غ یچ! هیا یگهباهام نداشتن. نه خواهرش نه کس د

ه گوشم کردم ک ی یزهو آو ینزن اون شدم ا ینکردم. از وقت یمرد باز

چشمش هم زمان دنبال  ونهرچه قدر هم بد باشه شوهرمه؛ اما ا

 یذاشته بودم پاداد گ یم یرکه بهم گ یلبود. اون اوا یگهچندنفر د

 یک ینکه! تا ایالک یزهای. چندبار دست روم بلند کرد. سرچیرتغ

و از  یلشخونه خدا وک یمکه تو جمع زدم رفت یشب بخاطر حرف

 آسمون فرستاد... .

کمر مرد  ی یغهت یرو ی. عرق سردیردلبخندش را بگ یجلو نتوانست

در  ینشسته آنقدر سخت یششد دختر که جلو ینشست. باورش نم
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 یها باشد. نام ونداد را رو ینا یباشد و او مقصر همه  یدهکش یزندگ

 نوشت. یکاغذ به روس

کردم  یاد من و از دست اون نجات داد. اولش فکر ماون شب وند-

هر ششد سرپناه من در اون  یلشاما بعدها وک یانمهر؛مثل ک یکیهاونم 

ا رد؛ امدعوا ک یانمهرو چندبار با ک ینو نداشتم. چند یبزرگ که کس

 با پسرخاله اش یدفهم یداد. از وقت یهنوز هم به کارهاش ادامه م

تا اون رو  یرهمن و بگ یکرد تا جلو ی. هرکارنمز یبهزاد حرف م

که همسرش  یکه همسرش و از دست داده بود. بهزاد ی. بهزادینمنب

ون پر پر شده بود. قصد من فقط کمک به ا یباردار بود و در اوج جون

گاه بهتر شه. اون هم به عنوان دکتر! به زور دانش یشبود تا حال روح

 گرفته بودم. یرفتم و انتقال یم

اد بهز یکه برا ییاتفاق ها یادروزها افتاد. لبخندش تلخ شد.  یادآن

 آورد. یافتاده بود قلب او را به شدت، به درد م

کرد. اگه االن  یبهم حمله م یدد یها تا من و م یونهبهزاد مثل د-

 ینکهکه همون بهزاد باشه. تا ا ینکن یاصال فکرش و نم ینینشبب

معالجه اش  یانمهرک یرفت و من بدون اجازه  یم یحالش روبه بهبود
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بود. صبحا  یاون لباس هام سرتا پا مشک یکردم. طبق گفته  یم

اوقات به ونداد  یو گاه کردم یها دعوا م برفتم. ش یبهزاد م یدند

 یشد. همه  یداکنم که اون پ یتو دلم خداروشکر م یشهگفتم. هم یم

 . یونشمو مد یمزندگ

حلقه زده بود.  یشرا به سمت مرد که اشک درون چشم ها سرش

 یزندگ یقصه  یکیخواست به  یوقت بود دلش م یلیبرگرداند. خ

ر که او را نشناسد. دستان لرزان مرد نقاش ب ی. به کسیداش را بگو

 یکه از حالت چهره  یزینهال قرار گرفت. تنها چ یدست ها یرو

 . ودب یمرد معلوم نبود. ترحم و دلسوز

 یاوشو ن یماکه براش مهم نبود. من بودم. ن یزیتنها چ یانمهرک-

دادم. با  یرو خوب جلوه م یزدن و من همه چ یچندبار زنگ م یروز

 یکرو که بخاطر  یماذاشتم و ن یو سر به سرش م یدمخند یم یاوشن

که از درون  ییزدم. در جا یرفته بود رو مثل قبل حرف م یزپروژه تبر

 ینتونستم بکنم. انقدر بخاطر ا ینم یکار یچ. همبود یرو به نابود

کتک خورده بودم که تو دانشگاه جرعت سرباال  یانمهرها از ک یدارد

خوب حالم و  یکرد با گفتن حرف ها یم یکردن و نداشتم. ونداد سع
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شد دردام و  یکنار اون بودن باعث م یدشد. شا یبهتر کنه و موفق م

برد.  یمن و تو خلسه م داشتمکه کنار ونداد  یفراموش کنم. حس

 یشه. چ یم یم نبود چواسم مه یگهداد. د یم یتکنارش بودن امن

 یدادم. تو دلم نم ی.  شجاع شده بودم. جوابش و میادم یمبه سر زندگ

. جمع یمرفت یم یآخر. باهم مهمون ی. البته چند دفعه یختمر

 یکردم. با کس یمحل رو انتخاب م ین. گوشه تریمرفت یم یخانوادگ

دادم و  یجواب م یرخ یابا بله  یدنپرس یازم م یزدم. سوال یحرف نم

بود  یدهو د یت. بهزاد که موقعیدمپوش یم یرهت یلباس ها یشههم

 ییجا یکبه  یماشد. هنوز تازه ن یاما نم یر؛کرد طالق بگ یالتماسم م

کنم. حق طالق هم متاسفانه با  یتونستم خودخواه یبود. نم یدهرس

 اون بود.

حرف  ینا یدن. قلبش از شنیدمرد چک یگونه  یقطره اشک رو یک

خواست  ی. خودش را لعنت فرستاد. شکست. دلش میدکش یرتها 

که حرف گذشته  یشهشد. نهال خالف هم یادامه نده؛ اما نم یدبگو

داشت.  یمرد آرامش خواست ینگرفت. در کنار ا یاش م یهآمد گر یم

مرد  یرپ یدست ها یبود. دستش را رو یبهغر یشکه برا یآرامش
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 انداخت. یینگذاشت و سرش را پا

 ی یهکردم امشبم مثل بق یبهزاد دعوتم کرد خونش، فکر م ینکهتا ا-

دونستم  یاون افتادم. م یکارها ینبود. به فکر تالف یشب هاست؛ ول

بهزاد شدم. خوشحال  یخونه  ی. راهیدهنگهبان خونه بهش خبر م

 یینسرش پا یشهبودم که بهزاد خوب شده. کم از برادر برام نبود. هم

 ی. خودش و فراموش کرده بود. فقط لعنت مبود منگران یشهبود. هم

که کردم  یچرا باعث حال بد من شده. طبق فکر ینکهفرستاد به ا

حرف ها رو  یامشب بعض یداومد. بهزاد گفت نرو؛ اما نشد. با یانمهرک

 ینو از رو بستم. تو ماش یرشدم. از اول شمش ینشزدم. سوار ماش یم

 یباال. وقت یخونه کشون کشون بردم طبقه  یدیم. رسیمبحث کرد

و بخاطر حضورش  یدمونداد رو د ین. رفتم پشت پنجره. ماشیدمرس

. یادبشه اون م یبشه ونداد هست. هرچ یدلگرم شدم. گفتم هرچ

 یمارنداشت. ب یعی. حالت طبیختظرف ها رو شکست. خونه رو بهم ر

 اار به سمت پله هب یناول ی. به خودم اومد. برایروان یمارب یکبود. 

بودم.  یستادهپله ها ا یبار اسم طالق رو آوردم. لبه  یناول یرفتم. برا

و تو  یراهنشزدم؛ پ یم یغکردم ج یم یهاز پشت گرفته بودم. گر
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کردم. با قدرت از خودش جدام کرد.  یمشتم گرفته بودم و التماس م

 یصدا پله ها افتادم و ینآخر یرو یدمدفعه به خودم که اومدم د یک

. اضطراب و یمارستانب یمر یگفت االن م یکه م یدمشن یونداد  رو م

بود.  یستادهپله ها ا یباال یانمهررنگ به صورتش نموند. ک یش،نگران

خوشحال بودم که از  یشده؛ ول یچ یدمفهم یماتش برده بود. نم

کردم اون بال  یهوش شدم. فکرشم نم یکردم. ب یدادستش نجات پ

 .یادسرم ب

. دست مرد یددستش چک یقطره اشک رو یکنکند.  یهگر نتوانست

ه داد. شان یآشنا م یکه بو یباال آمد و در آغوش او فرو رفت. آغوش

ه شد. نهال باال امد و دور او حلق ی. دست هایدمرد بعد سالها لرز یها

 یاو تراژد یبود. زندگ یبکرد عج یم یهکه گر یمرد یحالت ها

 عکس العمل را از او نداشت.  ینتوقع ا یبود؛ ول یتلخ

 زاد بودن.به یاوش،و ن یما. نیمارستانمب یدمچشمام و باز کردم د یوقت-

رم س یبود. دکتر باال یبینبود. حال عج یانمهراز ونداد و ک یرد یچه

 برم. تونستم راه ینم یگهرو سرم آوار شد. د یاکه زد دن یاومد. با حرف

 فلج شده... .
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 لب از لب گشود.  مرد

 ادامه نده دخترم!-

ه بود. مرد محکم در آغوشش گرفت یدهبرد. انگار آن صدا را شن ماتش

 ینا آمد. یرونکه نبود. از آغوش مرد ب ییآن سالها یبود. اندازه همه 

آرامش  . با ترس از کنار مرد بلند شد.یدصدا آشنا بود. دستان نهال لرز

 یهبه ذهنش فشارآورد تجز یرچبود. ه یدهچند لحظه قبلش پر کش

. به نفس نفس افتاد. مرد خودش را لعنت کرد بخاطر ردنک یلتحل

 برخاست. یصندل یکه زده بود. از رو یحرف

 ی؟هست یتو ک-

 یینمرد سرش را پا یاز،خندان ن یصدا یچیدنباز شدن در و پ با

 یتهو یرفت تا وقت یم یداو نبود. با یبرا ییجا یگرد ینجاانداخت. ا

از آرامبخش ها داشت. از  یکیبه  یازاش فاش نشده بود. نهال ن یاصل

 یدنکم کم با د یازکه ونداد منع کرده بود. ن ییهمان آرامبخش ها

بود.  یینشده بود و مرد که سرش پا یوارگچ د انندنهال که رنگش م

. یدرس یجا نم یچنثار خودش کرد. نهال با مرد نقاش به ه ییناسزا

مرد نقاش ربط داد. نهال نتوانست  یال را به حال روحنه یشانحال پر
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. با سرعت پاتند کرد و از اتاق خارج شد. ترس تمام وجودش را یستدبا

 ی! مطمئن بود صدایزانشاز عز یکی نگرفته بود. ترس از دست داد

است.  یدهمختلف شن یها یتو چندبار در موقع ینآن مرد را چند

 یبزند که م یرا به مردناشناس یشچگونه توانسته بود حرف ها

قلبش گذاشت و وارد اتاق شد. با  یتوانست حرف بزند؟! دست را رو

به  هک یرا داخل درب کمدش چرخاند. خالف قول یددستان لرزان کل

 یقرص آرامبخش از داخل جعبه در آورد و با بطر یکونداد داده بود 

. یدفهم یممرد را ن ی یهنشست. علت گر ینزم یآب خورد. بعدهم رو

 یما. آغوشش مانند نیدفهم یعلت حال بد و لرزش دستان او را نم

 یبود؛ اما ترس به جان او انداخته بود. چشمانش تار شده بود و م

کرد  یکآب را به دهانش نزد یدانست قندخونش بازهم باال رفته. بطر

اش داغ شده بود.  یشانی. دستش را باال آورد. پیدو چند جرعه نوش

 داد. یهکمد تک یمحکم به در فلزسرش را 

 ! یزن یال! لعنت بهت که با هر کس و ناکس حرف ملعنت بهت نه-

آن مرد که حس بد؛  یبود؛ اما امان از صدا یدهاو را تا حاال ند ی چهره

زد.  یرا در او به وجود آورده بود. سرش را به کمدآهن یندیاما خوش آ
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آشنا و  یهم اضافه شده بود. صدا ینکم خودش غصه داشت که ا

 مردِ نقاش... . ی یبانهغر

*** 

فواد  یشد. ساعت پنج عصر بود. از صبح که حرف ها یادهپ ینماش از

 فرودگاه یوجودش را گرفته بود. جلو یبیعج یبود. دلهره  یدهرا شن

وجه آزاد بوق زدند. آوا بدون ت یاز پشت سر برا یشلوغ بود. چندتاکس

ز آن شد. حال ونداد خوب شده بود. در طول رو یادهپ یناشبه آنها از م

 ته اشرف یلتحل یآوا و آزاد به او داده بودند که جبران انرژ یزیقدر چ

 به اوا زد و گفت: یشده بود. ونداد لبخند

 یزی. چگردم یفردا بر م یتارم سفر قندهار. نها ی. نمینتو ماش ینبش-

 یارم؟واست ب یخوا ینم

 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

 یدتخم مرغ بخور! با یک یاگه وقت نکرد یمراقب خودت باش. حت-
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 !یایاز پس اونا بر ب یتا بتون یباش یقو

 حرف آزاد گفت:نگاهش کرد و بدون توجه به  یجد ونداد

 ین! بریمن و بخور یغصه  یستزم نتو حواست به خواهرم باشه. ال-

 .یستینبا یدنبا ینجاهم هوا سرده هم ا یگهد

 گفت: به آزاد که راننده بود انداخت و یها نگاه یاز راننده تاکس یکی

 لطفا حرکت کن آقا!-

 لب زمزمه کرد. یرو ز یدرا در آغوش کش آوا

 خودش و داره.  یجا یزی! هرچینکن یطونیش-

نه زد. که ونداد گو ینیمتوجه شد. لبخند شرمگ یاو را به خوب منظور

 قدم به سمت عقب برداشت و گفت: یکو  یداش را کش

 . ینگردم. مراقب خودتون باش ی! برمیگهد ینبر-

 .یرمگ یداداش! باهات تماس م توهم مراقب خودت باش-

فرودگاه نسبتا شلوغ  یدستش را تکان داد و به سمت در ورود ونداد

اش نشاند. شانه اش را صاف  یشانیپ ینب یاخم یشهرفت. مانند هم
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اش را محکم در دست چپش گرفت و به سمت  یدست یفکرد. ک

جدول پروازها رفت. هنوز وقت داشت. چندتماس از سمت فواد داشت. 

آمده.  یشاتفاقات پ یبرا اراحتکه هم خوشحال بود و هم ن یفواد

دانست  یشده بود نم یرهخ یشروبه رو یبه صندل یتونداد که با جد

کشد. فقط خوشحال بود که فواد به  یچه در مشهد انتظارش را م

از کار گذشته اش  یکار اندک ینتواند با ا یاست و م یدهرس یزهاییچ

دگرگون بود. با  یکم یشرا جبران کند؛ نهال بخاطر آن مرد و صدا

 یقندش حالش بهتر شده بود و در آن هوا یاز قرص ها یکیخوردن 

وارد  یاز. نیدنوش یم یبود و چا یستادهاتاق ا یپشت پنجره  یباران

 رها کرد و گفت: یصندل یاتاق شد و خودش را رو

 .ینکن ازش حرف بکش یشد؟ گفتم که سع ینهال؟ صبح چ یخوب-

 یازدرآورد و روبه ن یبشاش را از ج یرا درهم کرد. گوش یشها اخم

 گفت:

 کرد.  یمنشده بود. عصب یزیچ-

 نشست. یازن ییروبه رو یصندل یرا عوض کرد. رو بحث
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 !یره؟م یشخوب پ یتعروس یکارها-

 میام یرترامروز د یمان»کرد.  یپکه امروز جلسه داشت تا یمان برای

 ینا نیدکه انگار با شن یازرا ارسال کرد. ن یامپ« .ینخونه. نگرانم نش

ود امده ب یرونرا که از مقنعه ب یشحرف داغ دلش تازه شده بود. موها

 .یخترا بهم ر

مجرده! اصال  یش به حال هرکشه؟ خو یپوف انقدر کاره مگه تموم م-

و  یدخر یگرفتن. کل یدادن مراسم نم یبه حرف من گوش م یدبا

و بخر  یگم خودت بروهمه چ یموقعا م یکوفت و زهره مار! بعض

 من شو ی یقهسل یخیالب

تخت چرت  یکه تا االن رو یگذاشت. هست یزم یاش را رو پیشانی

 زد. خواب آلود گفت: یم

 یجور ین. بعد تو ایرنبگ یو نامزد یذوق! همه آرزوشونه عروس یب-

 مگه نه نهال؟  ی؟گ یم

 یخاطره  یاش افتاد. از لباس عروس یو نامزد یمراسم عروس یاد باز

 یانمهربد ک ی یقهسل یادروشن!  یبد داشت. آن هم لباس عروس آب
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گرفته بود.  یهم آب یدرهم شد. آن زمان لباس نامزد یشافتاد. اخم ها

بدون خواستن نظر او گرفته بود. حلقه ها  یانمهرلباس عروس هم ک

 نداشت.  یدر عروس یسهم یچبود. نهال ه وا ی یقههم به سل

دوران  ینبه. اخو یلینظرمن احترام گذاشتن به فرد روبه رو خآره! به -

لذت بخش باشه!  یدبا یتو که شخص روبه روت و دوست دار یبرا

 یکه ا یخور یو م ینبه گذشته حسرت ا یگرد یبرم یگهچند روز د

 یگهکه د ییکاش ها یبردم. ا یکاش لذت م یزدم. ا یکاش نق نم

 گرده.  یزمان برنم ینا

 برداشت و گفت: یوانل یکشد و بلند  نیاز

 یدرخزوج ها من از  ی یهخب خالف بق یول یه؛حرف خوب ینمآره ا-

 با حوصله است.  یلیاون خ یول یم؛فرار

 نشست و گفت: یشسرجا هستی

 خوبه. خوش به حالت. یلیواو خ-

شد به  یرهنهال نشست. خ یو جلو یختر یخودش چا یبرا نیاز

 صورت او و گفت:
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 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  یصدا دوباره

برخورد  یوانپر رنگ شد. دستش به ل یشجلو یمان یفرا گرفت. چهره 

کار او  ینبا ا یو هست یاز. نیختر یزم یداغ رو یکرد و نصف چا

حرفاشان را قطع کردند. آن مرد به گذشته اش مربوط بود. آرامش 

! آن یمایشقه ترس به جانش افتاده بود. نیبعد از چند دق یداشت؛ ول

به جانش افتاد.  یماارتباط داد. ترس از دست دادن ن یمامرد را به ن

آمد.  یینتخت پا یاز باال یقفل شد. هست یازن یمردمک چشمش رو

 یدگذرد. فقط به خودش که آمد د یدور و اطرافش چه م دیفهم ینم

مبهوت به  یازو ن یو از آنجا دور شده است. هست یدهپالتواش را پوش

 یکه م ییآسا یلمهم نبود در باران س یششدند. برا یرهرفتن او خ

مرد مانند پاندول  یاست و چتر ندارد. صدا یادزمان ز 9. تا ساعت یدآ

که دو حس متفاوت را به  ییخورد. صدا یساعت در گوش اش زنگ م

شد. به خودش  یسکرد. ترس و آرامش! سرش که خ یاو منتقل م
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از خانه ها  یکیدرب  یجلو یعو سر یدصدا کش ی. دست از تداعدآم

شد. هرچه قدر منتظر  یرهخورد خ یم ینو به باران که بر زم یستادا

خورد. راه  یبرهم م یشماند تا باران قطع شود. نشد. از سرما دندان ها

صفحه  یکه فواد قرار گذاشته بود. نبود. به ساعت مچ یتا آدرس یادیز

زمان  یگرساعت د یکداد.  ی. هشت را نشان مدش یرهگردش خ

بخاطر باال  یششدند. چشم ها یم یدهد یکم ی یادهپ ینداشت. عابر

سرش گرفت و با قدم  ی. دستش را باالیدد یرفتن قندخونش تار م

خواست. دلش  یسته به سمت آدرس رفت. دلش آرامبخش مآه یها

 تخواست. دس یخواب م یخواست. دلش اندک یقرص خواب م

را گذرانده بود و  یکرد روز بد یاعتراف م یدکرده بود. با یخ یشها

خواست راه نرفته را  یشود. دلش م یگفت بدتر هم م یحسش م

آن مرد  یپنهان کند تا صدا یمابرگردد و خودش را در آغوش ن

 یبهم م یششده بود. دندان ها یسسرش خ یفراموش شود. شال رو

کنارش!  یکس یستادنسرش و ا یباال یزیخورد. با قرار گرفتن چ

 لب نشاند و گفت: یاش را رو یشگی. ونداد لبخند همیستادا یشسرجا

 ی؟ش یستا خ یریم یابوناز وسط خ یبارون یتو هوا-



 

 

 WWW.98IA3.IR 1233 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

شده بود. لبخند کم  یسپالتواش خ یونداد که سرشانه ها یدند با

 توانست عالقه اش را یلبش نشست. دلتنگ او شده بود. نم یرو یجان

ز اصورت او را  یبه ونداد انکار کند. دوسش داشت. ونداد تک تک اجزا

 اش کامال معلوم بود.  یدگینظرگذراند. رنگ پر

 ی؟. خوبیادحواسم نبود بارون م-

 یورونداد را که او هم به زور  یرا باال گرفت تا بتواند چهره  سرش

ر رده قرا یکباهم در  ی. از لحاظ جسمانیندبود را بب یستادها یشپا

 یتوانست به خوب یصورتش نم یداشتند. بخاطر قرار گرفتن چتر جلو

د روز . دستش را باال آورد و چتر را باال گرفت. از چنیندصورتش را بب

چشمانش  یرصورتش نامرتب بود. ز یشتر شده بود. ته ر رالغ یشپ

 بود و صورتش یدهچسب یشانیشبه پ یشقهوه ا یگود افتاده بود. موها

 گفت: یکرد و با نگران یشده بود. سرفه ا یسخ

 ی؟شد ینجوریحالت خوبه ونداد؟ چرا ا-

نشده  یفکرد. اگر ضع یاش احساس سرما م یبار در زندگ یناول برای

 نبود.  ریینجوبود ا
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 . یمزودتر بر یرچتر و بگ-

 یبرا درون ج یشچتر را گرفت. ونداد دست ها یدسته  یعسر نهال

 پالتوش فرو کرد.  یها

که از  ییهکسا یهات شب یافهچتر! ق یرز یاب ی؟ش یسخ یخوا یم-

 مرخص شدن.  یمارستانب

 نیدرا آرام کرد و چند قدم از او دور شد. انگار با د یشصدا ونداد

توانست منکر  ینم یبود؛ ول یدهرس یشونداد جان به دست و پاها

 یتارش شود. پا تند کرد و به سمت او رفت. چتر را کم یچشم ها

به  و او را وادار یدونداد را به سمت خودش کش یباالتر گرفت.  بازو

ال بازواش بود انداخت. نه یبه دست نهال که رو یکرد. نگاه یستادنا

 یندانست ا یا برداشت. هرچه قدر هم که مو دستش ر یدلب گز

 توانست خوددار باشد.  ی. نمیدرس ینم ییعالقه تهش به جا

 !یگهد یمبر-

به طپش افتاد. ونداد که از چهره  یشهتکان داد. قلبش مانند هم سری

 یالمدت بر وفق مراد نبوده. او را از تمام فکر و خ یناش معلوم بود ا
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دادند سکوت کنند.  یحاو رفتند. ترج یها نجات داد. به سمت خانه 

فواد  یگذرد. ونداد در فکر حرف ها یدانست در دلشان چه م یخدا م

تندتر شد. بعد  یشانآن مرد بود. سرعت قدم ها یو نهال در فکر صدا

ساختمان  یجلو ی،سرد و باران یدر هوا یرو یادهپ یقهاز چند دق

چرخاند.  یاطرون در حدر آورد و د یفشرا از ک ید. ونداد کلیستادندا

به او  یتوجه به تعارف کردن. اول وارد شد؛ اما حس بد ینهال ب

بود و خوشحال  یدهفواد را شن یمنتقل شد. خالف صبح که حرف ها

بود. با قدم گذاشتن در خانه دل شوره سراغش آمده بود. ونداد در را 

 یشداد. دستش را باال آورد و موها یرونپشت سرش بست. نفسش را ب

 یول ید؛د یرا باال زد. به سمت آسانسور رفت. نهال به ظاهر اطراف را م

کردن پدر و مادرش  یداپ هفواد را ب یفکرش در آنجا نبود. حرف ها

باشد. سرش  یمافواد در مورد ن یحرف ها یدترس یم یارتباط کرد؛ ول

 یانداخت و پشت سر ونداد وارد آسانسور شد. دکمه  یینرا پا

 آسانسور را زد و روبه نهال 

 :گفت

 یانمهر؟سهام ک یدنبخاطر خر یخوشحال شد-
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بود که عکس  یبعج یکه کار تو بوده! ول یدونهو م یهمه چ یمان-

 ! یادنه ز ینشون نداد. آره خوشحال شدم ول یالعمل

شود. ونداد  یحل م یمعادله ک یندانستند ا یاز آنها نم هیچکدام

 رد. با باز شدن در اول او رفت و پشت سرشنک یمان یرفکرش را درگ

 ینزم یرا رو یسرا درآورد و چتر خ یشهم نهال خارج شد. کفش ها

. سرش را یدر ورود یصدا یدنگذاشت و وارد خانه شد. فواد با شن

 معلوم بود. نهال پشت یونداد به خوب ی رهچه یشانیباال آورد. پر

کم خانه، تعجب کرد.  یلوسا یدنونداد شد. با د یسرش وارد خانه 

 یموکول کرد. ونداد پالتواش را رو یگریرا به وقت د یکنجکاو

 ت:مبل بلند شد و روبه ونداد گف یکرد. فواد از رو یرانآو یجالباس

 !یربه خ یدنسالم. رس-

 شد و گفت: یرهاو نشست و منتظر به او خ یمبل جلو یرو ونداد

 مشهد؟ دییمن و کش یبگ یخواست یم یسالم ممنون! خب چ-

فواد  ینسبت به حرف ها یاپن گذاشت. حس بد یرا رو یفشک نهال

زد و به فواد سالم کرد که او هم جوابش را  یداشت. لبخند کم جان
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فواد  یونداد نشست و منتظر به لب ها یمبل کنار یداد. با فاصله رو

 یرا برداشت. نم یزم یرو یچشم دوخت. فواد نشست. برگه ها

. مخصوصا یاورداست را به زبان ب فهمیدهرا که  یقتیدانست چگونه حق

 ونداد به نهال!  یبا عالقه 

 شده؟ یچ یگ یخب؟ نم-

 آنها را از نظر گذراند. یداد. هردو یهمبل تک یبه پشت فواد

د وندا یکار هردوتاتون بنابه گفته  ین؟و بدون یتواقع ینخوا یم-

 شه. یدرمورد خانواده اش سخت م

 را در انگشتش چرخاند و متعجب گفت: یشعمو گاریاد یحلقه  ونداد

 یچ یگ ینم چرا درست یه؟من چ یربط نهال به خانواده -

 یدی؟فهم

 یشهفواد مثل هم یآب دهانش را محکم قورت داد. چهره  نهال

 کرد. خدا را شکر کرد که حرف یرا نگران م ینخونسرد نبود و او ا

داد  نداشت. فواد برگه ها را به سمت ونداد هل یارتباط یمابه ن یشها

 و گفت:
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که  ییدم هااز اون ا یکیشدن!  یدانهال پ یو پدر یمادر یخانواده -

 نیتو ا دو نفر از اون آدما بهتره! یمشد. البته بگ یداهم پ یتو دنبالش

 و نوشته! یبرگه ها همه چ

ا . برگه هحرف از زبان فواد خوشحال شده بود ینا یدنکه با شن نهال

دو نفر  یمیقد یشناسنامه  ینتونداد برداشت. پر یاز جلو یعرا سر

 8لد متو یابزرگ ن یربود به نام ام یپسر یاول شناسنامه  یبود. برگه 

. و هفتاد و نه! به نام پدر نگاه کرد یصدهزار و س یکسال  یورشهر

. را نگاه کرد یبعد یسروش! برگه  یهو نام مادر هد یان گجهان بزر

و هفتاد و  یصدهزار و س یکخرداد سال  13متولد  یاالهه بزرگ ن

و  اه کردپنج ! نام پدر و مادر همان بود. سرش را باال آورد. به فواد نگ

 گفت:

 یه؟ربطش به من چ یعنی ین؟ک یناا-

 ینگاه یمصاعقه به ونداد برخورد کرد. آب دهانش خشک شد. ن انگار

شد.  یاو ممکن نبود. باورش نم یارتباط برا ینبه نهال انداخت. باور ا

 گذاشت و گفت: یزم یآب را رو یوانفواد ل

بزرگ  یرو ام ییتو یامشخصات تو و برادرته، نهال! الهه بزرگ ن ینا-
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 !ینهست یاسروش و جهان بزرگ ن یه! که شما دوتا فرزند هدیاوشهن یان

 یسروش در سرش خورد؛ ول یلشک کرد. فام یشبه گوش ها نهال

کرد خودش را کنترل کند  یم یبه ونداد که سع یبود. نگاه یجگ

 انداخت و گفت:

 کنم؟  یکار م یچ ینجامن ا یگ یچرا نم-

که  یداد. کسان ی. نوشته ها نشان میدها را از دست نهال کش کاغذ

ه ک یهستند. دختر یاوشگردد نهال و ن یچند سال دنبالشان م

 یاو بود. دختر عمه ا یگمشده  یدوسش داشت. همان دختر عمه 

 یاش بشناسدش! دختر عمه ا ییکه نتوانست به خاطر شباهتش به دا

 یکرده است. راه سخت یدایشپ ونداد یدندفهم یکه اگر خانواده اش م

 داد و یرونداشت. فواد نفسش را ب یشرومحافظت از او در پ یرا برا

 گفت:

 ! یونداد ینوشته ها تو دختر عمه  ینطبق ا-

اتفاق  ینافتاد. باور ا یش. شانه هایدقطره اشک از چشمانش چک یک

کردند او و  یم یزندگ یآنها در عمارت به آن بزرگ یسخت بود. وقت
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کردند. سخت بود باور  یم یکوچک زندگ یبرادرش در مهمان خانه 

دانستند. سخت بود  یبودند و آنها نم یکینزد ینکند. خانواده اش در ا

کنند و شاد هستند و  یم یدر آن عمارت زندگ رشبفهمد پدر و ماد

با چنگ و دندان آنها را بزرگ کرده  یخسرو یمابه نام ن یگریمرد د

 یرهکه کنارش مبهوت به برگه ها خ یاست. سخت بود بفهمد مرد

کرد آن  یشده است. باور نم یکششده است بخاطر پدر و مادر او نزد

 و روبه فواد گفت: یدخند بی. عصیدد یو زن کنارش بودند و او نممرد 

 ون پدر و مادر به ظاهر مهربون و پولدار؟ااالن کجان -

 یشنبود از جا یشدر دست و پا یگرکه د یسرد و جان یدست ها با

رفت  برگه ها فشارش افتاده بود. یدنبلند شد و به سمت ونداد که با د

 او را در مشتش گرفت و گفت: یراهنپ ی یقه

که بچه هاشون و رها کردن و  یمادر وکجان اونا ونداد؟ کجان پدر -

 یدونست یبهم؟ نکنه م ی! چرا نگفتیششونرفتن؟ کجان؟ من و ببر پ

 آره؟

که  یکرد دختر یباور م یدبلند شد. ونداد به خودش آمد. با صدایش

 یگمشده  ی کند و عاشقش شده است دخترعمه یم یهگر ینچن ینا
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 او هست. 

خواسته  ازت ییتبود که عمه و دا ینکارات بخاطر ا ینا یپس همه -

ز آره؟ ا ی؟داد ینجات م یانمهرمن و از دست ک ینهم یبودن آره؟ برا

 و اطاعت کردن بود؟ یدلسوز یرو

کر ف یاز ونداد گرفته بود. حت یشتر؛. دل او بیدگو یدانست چه م نمی

زد. اشک  یشده بود آتشش م یکبه او نزد یاو با قصد قبل ینکها

وبه رانها نگاه کرد.  ونداد  یصورتش شد. فواد به هردو یروانه  یشها

 اش زد و ادامه داد. ینهبه س ی. نهال مشتیستادا یشرو

و  یانمهرام کهمون خانواده اومدن گفتن برو سه ی؟چرا بهم نگفت-

 یارم؟ همه بخر؟ همون مادر و پدر که در حد مرگ ازشون تنفر د

ده تا زن یرسوند یمارستانمن و ب ینکارات بخاطر اونا بود؟ بخاطر هم

 چه قدر من ساده بودم که به ی؟باهام خوب بود ینهم یبمونم؟  برا

 تو اعتماد کردم. 

د. داد آنها را به حالش خودشان رها کن یحنتوانست بماند. ترج فواد

 آرام از کنارشان رد شد و گفت:
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 .ینزنگ بزن ینداشت ی! کارینتو ماش یرمم-

سو  یداالن نهال مهم تر بود. با یشده بود؛ ول یادسرش ز فکرهای

 یکرد. دست ها یشده بود را بر طرف م یجادا یشکه برا ییتفاهم ها

. اشک مهمان صورتش شده بود. حالش از خودش بهم یدلرز ینهال م

نداشت و  یشده بود که به او احساس یعاشق مرد ینکهخورد. از ا یم

ونداد  یاو بوده است. دست ها یاصل ی هبخاطر خانواد یشکارها

 را آرام کرد و گفت: یشدورش حلقه شد. صدا

 یداتو پ یکه تو زنده ا یدمنهال! من االن فهم یستن یجور ینا-

 کنن! پدر و مادرت مثل تو و ینم یکردم! پدر و مادرت با ما زندگ

نبود.  یرها به خواست کساز اون کا یچکدومگم شده ان. ه یاوشن

بود؛  یکنم. شوک بزرگ یخودم خواستم. پس بس کن نهال! درک م

دم که در مورد اتفاقات گذشته به ینم یاجازه ا ینبهت همچ یول

 !یگم شده ات ربط بد یخانواده 

سرش افتاده بود. ونداد آرام به پشتش  یهق هق افتاد. شال از رو به

بود را  یدهکه االن د یزیتوانست چ یسست شد. نم یشزد. نهال پاها

 یونداد کم یان. حرف ها و لحن بیدد یهضم کند. چشمانش تار م
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سرش از درد روبه انفجار بود. ونداد که  یرا راحت کرد؛ ول یالشخ

دست هم  یکاو برد و با  یپا یر. دستش را زشدمتوجه حال خراب او 

حال  کمرش را گرفت و به سمت اتاق خواب نسبتا کوچک رفت.

او مهم تر بود. بدون روشن  یاز نهال بهتر نبود؛ ول یخودش هم کم

او  یگلبافت قرمز را رو یتخت خواباندش و پتو یکردن چراغ، رو

او بود.  یبرا ردد ینبهتر یدن. نهال حال مخالفت نداشت. خوابیدکش

 زد و آرام زمزمه کرد. یشبه موها یونداد کالفه چنگ

 هت بگم!برو  یزهاچ یلیخ یدبا یبلند شد یاستراحت کن وقت-

ونداد چه گفت. به زور چشمانش را بست. ونداد از اتاق خارج  نشنید

طور هم شماره  ینرفت و برگه ها را برداشت و هم یزشد. به سمت م

که پدربزرگش سر  ییکرد. با فکر بال یجکتفواد را گرفت که او ر ی

و پوچ  یچر هشد س یکرد. باورش نم یعصب یآنها اورده بود. خنده 

کرد. حاال  یفکر م یدرا بست. با یششده بودند.چشم ها یدو بچه قربان

توانست نشان دهد که سه نفر  یشده بودند م یداکه دو نفر از آنها پ

که دلش  یاالن بحث سر نهال بود. نهال یهم زنده هستند؛ ول یگرد

اش بود. حرف  یکه تمام زندگ یخار برود. نهال یشخواست در پا ینم
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مدت  ینکه ا ییها یو سخت اآمد. درد و دل ه یادشنهال  یها

کرد خانواده با هم  یبودند. پدر بزرگش چه کرده بود. او فکر م یدهکش

هستند. با  یگرید یاش جا ییبود عمه و دا یدههستند؛ اما االن فهم

شانه اش به صاحب دست نگاه کرد. فواد  یرو یقرار گرفتن دست

 داد و گفت: یروننفسش را ب

درهم  یلیاما خ شدن! یداپ یگشت یکه دنبالشون م ییدو نفر از کسا-

 یه؟چ یمتبرهم شد تصم

 را باز کرد. یراهنشاول و دوم پ یزد و دکمه  پوزخندی

 یدنر کشسه نف ینکه ا ییها یبا دونستن سخت یتوقع که ندار-

 النه ی. زندگیستتنها ثابت کردن من مهم ن یگهکنار؟ االن د ینمبش

ا اون دوت یمکرد یم یتو رفاه زندگ یمما داشت یسخت بوده. وقت یلیخ

گذروندن!  یو م یشونزندگ یپدربزرگم بودن به سخت یبچه که قربان

 یسروش م یونو هما ینکجان؟ حتما ا ییدا وبماند عمه  ینحاال ا

 دونه.

کرد بهم  یونداد از آنچه که فکر م ینشست. زندگ یشروبه رو فواد
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 تر بود.  یختهر

دونست  یه مو الهه کجان درسته؟ اگ یردونسته ام یپدربزرگت نم-

جور در  یزیچ یکوسط  ینبود. ا یگهد یزچ یکعکس العملش  یدشا

 . یادنم

کرد  یکرد. سع یفکر م یداش گرفت. با یشانیدستش را به پ ونداد

 یخصومت شخص یلرا کنار هم بگذارد. پدر بزرگش به دل یزهمه چ

 قیثاآن دو فرار کردند. م یشازدواج نداد. به درخواست عمو یاجازه 

کردند.  یدارا پ یثاقم یپخش کرده بود. بعد از چهارسال جا یعهشا

 شدند. دو کودک را مرد یبمدت پنج نفر غ یکدنبالشان رفتند. بعد 

 یهو جهان، هد یثاققبولشان کرده بود. و م یبه فرزندخواندگ یجوان

 یاد. تعداد مجهول ها زیدفهم یها را نم ینط اشده بودند. ارتبا یبغ

 مبل بلند شد.  یشده بود. از رو

 یشو مادر یپدر ینهال و با خانواده  یخوا یگم ونداد تو م یم-

 یاونا که قصد جون تو رو کرده بودن اگه بفهمن نهال ی؟آشنا کن

 هست که...
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 را قطع کرد. حرفش

 یدکنم. با یاگه نخواد مجبورش م یباهاشون روبه رو شه! حت یدبا-

 موضوع بو داره و ینگه ا یبشن. که حسم م یدااوال پدر و مادرش پ

 چشمش آبرو!  یتونه بگه باال ینم یدوما با وجود من کس

 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-

زد  سکوت کرد. با به صدا در آمدن تلفن همراه نهال! ونداد حدس ادفو

 باشد.  یمان یدکه شا

 ! یاربرو در یشاصل یلکن! اسم و فام یقهم تحق یمادر مورد ن-

 یکرد. نم یامشب را فکر م یدبه تکان دادن سر اکتفا کرد. با فواد

کرد و  یدو دوتا چهارتا م یدببرد. با یشرا پ یکار یتوانست عجله ا

شلوارش دراورد.  یبرا از ج یکرد. گوش یراه حل خوب را انتخاب م

 یگارخانه را بسته بود و س یدرها یشهبهزاد را که مثل هم یشماره 



 

 

 WWW.98IA3.IR 1247 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

را خاموش کرد.  یگارنام ونداد، س یدنگرفت. بهزاد با د یدکش یم

 اتصال را زد.  یرا صاف کرد و دکمه  یشگلو

 جانم ونداد؟-

بگو  یماه نب یجور یکدارم بهزاد. زنگ بزن  یهشخوا یکسالم. ازت -

 .یادکه نهال امشب خونه نم

 نشست و گفت: یشنگران سرجا بهزاد

 شده؟ نهال خوبه؟ یچرا؟ چ-

  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  یهمون بچه ها یاوش. نهال و نیدمخودمم االن فهم-

 بر اثر تصادف فوت کردن!  یشسال پ یستکنن ب یهمه فکر م

 ی. صدایدد یت. چشمانش نملرزان به سمت هال رف یبا قدم ها نهال

ر دگرفت. ونداد از بهزاد که  یوار. دستش را به دیدشن یونداد را م

 کرد.  یپر رنگ شده بود. خداحافظ یماذهنش نام ن

. به نفعت شد. هم یاددرست در نم یزاییچ یک ینجاگفتم ا یدید-

 ! یقبل برگرد یبه زندگ یتون یشدن هم دوباره م یداپ یرالهه و ام

 و به فواد گفت: یدهم ساب یرا رو یشها دندان

خط  یک وچندساله ام  ینچند یدور نهال و عالقه  یداتفاق با ینبا ا-

سروش بفهمه حرف من درست  یونقرمز بکشم. دوما به نظرت هما

 کنه. یکردم فرش قرمز واسش پهن م یدابوده و نوه اش و پ

خانواده  ینتوانست از ا ی. میستادسوخت. پشت ونداد ا یم چشمانش

ونداد درمورد خانواده  یتوانست مثل قبل باشد؟ حرف ها یبگذرد؟ م

شد. پدر و مادرش گمشده ان.  یآمد. باورش نم یادشاش  یپدر ی

داند چه کند.  یاست و نم یستادهکه کالفه ا یشد مرد یباورش نم
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نهال برگشت.  یقدم ها ی. فواد با صداتو پسر عمه اش اس ییپسردا

 گفت: یلرزان یچشمش رد شد. با صدا یال از جلوس یستتمام آن ب

 یاوشمن و ن سر پدر و مادرم اومده؟ اونا کجان ونداد؟ چرا ییچه بال-

 و نخواستن؟

ش خورد. ونداد به سمت ین. با زانو به زمیستدبا یشپا یرو نتوانست

 او نشست.  یاش نداشت. ونداد جلو یهگر یرو یرفت. کنترل

نم. ک یم یداشون! مثل شما دو نفر پکنم نهال یم یداشونباشه پ-

 خوبه؟ بلندشو نهال! 

 یینپارکت گذاشت و سرش را پا یرا رو یشهق هق افتاد. دست ها به

 انداخت.

م خوا ی! میرمسال و از خانواده ات بگ یستخوام انتقام اون ب یم-

 . یرمو بگ یدکش یماکه ن ییها یانتقام سخت

 ینهس یرا باال آورد. دستش را که مشت شده بود را به قفسه  سرش

 . یدونداد کوب ی

کوچه  ی. ما آواره ینکرد یم یزندگ یشماها تو رفاه و شاد یوقت-
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مهمون خونه  ینگرفت یم یآنچنان یشما تولدها ی. وقتیمبود یابونخ

شدم. بخاطر  یانمهررو سرمون خراب شد! بخاطر خانواده ات. من زن ک

خانواده ات من فلج شدم. چرا ما رو نخواستن؟ پدر و مادرم کجان 

 اومده؟ چرا پدر بزرگت دنبالمون نگشت؟  رشونس ییونداد؟ چه بال

آن عالقه  یامشب همه  ید؟انداخت. چه داشت که بگو یینرا پا سرش

دوش او  یکه به نهال داشت نابود شد. باگناهان خانواده اش رو یا

نهال را  یکند؟ مشت ها یعاشق یتوانست ادعا یبود. االن مافتاده 

 و یگرفت. تا دستش باال آمد. نهال پرنفرت نگاهش کرد. عامل بدبخت

هوه ونداد بودند. در چشمان ق یچندسال خانواده  ینآنها در ا یفالکت

 امد. مقصر ونداد یادشاش  یشونداد نگاه کرد. حرف چند لحظه پ یا

 نبود. بود؟ 

 کنم خب؟ تا اون زمان صبر کن! یداشوندم پ یقول م-

 .یدخند یستریکه نهال

کنم. بهم  یصبر نم یرمانتقام اون چندسال و نگ یتونم. تا وقت ینم-

 ی. چرا پدر و مادرمون مردن؟ تو باور داریمشد ینشد! چرا ا یبگو چ
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 زنده ان نه؟

گرفت و از هوش رفت. با  یفیتار شد. بدنش لرزش خف چشمانش

به سمتش هجوم برد. رنگ به صورتش  یعافتادن نهال! ونداد سر

 یرا رو یگرشاو برد و دست د یزانو یردستش را ز یکنمانده بود. 

 کمر او گذاشت. بلندش کرد. 

 .یست! حالش خوب نیمارستانب یمشببر یدبا-

ش نبود. در آغوش ونداد که حال او هم کم از خود یمانند کبوتر نهال

آسانسور را زد. کم آورده  یو دکمه  یدرا پوش یش. کفش هایدلرز یم

کرد؟ انتقام نهال را  یکرد؟ چه م یم یگونه زندگ ینا یدبا یبود. تا ک

او مهم نبود.  یگرکرد؟ االن د یم یداپدر و مادرش را پ یاگرفت؟  یم

در آغوش اش روبه مرگ بود. مهم بود. با باز شدن در  کهنهال 

از همان  یکی یآراسته راه یکه با لباس ها ینسور، قامت شفاهآسا

 یشد. بدون تعلل سوار شد و دکمه  یانشبانه بود نما یها یمهمان

پرتش  یینبه پا ینهال، احساس کرد از بلند یدنرا زد. دختر با د یپ

 ینگذشت. با باز شدن در، از کاب والنیاو ط یبرا یهکردند. چندثان

 یصندل یرفت. رو ینشخارج شد و بدون توجه به باران، به سمت ماش
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 خواباندش و خودش هم پشت فرمان نشست.

*** 

را در آورد و در ضدسرقت را محکم بهم  یشهراسان کفش ها بهزاد

 سرش را باال آورد. یما. نیدکوب

 ی؟بگ یخواست یم یبهزاد؟ چ یهچ-

دانست  یبرگشت. نم یعآمد. سر یکه از آشپزخانه م یمان یصدا با

 یما. نیدرا کش یاست. صندل یدهرا فهم یت. نهال واقعیدچگونه بگو

 منتظر به او نگاه کرد.

 بگم. یزیچ یک ید! باینبش یقهدو د یاب-

 با اخم گفت: نیما

 نهال کجاست؟-

دو دستش  ینگذاشت و سرش را ب یزم یرا رو یشآرنج ها بهزاد

 گرفت.

 یخوا یاد بود. اون بهم گفت. موند یش! پیدو فهم ینهال همه چ-
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 یما؟ن یکار کن یچ

. از آن طرف خوشحال بود و از آن یدکش یازاز خرد کردن پ دست

خودش را گرفت تا  یتخته گذاشت. جلو یطرف ناراحت. چاقو را رو

و دانست اگر ا یبه ونداد زنگ نزند. اعتماد کامل را به او داشت. م

عبور  ینسهمگ ینهال را از موج ها یزندگ یقاست قا یکشت یتانکاپ

 ی. بهزاد سرش را باال اورد. مدت کمنبود ینگران یدهد. پس جا یم

عمه که به ونداد دارد. دختر یبود نهال خالف عالقه ا یدهبود که فهم

 نشست.  یمان یلب ها یرو یشود. لبخند یاش م

 کنه. یم ریکاونداد چ ینممونم تا بب یکنم. منتظر م ینم یکار خاص-

قدم  یکبود تا  یدهکرد. االن وقتش رس یکوله بارش را جمع م باید

 . یستدپشت سر نهال و ونداد با

. یادز پس پدربزرگش بربتونه ا یافته. ونداد نم یجون نهال تو خطر م-

کرد تا از شرش خالص شه.  یو دست کار ینشهمون طور که ماش

 زنده ان... . یاوشاگه بفهمه نهال و ن

 و حرف بهزاد را قطع کرد. یختر یتابهرا درون ماه یازهاپ نیما
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دونم  یشناسم. م یم تونن! اگه من هردوشون رو یبا وجود ونداد نم-

! که به نفع هردوشون هست. مطمئناً ونداد کار یهونداد چ یمتصم

 کنه. ینم یاشتباه

 تر شد. بهزاد گنگ نگاهش کرد.  یظغل یمان یلب ها یرو لبخند

 فردا! یتتا نهامنتظر باش! -

*** 

را  یبلند شد. شب سخت یصندل یاز رو یعتکان خوردن نهال، سر با

ونداد  یدنآنها گذرانده بودن. دستش را به سرش گرفت. با د یهردو

 است. یشد که خواب نبوده است و نسبت ونداد واقع ینانگار متوجه ا

 بر لبش نشاند. یلبخند دلگرم کننده ا

 خداروشکر حالت بهتر شده. ی؟خوب-

 یرم؟انتقام بگ ای یفتم؟کار کنم؟ دنبال پدر و مادرم ب یبگو ونداد چ-

 فروغ نهال که هنوز هم بدنش یب ی. به چشم هایستادا ینهبه س دست

بود. هم  یدهپدربزرگش د یبرا یادیز یشد. خواب ها یرهخ یدلرز یم

 . یانمهرپدربزرگش و هم ک
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خان تنها نقطه ضعف  یون. همایمکن دایپدر و مادرت و پ یدبا-

 یقحقا یبشن و پرده از رو یداآبروئه! اگه پدر و مادرت پ یشزندگ

 شه.  یتموم م یزبرداشته بشه. همه چ

 .یدونداد را گرفت و با عجز نال آستین

 واسشون افتاده؟ یکنم؟ چه اتفاق یداشونپ یچطور-

گرمش فشرد و  یدست ها ینکنار تخت نشست. دست نهال را ب ونداد

 گفت: یآرام یبا صدا

مارت ع یتو، تو یجا پا یدقبلش با ی. ولیمکن یم یداشونباهم پ-

ن منوه ها به جز  ی یهو حسام و... بق ینازطور که آ ینمحکم شه. هم

! یاوش! هم تو و هم نیاز خونه و اموال دارن. توهم دار یسهم یک

 !یندار یو مال یجان یتوارد شدنت به خونه هم امن

صورت ونداد از نظر گذراند.  ی. نهال تک تک اجزایدخند پرتمسخر

او ونداد را  یگرم او باعث شد لرزش بدنش کم شود. آر یدست ها

 که در گذشته سرپناه او بود. یداشت. کس

 ه؟ن یاکنم  یداپدر و مادرم و پ یدکنم؟ با یکارخب؟ پس چ-
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گفت؟ مطمئن بود با پا  یتمام بود. چگونه حرفش را م خودخواهی

. مخصوصا یستدر انتظارش ن یخوب یزهایگذاشتن نهال در عمارت چ

 ینسروش وارد شود. تمام شب را در ا یهاگر تنها به عنوان فرزند هد

. بدون نگاه کردن در یدرا به سرش کش یمورد فکر کرده بود. دست

 نهال گفت: یچشم ها

 با من ازدواج کن!-

 یناو، حکم ا یچهره  یان ونداد نداشت. کالفگحرف را از زب ینا توقع

ست اجبار درخوا یو ونداد از رو یستن یانم ینا یرا داشت که عالقه ا

دن سر و گر یکاو  یکرد؟ ونداد برا یرا داده است. با عالقه اش چه م

 .یدکش یرونباالتر بود. خودش را جمع کرد. دستش را از دست ونداد ب

 چرا؟-

 را به او کرد و گفت: پشتش

روش وارد س یونهما ی! اگه به عنوان زن من و نوه یتتبخاطر امن-

 یک ینمبگه! البته ا یزیکنه چ یبخاطر من جرعت نم یکس یش

 احتماله. 
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 . یدکند؟ با ونداد؟ پوست لبش را جو ازدواج

 یست؟ن یا یگهراه د-

به عمارت  دنتش! فکر کن. با وارد یجواب و به من بد ینکهنه! قبل ا-

 یذارمنم یکنارم یمن هستم. تا وقت یول یست؛جلوت ن یخوب یزهایچ

سروش  یونهما یکارها ی. با وارد شدنت و کنکاش تویفتهب یاتفاق

 !اج منشه با ازدو ی! البته بماند که غوغا به پا میزهر یبهم م یزهمه چ

 شد و گفت: یرهنشست. از پشت به ونداد خ سرجایش

ارشد خاندان  یه زن مطلقه همسرنو ینکهبخاطر اچرا غوغا؟ حتما -

 سروش شده آره؟

 یرنگش رو یقهوه ا ی. به سمتش برگشت. موهایدحال خند یب ونداد

او را  یبود. به سمتش رفت. دستش باال امد و موها یختهصورتش ر

 را شکسته بود.  یشکنار زد. تمام قول ها

 همسر ونداد شده! یانمهرچون زن ک-

 قب برد و گردنش را کج کرد.سرش را ع نهال
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 چرا؟-

 نگاهش کرد. یتجد با

 ! یفهم یخودت م-

توانست از نهال بگذرد؟ هرچه قدرهم  یمگر م یکرد؛ ول یم ظلم

 شد از نهال گذشت. با باز شدن در و وارد شدن یبود. نم یخودخواه

 هال ازرا درک نکرده بود. ن یمان یبهزاد، ونداد بلند شد. هنوز حرف ها

 واست ونداد، پکر شده بود و ونداد کالفه بود. درخ ینا

 احواالت نهال خانم چطوره؟ -

 را در شکم اش جمع کرد.  یشپاها نهال

 سالم بهزاد!-

 فت:کرد و گ یدرس یآنها که گرفته به نظر م یبه هردو یاشاره ا بهزاد

 و یپدر یغرق شده؟ بالخره هم نهال خانواده  یاتونچرا کشت یهچ-

 یااز اون پنج نفر رو! خب؟ به ج یکیکرد. هم ونداد  یداو پ یشمادر

 ین؟غمبرک زد ینکن یشاد ینکها
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داد. نهال دست  یبه ساعتش کرد. نه صبح را نشان م ینگاه ونداد

 گذاشت و روبه بهزاد گفت: یزانوها یسردش را رو یها

 اس. یگهد یزچ یکبهزاد! بحث ما سر  یستن یزاچ یناالن بحث ما ا-

 داد. یهتک یمارستانب یدسف یوارد به

 یه؟خب چ-

فت. گ یم یماتر موضوع را به ن یعهرچه سر یدونداد اشتباه بود. با کار

 یم یتبه عنوان پدرش رضا یمان یداگر جواب نهال به اجبار بله بود. با

کرد. چه در ذهنش بود و چه  یاو دهن کج یاجبار برا یداد. کلمه 

ود اگر بحث پدر و مادرش نببه ونداد انداخت.  یشده بود. نهال نگاه

 یونداد آرزو یخالف عالقه اش برا یشهکرد. چون او هم نمیقبول 

وقت فکر  یچکه دوسش داشت را کرده بود. ه یکنار کس یخوشبخت

 یننزده بود در گوش بهزاد ط یماکه ن یبرسند. حرف ینجاکرد به ا ینم

هست. ! که به نفع هردوشون یهونداد چ یمدونم تصم یم». انداخت. 

 « کنه. نمی یمطمئناً ونداد کار اشتباه

 !یررو بگ یمتتصم یعنهال! سر یمندار یادیوقت ز-
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 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  یاسک یقه یها ینآست ونداد

 گفت:

 حرف بزنم. یمارم با ن یگه. م ینهال بهت م-

 یمادانست ن یانداخت. م یینتکان داد. نهال سرش را پا یسر بهزاد

بهانه  ینهم ا یداو بود. شا یتاالن بحث سر امن یدهد؛ ول ینم یترضا

 یآگاه بود. اتفاقات یبود تا نهال را از دست ندهد؛ اما خودش به خوب یا

خودش ندارد.  یشو نگه داشتن نهال را پ یکه افتاده است زمان عاشق

خارج  یمارستانعالقه شود. از ب یالخ یب یدمدت با ینا نستدا یم

به  یدفرصت نداشتند. با یشتررفت. دو هفته ب ینشد و به سمت ماش

 یاتفاق م ینکند. اگر ا یداکرد تا پدر و مادرش را پ ینهال کمک م

خاندان سروش، ازدواج ارشد  یشد. نوه  یدگرگون م یزافتاد. همه چ

فکر  ینعاشقش بوده. به ا یشچهارسال پ ازکه  یکرده بود. با دختر
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 داد. ییرتغ یما. دنده را عوض کرد و راهش را به سمت شرکت نیدخند

*** 

 د. ش 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-

که دوسش  کنه یزندگ یکنار کس ید. اون بایستونداد حق من ن-

. نه ازدواج ناموفق داشتم یککه  یداشته باشه و در شانش باشه. نه من

 که... . یمن

 با اخم حرفش را قطع کرد. بهزاد

! ییتهونداد پسردا یچه نخوا یاالن چه بخوا ی؟که چ یینه تو-

 نباشه یخودش راض یمن ونداد تا وقت. درضیادخانواده ات به حساب م

ها  یلی. خیستمهم ن یزاچ ینهم ا یکنه. در زمان فعل یو نم یکار

 ازدواج کردن عالقه بعد ازدواج به وجود اومده!

گفت قبول کن! هم بخاطر  یبه بهزاد زد. ته قلبش م یشخندن نهال

 یونداد یفشد؟ تکل یونداد چه م یول یتت؛خودت و هم بخاطر امن

داد  یاو را گوش م ینشسته بود و مسخ شده حرف ها یمان یکه جلو
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 شد؟  یچه م

 وقت بد تو نخواستم. به ونداد اعتماد کن!  یچمن ه-

 گفت: یبلند یرا بلند کرد. با صدا سرش

هم  یطور ینشه؟ هم یم یونداد چ یف. تکلیستماالن بحث من ن-

که  یتیعچندسال بخاطر حرف خانواده خرد شده. بخاطر واق ینا

رو از دست داده. بعد من کامال خونسرد بخاطر  ی. همه چیدهفهم

  ی؟کردن مادر و پدرم زنش شم؟ اون چ یداو پ یتامن

 گفت: نهال زد. چانه اش را باال آورد و یحرف ها ینبه ا یلبخند بهزاد

به قبل برگرده؟ کنارش باش!  یتا همه چ یکمکش کن یخوا یم-

 که از خانواده اش گذشت. یپدربزرگ یشه؛ ول یاز مسائل حل م یلیخ

ش کنه تا تو رو دور کنه.اگه ونداد باشه اگه کنار یم یمطمئنا کار

کمکش  یخوا یتونه؟ م یکنه. م یرونتونه زن نوه اش و ب ینم یباش

 یاجاحت یکیبرگرده. بمون! اون االن به  یشتا آرامش به زندگ یکن

 .کنه یهداره تا هر وقت کم آورد بهش تک

 نگاهش کرد. یاشک یچشم ها با
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 چرا من؟-

 ! یفهم یخودت م-

 یالقه عآنها با خبر بود. از  یهردو یبود که از عالقه  یتنها کس بهزاد

که مسبب حال چندسال  ینبود و خواهر یشکه کم از برادر برا یپسر

هم را داشتند. اگر جواب نهال به  یاقتاش بود. آنها ل یشپ

ر پا د یشد؛ ول یاز اتفاقات حل م یلیونداد مثبت بود. خ یخواستگار

. یستدانستند مقابلشان ک ینم یچکدامشانکه ه دگذاشتن یم یراه

پسر بزرگش؟ نهال  یادانستند  یکه همه او را مقصر م یپدر بزرگ

 یدکه گذشته بود را از نظر گذراند. با یمدت ینچشمانش را بست. ا

 یالخ یدکرد. با یبه ونداد کمک م یدباکرد.  یم یدامادر و پدرش را پ

 یانتقام سال ها یدآخر هم با رکرد. د یمدت راحت م یناو را در ا

نداد به و یکه با لبخند تلخ یماییگرفت و ن یاز خانواده اش را م یدور

لفن که شوک دوم به او وارد شده بود. بهزاد ت یشده بود. ونداد یرهخ

شد.  یروزدرآخر قلبش پ یولهمراه را به سمتش گرفت. مردد شد؛ 

 شمارش معکوس را آغاز کرد. یمان

 ده!-
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 خانواده اش؟ یارا مشت کرد. ونداد  یشدست ها نهال

 نُه!-

. بعد از چند سال، در مقابل یدگونه اش چک یقطره اشک از رو یک

 را هم بست. یگرشانگشت د یماقول دومش را هم شکست. ن یمان

 هشت!-

 یمان یکرد. حرف ها یششد. بهزاد با لبخند تماشا ینشمخاطب وارد

ر دبود. درست از آب  یکنزد یتکه به واقع یمادرست بود. احتماالت ن

 اسم ونداد زد. یآمد. رو

 هفت!-

 انداخت. یمابه ن ینگاه ونداد

 چرا؟ -

 نشست و گفت: یزپشت م نیما

و نهال! از امروز به  یبه بعد تو هست ینچون کار من تموم شده! از ا-

 یگهکنه. د یو شما رو تماشا م یستها یقدم پشت سر م یک یمابعد. ن
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زنگ  یلمبه وک یدمکه فهم یشب.فقط الهه هست و ونداد! دیستن یمان

! ینازدواج کن ینتون یاگه جواب نهال مثبت بود م یرو بگ ینزدم. ا

 پدره! یترضا

را  ینشنگاه غمگ ش،یبدرون ج یگوش یدناش را گرفت. با لرز شماره

ه لحظه بود. هر چ ینصبرانه منتظر ا یمدت ب ینگرفت. در ا یمااز ن

 یم یباشد پدر بود. حال چه به اجبار دست دخترش را در دست مرد

 !  یارنشسته بود. چه به اخت ینزم یمبل رو یگذاشت که جلو

عالقه دو  ینادونم  یجوابش و بده! م یدون یو م یتحاال که واقع-

 یدونم برا ی. میایندونم دوتاتون از پسش برم یطرفه اس! م

 .یکن یمحافظت از نهال همه کار م

 یرا که انتظارش را م یخواست سر مرد یسال دلش م یناز چند بعد

درخواست را داده بود.  ینبکوبد. خودش ا ینرا بر زم ینشتا بب یدکش

که به  ییفتاد. حرف هااتفاقات گذشته ا یادبزند.  یرشتوانست ز ینم

 یدفتر از جلو یشبه رفته بود. نوشته ها یککه  ییاو زده بودند. آبرو

دانست  یکه سر نهال آمده بود و نم ییچشمش گذشت. بالها

چه گذشته و  یدفهم یکرد آنها را و م یم یداپ ید. بایستمقصرش ک
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 به او نداد. یحرف یچه شده! تماس را وصل کرد. نهال اجازه 

 کنم! یمقبول -

و  یمان یلب ها یرو یقیحرف، قطع کرد. لبخند عم یناز زدن ا بعد

 یمااو رفت. به ن یزبهزاد نشست. ونداد بلند شد چند قدم به سمت م

 نگاه کرد.

 دت... .م ینا یدوارم! امیایب یبود یبفهمه ک ینکهتا قبل ا یدوارمام-

سر! پ یکن یواسم م یمسخره ا ینه؟ آرزو یداشته باش یخوب یزندگ-

 یکاف یگم تو گوشت فرو کن! نهال به اندازه  یبهت م یزیچ یک

 یزاچ ینازش مراقبت کن، ا ی. دوسش داریدهکش یشتو زندگ یسخت

فرش قرمز  ینکنم. مطمئنا اونجا برس یو بهت اعتماد م یدون یرو م

شده!  یکنن. دنبال مادر و پدرش بگرد. بفهم چ یجلوتون پهن نم

 . حواسمیمر یدور م یجا یک یاوشبا ن یمدت ی! برایاراز من ن یاسم

 بهتون هست. در ضمن... .

او  یدر چهره  یونداد نگاه کرد. آثار کودک یقهوه ا یچشم ها به

 داشت. یصورتش بر م یرا از رو یشکرد. مخصوصا اگر ته ر یم یدادب
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و کار ها ر ینکه من ا یسال جار زد یک! ینکن آدم خوبه باش یسع-

 یکه همه م یبش یباورت نکرد. حاال وقتشه همون آدم ینکردم؛ کس

 ! یدامروزمون هم فراموش کن ام یدارخواستن. حاال هم برو! د

چشم. حرفات و  یول یست؛ن یشم شک یمن موفق م ینکهدر ا-

 یشسال پ یستو چرا ب یهست یتو ک ینکهکنم خوبه؟ ا یفراموش م

به موقعش  دوارمیکنم. ام یهم فراموش م یاون بچه ها رو نجات داد

 !یخودت و برسون

 یدخترش را نم یگرنهال و چهره اش، چند لحظه سکوت کرد. د یاد با

 رفت قولش یگرفتند. ونداد اگر سرش م یمدت فاصله م ینا ید. بایدد

شود. چند قدم به  یمان یحرف ها یالخ یکرد ب یرفت. سع ینم

 سمت عقب رفت. 

بعد برو!  بهت کمک کنه بگم و یکم یدکه شا یزیچ یکقبل رفتنت -

و اون و  یرنگ یمکنن تصم یکه م ییبه ظاهر مردم و کارها یشههم

فاق ات یکافته تا ما رو از  یم یاتفاق ها یدشمن خودت قرار نده! بعض

 درامان نگه داره! یگهد

 ینشد. از آنجا خارج شد. با فکر یماآن زمان متوجه حرف ن در
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برده  یقیاو را به خواب عم یتن واقعو دانست یمان ی! حرف هایشانپر

اش  یکیدر نزد یدکه سالها انتظارش را کش یشد کس یبود. باورش نم

ناراحت اتفاقات  یادانست خوشحال باشد که نهال قبول کرده  یبود. نم

 ... .یشروپ

*** 

 روز بعد: 3

که  ینهال ماند و خانه ا یاوش،و ن یماشدن ن یدروز گذشت از ناپد سه

سرش!  یدر آنجا نبود. نهال ماند و سقف آوار شده رو یچکسه یگرد

فرو  ینشبه داخل زم یکبه جا نماند.  یاوشو ن یمااز ن ینامه ا یچه

! یرفتند. ونداد به زور او را به خودش برگرداند؛ آن هم چه برگرداندن

 یلیخورد. آخرهم با س یآرامبخش م یکرد و قرص ها یم یهمدام گر

هرچه  یددارند. با یآمد وقت کم یادشکه از جانب ونداد خورد 

مانده  یشد. چهار روز تا مراسم عروس یونداد م یهمسر رسم یعترسر

افتاده  ینهبه صورتش انداخت. به عکس خودش که در آ یبود. نگاه

بود. سرش را به هر سمت بر  ادهگود افت یرچشمانشبود نگاه کرد. ز

کردن پدر و مادرش، انتقام  یدا. پیدد یرا م یاوشو ن یماگرداند ن یم
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سروش مهم تر بود. سحر در را باز کرد. باور  یگرفتن از خانواده 

به حرف  یدشد. با یم یگریبار دوم همسر کس د ینداشت نهال برا

بخت  یبار دوم به خانه  یداد. هرچه باشد برا یگوش م ینمحمدحس

با  . بهزاد لبخندزنانیدبه گردنش کش یرفت. ونداد کالفه دست یم

 دسته گل وارد اتاق شد.

 با عشق به داماد محترمه! یمدا دا دان! تقد-

کرد و چه  یبه او رفت. چه در ذهنش تصور م یچشم غره ا ونداد

 او رفت. یو به سمت کمد لباس ها یستادشده بود. بهزاد صاف ا

عروس  یخوا یو مو پالت یاسک یقهبا  یکش ینچ نچ تو خجالت نم-

  ی؟ببر

بود. هم نهال بود و هم  یامدهه خواب به چشمانش نشب بود ک چند

بهزاد  که کامال او را محتاط کرده بود. یمان یو حرف ها یندهاتفاقات آ

 یراهنپ ی،تخت انداخت و کروات مشک یرا رو یکت و شلوار مشک

به او  یکرد؛ ول یتخت انداخت. ونداد را درک م یرا هم رو یدسف

 داد . یحق نم یشانشپر ومتفکر  یبخاطر چهره 
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غمباد  یجور ینا یریگ یزن م یو چهارسال دار یسرت بعد س یرخ-

 ی؟کار کن یچ یخوا یم یول یست؛خوب ن یطدونم شرا یم ی؟گرفت

 یلرفت؛ و یم یذاشتم یمان یدبود که نهال زنت بشه! نبا ینقدم اول ا

هردوتون سخته مخصوصا نهال که  یبرا یطرفت! شرا ی؟االن که چ

 . ینهباهات سرسنگ یکه بهش زد یجانانه ا یلیهنوزم بخاطر س

 به بهزاد انداخت. یکالفه نگاه ونداد

 یه نظرت مببهزاد! نهال مهمه!  یستماالن من مهم ن ی؟اگه نشد چ-

 یرگ تونه! واقعا ینم یاد؟اون قوم کنار ب یها یهتونه با گوشه و کنا

 کردم.

به بهزاد  یمان یتخت کنارش نشست. اوهم شک داشت؛ ول یرو بهزاد

 تش به. با دسیدآ یاتفاقات بر م ینداده بود که ونداد از پس ا یناناطم

 ونداد زد. یبازو

 نک شه!خبگم دلت  یزیچ یک! بلند شو یمبلند شو بپوش بر-

که تنش بود انداخت. مناسب نبودند و او  ییبه لباس ها ینگاه ونداد

نهال بود. از  یدآورد. او ام یخم به ابرو م یدبود. نبا یدهرا نفهم ینا
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 جو را عوض کند با خنده گفت: ینکها یتخت بلند شد. بهزاد برا یرو

 تو و یخوبه. فکر کن روز عروس یلیخ یانمهرک ی یافهخدا ق یوا-

 خدا! ی. وایننهال دست به دست وارد ش

را  یراهنشلوار و پ ونداد نشست. کت و یلب ها یرو یمحو لبخند

زد  یقیبرداشت. اتاق را ترک کرد. بهزاد با خارج شدن ونداد لبخند عم

اق به سمت ات یقهزمزمه کرد. ونداد بعد چند دق یکنه ا یرو خدا به خ

ه ب یدرا با یندهتوانست خراب کند. آ ینم یخوابش رفت. امروز را کس

د در کرد. با باز شدن در، بهزاد سرش را از کمد وندا یم لموکو یندهآ

 آورد.

 چطور شدم؟-

وتا د ینجاا یا! بیبالخره سر و سامون گرفت یدمجان! نمردم و د یا-

 ماچت بکنم. 

 انداخت. دو یعسل یبه ساعت رو یرا باز کرد. ونداد نگاه یشها دست

. پس زد بودند.  با عجله دست بهزاد را یدر محضر م یدبا یگرساعت د

 را در دست چپش کرد و گفت: یلشساعت بنداست
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 . یممحضر باش یداب یگهبعد! دو ساعت د یماچ و بوسه باشه برا-

 به جعبه ها انداخت. بهزاد با یکشو را باز کرد و کالفه نگاه در

سه جفت انگشتر و دو  یدنبه سمت او قدم برداشت. با د یخوشحال

د وندا یبه شانه  یکیبهزاد  انیبرل یندستبند طال و چهارانگشتر نگ

 زد.

 .بس بود یگرفت یاز هرکدوم م یکی ی؟رو جمع کرد یطالفروش-

 اش را خاراند و گفت: یشانیپ ونداد

 یکیدادم.  یم یتموقع محرم یدکه با ینتک نگ یککدومش بهتره؟ -

سه تا رو انتخاب  ید! کدومش؟ بایلفظ یرهم ز یکیزوج و  یحلقه 

 اش و ببرم. یهکنم بق

 یانداخت و دستش را رو ینتک نگ یبه انگشترها یمتفکر نگاه بهزاد

 آنها گذاشت. ینساده تر

 چطوره؟ نهال ساده دوست داره.  ینا-

 یها ینمربع که دورتا دورش هم نگ ینانگشتر نگ یخودش رو نگاه

مانده بود. همان را برداشت و در جعبه را بست.  یرهداشت خ یزر
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انگشتر ها که  یدجفت انداخت. بهزاد به مدل جد یبه حلقه ها ینگاه

 یکیساده را برداشت و در آخر هم  ینگبود اشاره کرد. ونداد ر یطناب

کتش  یباز دستبندها را که به نظرش قشنگ آمده بود را داخل ج

 به صورت او زد. یگذاشت. بهزاد لبخند

 !یهچدونم.  یلحظه ها رو بدون! من که از دستش دادم م ینقدر ا-

 ییهتنها آرزو ین. اینماجرا کنارهم بمون ینبعد تموم شدن ا یدوارمام

 که واستون دارم.

 شانه اش قرار گرفته بود. گرفت. یدست بهزاد را که رو ونداد

کنم؟ گناه خودم کم  یعاشق یاتونم ادع یبه نظرت با اون اتفاقات م-

ش ناهبار دوم سرپ یتونم برا یبود گناه خانواده ام هم اضافه شد. م

 باشم؟ 

سپرد.  یمو دردونه اش و دستت ن یزدختر عز یما،ن یتونست یاگه نم-

 برم. ی. دسته گل و میمبر یاب

خوب بود.  یبه خودش انداخت. همه چ یخارج شدن بهزاد، نگاه با

که  یکرد مثل گذشته شود. همان ونداد یکش داد. سع یلبش را کم
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رفت چرا نهال  یم یادش یدبه قول خواهرش ستون عمارت بود. نبا

داده بود  یمارا که به ن یکرد قول یفراموش م یدهمسرش شده! نبا

 را... .

*** 

 رنگش را بست و روبه سحر گفت: یدسف روسری

 یفهم یم ی؟کن یدرست م ینجوریبعد من و ا یستنن یاوشو ن یمان-

 یستن؟بابا و داداشم ن

 زد و گفت: یلبخند سحر

 یربکشم. دا یخخواد موهات و از ب یموقع ها دلم م ینهال! بعض یآ-

که رستوران  یا یپهبا همون پسرخوشت ی؟فهم ی. میکن یازدواج م

 یست؟آقاست. از خدات ن یاز توئه ول یشترب یده سال یهداره. سنش 

  ی؟کن یم یمان یمابعد هنوز ن

 یزندگ یآدم ها ینمهمتر یاوشو ن یماگفت تا سحر بفهمد. ن یم چه

کند. جرعت نداشت داد بزند. از  یهاش هستند؟ جرعت نداشت گر

 یدهکش یکتنها  یبود. توقع داشت که او درکش کند؛ ول یرونداد دلگ



 

 

 WWW.98IA3.IR 1275 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

به صورتش زده بود. سحر دستش را به کمرش گرفت و به نهال که با 

 کرده بود گفت: یداپ دانیدو چن یباییز یش،آن آرا

ر از جون نرفته دو یمان ی؟زار و یهگر یسه روز بس نبود ه یگهبسه د-

 یرفته بهش چ یداشته از شرکت م یکه! محمد گفت وقت یرهبم

دم.  یگفته؟ گفته من هستم. هر وقت، زمانش برسه خودم و نشون م

 از ین. ایشگاه. خبر مرگم قرار بود ببرمت آرایادبلند شو االن ونداد م

 یعروس یکاز ونداد بدبخت! انشاهلل  ینما یانمهراون ک یاون دفعه 

 . بلند شو!یمکن یحال م یمزن یم یرهگ یخفن واست م

محافظت  یدانستند برا یازدواج خبر نداشت. نم یتاز واقع هیچکس

کرد.  یوقت فکرش را نم یچرا گرفته بود. ه یشاز او است. بغض گلو

 یوقت فکر نم یچشود. ه یلتبد یتاش به واقع یشگیهم یکابوس ها

 یدبود را کش یدهچسب یبرود. سحر دست نهال را که به صندل یماکرد ن

تادن. مراسم امروز هم به اصرار بهزاد بود وگرنه یسو وادارش کرد به ا

 یرا نداشتند. اگر م یچکس. هیندچند نفر هم نگو ینقرار بود به هم

سروش که چهره  یآمدند. مخصوصا خانواده  یهم نم یدندفهم

 یشانزندگ یبرا یمهمتر یها یمبود؛ اما ونداد تصم یدنید یشانها
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اسم نهال در شناسنامه اش  تیاز وق یماکه به قول ن یگرفته بود. ونداد

نگران  یداستان نبود. فواد و بهزاد با لبخند یآدم خوبه  یگرآمد. د یم

انداخت و همراه با  یینشده بودند. نهال سرش را پا یرهبه ونداد خ

 ی. وارد هال شد. نمیدگنج یدر پوست خود نم یسحر که از خوشحال

دلگرم شود.  اهشنبود که با نگ یماییتوانست سرش را بلند کند. ن

را تا نافش باز بگذارد و او را  یراهنشپ ینبود که دکمه ها یاوشین

خانواده اش را از دست داده بود. بابک به  یشحرص دهد. سه روز پ

ن چند نفر که آشنا بودند کرد خنده را به لب هما یسع یاوشن یجا

. تموفق نبود. حاال که آنها نبودند. از ونداد توقع داش یول یاورد؛ب

 یامدهساعت هم خواب به چشمانش ن یکچند روز  ینکه ا یونداد

 یدبود انداخت. با یستادهبه نهال که مانند مجسمه ا یبود. ونداد نگاه

گونه  ینراه ا یخواست از ابتدا یآورد. اگر نهال م یاو را به خودش م

. درجا یدد یاش را م یپدر یکه به خانواده  یگررفتار کند. چند روز د

صورتش بود. اخم  یکه لبخند رو یشهزد. خالف هم یم راسکته 

 کرد و روبه چند نفر گفت: یظیغل

 .یایممحضر ماهم م ینشما بر-
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 پالتو اش ینسمت نهال رفت. سحر متعجب ونداد را نگاه کرد. آست به

ه ب یرفت. نهال سرش را باال آورد. نگاه یرا گرفت و به سمت درخروج

ه پاشنه بلند آرام شد یکه بخاطر کفش ها ییونداد کرد و با قدم ها

 بود گفت:

 ی؟ر یچرا م ی؟کن یم یکارچ-

را زد.  ینگپارک یتوجه به او سوار آسانسور شد و دکمه  یب ونداد

 ترس به جانش افتاد. بدون نگاه کردن به نهال گفت:

و  سر ینبا ا ی؟روبه رو ش یتپدر یبا خانواده  یخوا یم یجور ینا-

 ی؟زن ونداد سروش یبگ یخوا یوضع م

 یصباندازد. ونداد ع یب یینبلند او باعث شد. بازهم سرش را پا صدای

 .یدخند

ع خانواده ات تو موضو هینظرت چ یم؟ازدواج ش یخیالچطوره اصال ب-

گم  یزنم م یزنگ م یمااالن به ن ی؟و پدر و مادرت و فراموش کن

 یام بگ ینداره! م یکه واسم کار یدون یبرگرده.  به کارات ادامه بده! م

  جا زده. یگفت یهمه از شجاعت و کارهاش با افتخار م ینکه ا یدختر
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 .یدتلخ خند نهال

و تمن و به  ینکهبخاطر ا یما. کاش نینکرد یذره درک م یککاش -

م دختر بابا تما یک یبرا ی؟فهم یمنه م یبابا یمارفت. ن یسپرد نم

 ی؟فهم ی. حالم بده میامبه چشمت ترسو م یست! برام مهم نیشهزندگ

  کرد. یاالن باشه رفت. من و دست تو سپرد. شونه خال ینکها یبه جا

بان د. ونداد با زداد. در باز ش یم یبه نهال درس درست و حساب باید

 گفت: یتلخ

رفشم برات سمه کارا ح ینانتقامت شو! ا یخیال! بیادپس بمون تا ب-

 یها یتو خودت و پشت حما یکنار خونه بمون ید. بایجوجه صورت

 و اصالو بره. ت یتگند بزنه به زندگ یانمهرمثل ک یکیتا  یکن یمقا یمان

ترسو  یجر و بزه اش از تو یاوش! همون نیاسم شجاع و ندار یاقتل

 ره دختر عمه! یشتب یاحساسات

 یخاص یزچ یشرفت. حرف ها ینشحرف را زد و به سمت ماش ینا 

 یکه فکر م یزیاز چ یشترزد. نهال ب یبه او تلنگر م یدبا ینبود؛ ول

 یتلخ یروزها یاداوریحرف ها و  ینا یدنبود. نهال  با شن یفکرد ضع

کرده بود و تمام اتفاقات گذشته جان به دست و  یسپر یانمهرکه با ک
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ونداد بود. االن وقت جا زدن نبود. در را باز کرد و  ا. حق بیدرس یشپا

 شد. یرهبه جلو خ یتکمربندش را بست. ونداد با اخم و جد

 یدنزه شنجمعش کنم. اگه جر و ب یمارستاناز ب یزن نگرفتم ه-

 ینم یاقتل یآدم ب یسر یکو اشک بخاطر  یاونا رو دار یحرف ها

 و یختنبه تهران و اشک ر یدنبا رس یخوا یافتم. اگه م یراه م یزیر

 رفتم. بق... . ییتنها ینجاشو! تا ا یادهپ یغش کردن و شروع کن

 یتو جد یشکرده بود. اخم ها ییرداد. اخالق ونداد تغ یرونرا ب نفسش

 در 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  یشمیابر ینهال که روسر یبه چهره  ینگاه یمن 

 بود انداخت.

گرده. پس بر  یگفته برم یما! نینکن یو زار یهقول بده بخاطر اونا گر-

گرده! حواسش بهت هست. بهش قول دادم مراقبت باشم. نه تنها  یم

که قول دادم.  یطور ینبخاطر حرف اون بلکه بخاطر دل خودم. هم

 یهچرت و پرت خانواده و آشناها گر یتوهم قول بده بخاطر حرف ها
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! کم حرف پشت یو قبول کرد یعلنا همه چ ی. اگه زن من شینکن

نداشته باش.  یخوب یزشه. انتظار چ یم یشتراتفاق ب ین. با ایستسرم ن

 . یدید ی! هرچیبهم بگ یدافتاد. با یهر اتفاق

 یتوانست؟ اگر سخت ینگاه کرد. م یرونرا صاف کرد. به ب گلویش

ل توانست قبو یآورد. م یم یادبود را به  یدهسالها کش ینکه ا ییها

 گردد. یگردد پس بر م یبر م یماکند و قول دهد. ونداد گفته بود ن

 گفته بود حواسش هست پس حتما هست. 

 زنم.  ینم یرشم. زیدمقول م-

نهال  ی یدهرنگ پر یسرش را به سمت او برگرداند. از چهره  ونداد

 یدلرز یشخنده اش گرفت. دستش را باال آورد. مردمک چشم ها

 یهاو را درون ر یرینکرد. ادکلن گرم و ش یلبه عقب ما یسرش را کم

 یرا که دور گردنش افتاده بود را رو یونداد روسرفرو کرد.  یشها

. استارت را زد و یردنگ یقلبش را جد شکرد تپ یو سع یدسرش کش

 گفت:

 یکه بعد س یهبار ینو آخر یناول ین! اینکن امشب و خراب کن یسع-
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 باش! یهامروز و مثل بق ینکنم. هم یو چهارسال ازدواج م

که  یشپ یقهحرف را زد و کمربندش را بست. خالف چند دق این

از  بود. از نهال تمنا کرده بود. منظورش را یبود و لحنش دستور یجد

ز ارا  یزیشد ونداد چ یقبول کرد. م یول ید؛بار نفهم ینو آخر یناول

ود. بکه چند برابر شده  یمخصوصا با عالقه ا یاورد؟او بخواهد و نه ب

نگران  یگر. دیدلرز یم یشمحکم کرد. دست ها یشوگل یررا ز یروسر

 او یوقت یحس یچافتاد. ه یانمهرخودش و ک یادنبود.  یاوشو ن یمان

استرس  یگرد یاالن مانند دخترها یدنبالش آمده بود نداشت؛ ول

 شد.  یسراغش آمده بود. چند لحظه به سکوت سپر

 !قبل باش. مثل یرفتار کن ینسرسنگ یش ینداره چون زنم م یلیدل-

 نشست و روبه ونداد گفت: ینهبه س دست

و  یا حجاب اسالمکنم. ب یم ی! باشه سعی؟کن یچه قدر زنم زنم م-

 بخوابم خوبه؟   یحاترج ینزم یرو

 .یدحرف نهال خند ینا به

اسمت تو  یچه نخوا ینبود دخترخوب! چه بخوا ینمنظورم ا-
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 ! یرهشناسنامه ام م

 یاسم در شناسنامه اش م یکحرفش پوزخند زد. نهال تنها  ینا به

 اد حقشفهماند. وند یاز ابتدا به قلبش م ید! بایشترشد نه کمتر و نه ب

سوخت.  یکرد. چشمانش م ی. که کنار او بماند. سرش درد میستن

؛ کرد ظاهر را حفظ کند یعالم بود. سع یسه روز خسته  یننهال در ا

 لیاداد سکوت کند. در خ یحکرد. ونداد ترج یم یدادغم از دور ب یول

ت اتفاقا یاش تصور کرده بود؛ ول یروز زندگ ینخودش امروز را شادتر

 ایماو و دختر کنارش گرفته بود. نبود ن یگذشته لبخند را از لب ها

د. خال در قلبشان شده بو یجادبود باعث ا یزآنها عز یهردو یکه برا

و  یستادپشت چراغ قرمز ا ین،ماش سنگینعوض کردن جو  یونداد برا

 گفت:

 شه.  یم یدنید یلیحتما خ یانمهرک یچهره -

 یرو یلبخند بزرگ یانمهرک یچهره  یادآمد. با  یرونب یمااز فکر ن نهال

 صورتش نشست.

 شه. نه؟  یم یزیخاطره انگ یاون شب، عروس-
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 رو دور کرد؟ سر خانواده ام اومد ونداد؟ چرا پدر بزرگت تو ییچه بال-

 چرا ما رو نخواستن؟  یفتی؟کرد تا از چشم همه ب یچرا کار

ا سمت ونداد که بازهم به خانواده اشان برگشته بودند. صورتش ر به

ا هم ر یزهااز چ یلیدانست. خ یاز اتفاقات را م یلیبرگرداند. ونداد خ

هم  یهمدت سو تغذ ینرفت. ا یم یشت و پادانست. جان از دس ینم

با سبز  ! منتظر به او نگاه کرد.یماگرفته بود. کالفه بود بخاطر رفتن ن

 گاز فشرد. یرا رو یشپا اغ،شدن چر

ونم د یو م ینفقط ا یول یاد؛درست جور در نم ینجاا یزهااز چ یلیخ-

 یچخانواده فرار کردن. بدون گذاشتن ه یپدر و مادرت بدون اجازه 

 اونها خبر داشته عمو بوده.  یکه از جا یاز خودش! تنها کس یاثر

 پشت سر را نگاه کرد و گفت: ینهزد. از آ نیشخندی

 یاوششدن تو و ن ایدکه 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  یت. تو به زندگیمماجرا ش یخیالب یگه منصرف شداالن هم ا-
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 م... .

 رفت و حرفش را قطع کرد. یشانبه ونداد پر یغره ا چشم

 ریشتتونم اجازه بدم ب ی! نمیدیهم بخاطر ما حرف شن یجور ینهم-

 ! یریقرار بگ یتوجه یاز حد مورد ب

 آرام ادامه داد. یشد و با صدا یرهرخش خ یمن به

 یلداره. دل یصبر یک ی. هرکسینره ونداد! توهم آدم یادتو  ینا-

باشه. قرار  یشترصبرت ب یباالتره و مرد یهشه چون سنت از بق ینم

موقع ها  ی! آدم بعضیعکس العمل رو نشون بد ینبهتر یشههم یستن

تو خودش  یکنه. بزنه، بشکنه؛ ول یو خال یتشداره عصبان یاجاحت

 یاوقات آدم به کس یرو به دوش نکشه. گاه یزهاچ یلی! بار خیزهنر

دت نگاه به خو یکشه.  یمو با اون سه ینبار سنگ ینداره تا ا یاجاحت

اون شب چتر و  یازت نمونده! وقت یچیچند روز ه ینتو ا ی؟انداخت

 خسته ات. یو چشم ها یدهرنگ پر یدنباال دادم. هول کردم با د

آمد. چه قدر بخاطر  یماش  یقدر خوشحال بود که نهال در زندگ چه

بود که  یبود. نهال مانند مادر نگران یماوجود او خوشحال بود. حق با ن
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 یفداکار خودش را فدا یرو داشت. مانند مادر یزانشعز یهوا یشههم

دلسوز نگران  ی. مانند مادریایدکرده بود تا غم به چهره اش ن یمان

 یداد. لبخند یخاطر م یبود و االن هم به ونداد تسل یاوشن ی یندهآ

 دوخت و ادامه داد. یرونبه ونداد زد. نگاهش را به ب

و  یبود یمکس یرپناه بسخوردم و تو  یناون زمان من بودم که زم-

 از ی! اونم بخاطر من و خانواده ام! توقع داریخورد یناالن تو زم

 که به گردنمه. بخاطر خودت! تو چند ینیکنارت رد شم؟ نه بخاطر د

 یامخوام ب یو من سرجام ثابت بودم. م یسمت من برداشت قدم به

 یماکه من و تو رو تنها گذاشته. ن یدهد چیزی یکحتما  یماسمتت. ن

که فکر  یزیسخت تر از چ یلیکنه. سخته! خ ینم یبدون فکر کار

ر هبهش پناه ببرم.  ییکه از تنها یستن یمایین یگهاالن د یول ی؛کن

ت کنم. االن الهه هس یهاش بذارم و گرپ یوقت دلم گرفت. سرم رو رو

اتفاقات  ین! با ایشهتو زندگ یبزرگش که آدم مهم ییو پسردا

و تنها بذارم تا بخاطر حرف مفت مردم کمرش خم تر شه؟  ییمپسردا

و دم  یزهکنه و مردم پشت سرش حرف بزنن؟ تو خودش بر یخوب

 نزنه؟ 
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ار مانند مرحم بود. انگ یشهاو هم یبه نهال نگاه کرد. حرف ها خیره

 یکگفت. نزد یدارد که م یازن یشونداد به حرف ها یک یدفهم یم

 را پارک کرد. کمربندش را باز کرد و روبه نهال گفت: ینمحضر ماش

 یحال خرابم م یادردارم دخترعمه به ف یاجهروقت به حرفات احت-

 یستی؟ناراحت ن یمااز نبود ن یمطمئن یگفت یعل یا! حاال که یرس

 یرهنبود خ یشاناز حال پر یاثر یگراو که د یقهوه ا یچشم ها در

 شد. با همان لبخند گفت:

هم  یماگه نا یشده. نه؟ حت یچ یمکنار تو باشم تا بفهم یدباشمم با-

 خاطرش برام یبماند دوما ناج ینداد. ا یبود من و به سمت تو هل م

 دینه؟ با یا یرمدستش و بگ یدبزرگم بودن. با یی! خالف پسردایزهعز

به  و یانمهرپوز ک یدبماند با ینانه؟ ا یاکمکش کنم تا حالش بهتر شه 

حواسم بهتون  یشهگفته من هم یمان یگ ینه؟ اگه م یا مالمخاک ب

 کنم بخاطر وجود من شرمنده شه! ینم یهست. پس کار

 یندهکه به پنجره خورد. از هم نگاه گرفتند. ونداد نگران آ یتقه ا با

 یو مادر یپدر یخانواده  یحرف ها یدندانست تاب شن یبود. نم

 یبزند؛ ول یبه او حرف یگذاشت کس ینه!؟ اون نم یااورد  یاش را م
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شده  یمنهال که به زور ترم یسر روح شکسته  ییدر نبود او چه بال

اش بابت نهال هزار  ین دوره را تجربه کرده بود و نگرانیآمد؟ ا یبود م

کرد. حرف ها  یفرق م یط! شرایفلط یبرابر بود. او دختر بود با روح

عشق  ینه؟ ناراحت یا ینداو را بب یتوانست ناراحت یشد. م یم یادز

شد. ونداد به  یادهپ یناش را؟ نهال در را باز کرد و از ماش یزندگ

 یزچ یلیخ یدحرف زدن بود. با یبرا یخودش آمد. امشب زمان خوب

تا مثل  یزدداد نهال در خودش بر یاجازه م یدگرفت. نبا یها را قول م

 . ونداد در را بست. فواد غر غر کنان گفت:یدآ یاو از پا در ب

 یقهدده  ی؟قابل تحسنه داداش! به ساعت ات نگاه کرد یتخونسرد-

 شما! یررفتن داخل بخاطر تاخ یگهزوج د یک. یماس عالف شد

 :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

و هم به تحتما وقتش نبوده.  ینداره! درسته عجله دارم؛ ول یاشکال-

 غر غر کرواتت و درست کن! یجا
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 ه کرد و گفت:شد. نهال به اطراف نگا یادهاو پ یناز ماش دختری

 داخلن؟ یومده؟ن یچرا کس-

 ینی؟ب یمنرو  ینا! ماشیالزم شد ینککنه زن داداش! ع یرخدا به خ-

 برگشت. بهزاد و بابک در یابانحرف فواد؛ متعجب به سمت خ ینا از

و همسرش هم  ینو محمدحس ینشسته بودند. سحر، عل ینماش یک

قدم به سمت فواد رفت و کرواتش را گرفت  یک! ونداد ینماش یکدر 

 بست گفت: یطور که درست م ینو هم

! در ضمن بذار زن من شه ی؟عد تو زدمن که دامادم کروات نزدم ب-

 بعد زن داداش زن داداش بگو!

بود و سالنه  یدهپوش یشد. دختر که لباس بلند یادهپ یناز ماش بهزاد

دول گذاشت؛ اما پاشنه ج یرا رو یشرفت پا یسالنه به سمت آنها م

کرد. فواد به سمت او برگشت. بهزاد که پشت سرش  یرکفش اش گ ی

را  یشپا یعگرفتش. دختر سر یعبود با از دست دادن تعادل دختر؛ سر

. بهزاد وحشت زده خودش یچیدپ یشدر ساق پا بدیبرداشت؛ اما درد 

بعد از نهال  ی. بعد از همسرش آن دخترک مو مشکیدرا عقب کش



 

 

 WWW.98IA3.IR 1289 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

کرد  یکمرش نشست؛ اما سع ی یغهرو ت ینفر بود. عرق سرد یندوم

از  یموفق نشد. رنگ صورتش حاک یرا بروز ندهد و تا حدود یزیچ

حال بهزاد را  یلحال بدش بود. دختر و فواد به آنها نگاه کردند. دل

 اتفاق افتاده بود.  ینهم ا یگرچند بار د یک. یدندنفهم

 به او زد یچند قدم به سمت بهزاد برداشت و لبخند شرم زده ا دختر

 و گفت:

 فواد! من فرنازم خواهر ی! راستیشبابت اتفاق چند لحظه پ یدببخش-

 یشابروها ینب یکرد. اخم یم یکه ابراز خوشحال یشهخالف هم بهزاد

 نشاند و گفت:

حال خواهرش خوش یداراز برادرت ندارم که بخوام با د یدل خوش-

 اشم.ب

 شده بود جواب یرهخ ینبه زم یرغضببهزاد که مانند م یبه جا نهال

 داد.

بهزاد برادر بزرگ بنده  یشونن! امنظورش خوشبختم هست فرناز جا-

 هستن.
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 ییوفرناز را از نظر گذراند. دخترجوان و خوش بر و ر یسرتا پا بابک

پا  آنها وارد شدند. نهال با ی،زوج قبل یبود.با خارج شدن مهمان ها

دفعه نه از  ین. ایدترس یگذاشتن در محضراسترس به جانش افتاد. م

او  یشانه  یطرف مقابلش بلکه از اتفاقاتش! سحر دستش را رو

 گذاشت و گفت:

 یچشم غره  یکبود  یماگه االن ناجمع کن کاسه کوزه ات رو! -

ود االن محضر و ب یاوشرفت. اگه ن یبابت کندن پوست لبت م یحساب

 سرش گذاشته بود.  یرو

 یجمع، بهزاد به خودش آمده بود. حرف ها ینقدر تنها بود در ا چه

کند. ونداد بعد از  یداد نبود او را تداع یاجازه م یدامد. نبا یادش یمان

اش بود تا از  یدادن شناسنامه ها همراه نهال که دستش به روسر

الرحمان را  یلب سوره  یرل زرفت. نها یگاه. به سمت جایفتدسرش ن

اگر  یبه ونداد انداخت. حت یکرد. نگاه یرا زمزمه م ودکه آمده ب

اشتباه هم بود او ونداد را دوست داشت. با قرار گرفتن کنار او، قلبش 

متوجه شد.  یشپا یرو یزیانداخت. با قرار گرفتن چ یبه تالطم م

به صورت او انداخت.  یبا سوم خطبه را خوانده اند. ونداد نگاه یبرا
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انداخت. با خوانده شدن  یینداشت.  سرش را پا یادز یشو تشو ینگران

 خطبه، گفت: یدوباره 

 برادم بله! یبا اجازه -

اد، او گفت و ونداد نفسش را آسوده رها کرد. بعد از جواب دادن وند 

ابک بازدواج بودند.  یدفتر را امضا کردند. بهزاد و فواد هم شاهد ها

 یکه م یگرفت. تنها کسان یم یلمرا روشن کرده بود و ف یندورب

از محضر   یقهو سحر بودند. بعد از چند دق ینمحمدحس یدندخند

دو  یپارک بود. نهال نگاهش رو یابانخارج شدند. خودرو آن طرف خ

 یدفرصت خر یانگشتر دستش مانده بود. با خودش گفت ونداد ک

رش س. بهزاد یستادندسبتا خلوت ان یابانحلقه ها را کرده است. کنار خ

 گوش نهال کرد و آرام گفت: یکرا نزد

 خوشحالم.   یلیخوشحالم نهال! خ-

بر  یطانیسحر را که لبخند ش یبه صورت او زد. صدا یلبخند نهال

 آنها بشنوند گفت: یکه هردو یلبش نشاند و جور

 د؟ آقا وندا یخونه  یا ینمون یم یمان یامشب و خونه -
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. نهال در یدآمد را شن یرا که به سرعت به سمتشان م یموتور صدای

حرف سحر خجالت زده سرش را  یدنافکار خودش غرق بود و باشن

 ده بودبا نهال از خانه خارج ش ی،انداخته بود. ونداد که از وقت یینپا

رفت. با  یقدم از نهال عقب ترراه م یکشده بود.  یمتوجه موتور

را دور نهال حلقه کرد و به سمت خودش  ستششدن موتور، د یکنزد

. فواد یدسحر و فرناز را شن یاو را برگرداند. نفسش حبس شد. صدا

ه . موتورسوار بیدبه حرکت ونداد گفت، دو ییدنبال موتور که ناسزا

داد کرد. رنگ به صورت نال نماند. ون یادعقب نگاه کرد و سرعتش را ز

 فت:نهال را از خودش جدا کرد و گ یتباعصبان

 یچرا راست و چپ رو نگاه نم یش یرد م یابوناز خ یدار یوقت-

  ی؟کن

 آب دهانش را قورت داد و گفت: نهال

 نشد.  یزیحاال که چ-

اتفاق  یکرا  ینشد. نهال ا یاو حرص یظاهر یخونسرد یناز ا ونداد

سروش ربط داد. کالفه  یونماجرا را به هما ینکرد؛ اما ونداد ا یتلق
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 گفت: یبلند یزد و با صدا یشدر موها یچنگ

  ی؟اگه دستت و نگرفته بودم چ ی؟شد چ یم یزیاگه چ-

شده  یشانونداد دوباره پر یاو را درک نکرد. چهره  یتحساس دلیل

 به آن دو انداخت و گفت: ینگاه ینبود. محمد حس

 ی؟کن ینشد چرا شلوغش م یزیونداد جان حاال که چ-

 آمد یسر نهال م یی. اگر بالیدندحال او را نفهم یلاز آنها دل هیچکدام

نهال  ی. فواد نفس زنان برگشت. با اخم جلویدبخش یخودش را نم

 و گفت: یستادا

 ی؟و سالم یحکه نشد؟ صح یزیتحالت خوبه؟ چ-

به  ینخورد. چشمک یزاش را گرفت تا از سرش ل یو روسر یدخند نهال

 و گفت: یدرا کش ینشونداد زد و آست ینگران

 بچه ها! یم! بریست. مهم نیمبر یاب-

. ونداد از یندبب یزبه همه چ ینخواست ونداد را بدب ینم دلش

 تکان نخورد. بهزاد روبه جمع گفت: یشسرجا



 

 

 WWW.98IA3.IR 1294 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

ونجاست. برنامه ها تو ا ی. مقصد بعدینآدرس رستوران رو که بلد-

 رستوران دارم.

انه تکان داد. نهال بچه گ یشبرا یبه ونداد انداخت و سر ینگاه فواد

ظاره ابولهول ن یزد و روبه ونداد که مانند مجسمه  ینرا به زم یشپاها

 او بود گفت: یگر کار ها

 تهران! یمبر یدفردا هم که با یگهد یمبر یاب-

 و روبه نهال گفت: یدخند محمدحسین

 ! یاراز دلش درب-

هم ار بود باکه قر یراه ینصورت او را از نظر گذراند. ا یاجزا نهال

 فکرش یزیهرچ یراه برا یبود اگر ونداد از ابتدا یا یبروند. راه طوالن

کرد. چند قدم  یخودش سخت تر م یکرد. اوضاع را برا یم یررا درگ

. بود با او هم قد شده بود یدهکه پوش ییشد. بخاطر کفش ها یکشنزد

 کرد. که ونداد دستش را گرفت و یکونداد نزد یبه گونه  اصورتش ر

 روبه آنها گفت:

 .یمبهتره بر-
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 گرفت گفت: یم یلمطور که ف ینو هم یدخند بابک

 ها؟ یادما تو سرتون ن یچوندنوقت فکر پ یک-

 .یستن یدبع یچیه ینااز ا-

 یشتکان داد و همراه با نهال که اخم ها یسر یتبا همان جد ونداد

 رفتند. در یابانبود. به آن طرف خبخاطر عکس العمل او درهم رفته 

داد داشبرد گذاشت. ون یرا باز کرد و سوار شد. دسته گل را رو ینماش

ن از ونداد را نداشت. چو یشد. نهال حق ناراحت ینحرف سوار ماش یب

 یاو ناراحت م یبخاطر عکس العمل ها یدطرفه بود. نبا یکعالقه اش 

 شد. ونداد کمربندش را بست و گفت:

ه خودم ! وگرنیارناراحتم. از دلم در ب یتهنوز بخاطر بچه بازخب؟ -

 کنم دختر عمه! یم یشکار یک

توجه به  یداد. ب یینرا پا یشهش ین،به محض روشن شدن ماش نهال

 او گفت: یخواسته 

. مثل یم! ما هنوز اول راهیحساس ش ینداره بخاطر هر اتفاق یلدل-

 ینکهنه ا یمراقبم باش یقول داد یماگاه باش! به ن یهقبل باش! تک
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 . یو سخت کن یطشرا

 یزیداد. ونداد چ یهتک یصدا به صندل یحرفبو ب یناز زدن ا بعد

او  یگفت؛ ول یاو نبود. نهال بخاطر خودش م یجا یچکسنگفت. ه

باشد؟ از پارک  ینخوش ب یزتوانست فکر نکند؟! نسبت به همه چ یم

 یبدر ج یدرآمد و جلوتر از بهزاد به سمت رستوران راه افتاد. گوش

 یدرآورد. نام آزاد رو یبشش او را از جیگر. با دست دیدکتش لرز

را بست.  یشافتاده بود. تماس را وصل کرد. نهال چشم ها یگوش

که کنار ونداد داشت قابل وصف نبود؛  یخوابش گرفته بود. حس خوب

 زودگذر است. ونداد سهم او نبود و یخوش یک یندانست ا یم او یول

 .یچیدو نگران آزاد درون گوش اش پ یعصب ی. صدایستن

هار روز که چ یداد یخشک و خال یامپ یک یی؟معلوم هست کجا-

 یایمشهد؟ نم یشد رفت ی. چید یکه جواب نم یتم. گوشیامم یگهد

 تهران؟

ل که حا یشبه زن عمو یپشت سر چراغ داد و بوق زد. آزاد نگاه بهزاد

 نداشت انداخت و ادامه داد. یدرست و حساب

و  ینازآ یعروس یگه. نصف عمر شد. سه روز دینجاستزن عمو ا-
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 یای؟حسامه! نم

 .یدمادر را از پشت تلفن شن صدای

نصف  ینجامادرت ا ینگفت ی؟رفت یپسرم؟ چرا گذاشت یوندادم خوب-

 مادر؟ بازم یخوب ی؟بفهمم با حال خراب رفت یدشه؟ االن با یر معم

 یراتمپدربزرگت ناراحتت کردم. خدا از سر تقص یبخاطر حرف ها

 نگذره.

را مشت کرد و نگاه اش را به  یش. دست هایداو را شن یصدا نهال

مادرش بود.  یانگر یحرف ها با صدا ینسمت ونداد سوق داد. ا

 یشهبدون خبر کرده اند. ونداد مانند همکه  یشرمنده شد از کار

 گفت:

شکال ا یشما تاج سر ین؟زن یم یهچه حرف ینخانم. ا یالسالم سه-

 نداره.

به  ین. پدرش اندوهگیدچشمانش کش یررا ز یدستمال کاغذ مادرش

 وسط هال قرار داشت نگاه کرد.  یزم یکه رو یگوش یصفحه 

زن شوهر دار شده. اصال  یککردم پسرم عاشق  یباور م یدمن نبا-
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. ی. مگه نه؟ بگو مقصر نبودیکرده که عاشقش ش یدختره کار یدشا

 اون دختره چه مار... . یدمفهم یاز اول م یدبا

به  بوق بهزاد از پشت سر آمد. سر نهال یکه ونداد زد. صدا یترمز با

اعتماد  یشمهم نبود. چند لحظه به گوش ها یشبرا یخورد؛ ول یشهش

ع زد. به سمت نهال برگشت. توق یشدر موها ینکرد. ونداد کالفه چنگ

 حرف ها را نداشت.  ینا یدنشن

 ده. نکر یگناه یچمامان بس کن! اون دختر ه-

ده ششد. منظور کدام دختر بود؟ ونداد عاشق  یرهبه ونداد خ یجگ نهال

 لحظه از خودش متنفر شد. یککه شوهر دارد؟  یاست؟ عاشق دختر

 که با اخم مچ دستش را گرفته بود. از خودش متنفر ینه بخاطر پسر

 یگریکس د یششده است که فکر و ذکرش پ یشد که عاشق ونداد

عالقه از اول هم  ین. ایدفهم یم ایدسراغش آمد. ب یجهاست. سرگ

 یرهناراحتش خ یکرد و در چشمان قهوه ا یاشتباه است. ونداد اخم

 شد.

ارشد  ی! وگرنه نوه یگهبلت کرده دو بس کنم؟ جادو جم یچ-

هاست. اشاره کنه واسش دخترا سر و  ینبهتر یقشسروش ال یونهما
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 یونزن متاهل شه؟ که اونم کتا یکعاشق  یدشکنن. چرا با یدست م

 داره؟ یلیجدا شده و فلجه؟ دل یانمهرگفت از ک

 حرف یدناعتراض آزاد و آوا خطاب به او آمد؛ اما نهال با شن صدای

قطره  یکآمد.  یو عمه اش به حساب م ییمادر ونداد که زن دا یها

 جهت و یکاز  یما. نبود نیاوردتاب ن یگر. دیدگونه اش چک یاشک رو

خواست باور کند. گذشته اش  یجهت. دلش نم یکاو هم  یحرف ها

 بود. ونداد مچ دست نهال را گرفته یدهدر سرش کوب یرا مانند پتک

را  یشمتوجه عالقه اش شود. اخم هاگونه  ینخواست ا یبود. نم

 را ینبود. بهزاد جلوتر ماش یدهنهال درهم کش یانگر یبخاطر چهره 

 گفت: یبلند یشد. ونداد با صدا یادهپارک کرد و پ

ونداد  ینباور کن یدبار! با ینو آخر یناول یگم برا یبار م یکو  ینا-

 نگه. احساس داره. یزیچ ینگفت یکه هرچ یستسروش آدمه! بت ن

 ینداو چشم دوخت تا بب یبه شمارش افتاد. منتظر به لب ها نفسش

 ینرفت. نم یشخواست پ یآنچه که م یزچ یچ. هیدگو یچه م

به  یمت؟به چه ق یکند؛ ول یاجبار یخواست نهال را پا بند زندگ

 و گفت: یدخند یاو؟ مادرش عصب یناراحت یمتق
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ش باشه. از ابکنه که هم اندازه  یماحساس شو خرج اد یدبا یآدمه ول-

 یلحصتدختر خانواده دار و  یکگفتن کبوتر با کبوتر باز با باز!  یمقد

 کرده و محجوب!

 اش داد. ونداد از سرش یی. حق را به زن دایدچشمانش را دزد نهال

 زد و گفت: یشخندیبود. ونداد ن یادیز

 یمامان! مخصوصا باعث ب یستپشت تلفن ن یزاچ یلیبحث خ یجا-

. یننش یمونحرف ها پش یناز زدن ا یدوارمام یشه ول یم یاحترام

 !ین. خدانگه دار! سالم به بابا برسونینمتونب یم یروز عروس

را قطع کرد. نهال  یاز جانب مادرش نشد و گوش یپاسخ منتظر

 یینرا پا یشهزد. ونداد ش یشه. بهزاد چند تقه به شیددستش را کش

 روبه او گفت: داد و

 .یایمبرو م-

 درهم گفت: یبه نهال انداخت و با اخم ها ینگاه بهزاد

 کنه. یرساعت خدا به خ یک یندعوا تو ا یندوم-

 یرا باال داد و با لحن کنترل شده ا یشهتوجه به حرفش، ش یب ونداد
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 گفت:

 ! خدایکن یهگر یرفت؟ گفتم حق ندار یادتصبحم و  یحرف ها-

 یچمن به ه یاوال، دوما زندگ ینا یدفاع کن زبون داده از حقت

هم حق نداره تو  یچکسه ی. تو االن زن منیستمربوط ن یاحدالناس

 یجور یندو کلمه ا یدنبخاطر شن یما دخالت کنه! اگه بخوا یزندگ

 بفرستم.  یمان یو برا تجنازه ا یدبا یگهدو روز د یکن

شد؟ قلبش  یمگر م ینکند؛ ول یهکرد گر یرا برگرداند. سع صورتش

 و در جواب ونداد گفت: یدفشرده شده بود. تلخ خند

 یا یادیمامانته. سرنوشت من از اول غلط بود! تو از سر من ز حق با-

ار اتفاق! آره من اشتباه کردم پتروس فداک ینبودن ا یبا اجبار یحت

 یلوجشدم تا بابام ناراحت نباشه. من اشتباه کردم خانواده ات ما رو 

 اومدن من اشتباه بود. یان. آره به دنخونه گذاشت

صورتش  یروانه  یش. اشک هایردخودش را بگ ینتوانست جلو دیگر

داند  ی. خدا میدشد. ونداد دستش را رها کرد و او را در آغوشش کش

که در دلش تلنبار شده بود را  ییبودند حرف ها یشرو یاگر آنها جلو

آرام و  یزد. با صداسکوت کرد. دستش را آرام پشت او  یزد؛ ول یم



 

 

 WWW.98IA3.IR 1302 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 گفت: ینشدلنش

ه خوب یتا بدونه چ یستمن ن یجا یچکی. هیستن یچکیحق با ه-

 یبه اندازه   یچکی. هیدهنرس یمثل من به ته زندگ یچکیبد! ه یچ

ونداد هست،  ینشده تا قدر آرامش و بدونه! تا وقت یمن شکنجه روح

خوره بهم  ینو خانواده اش بترسه. ونداد اگه زم یانمهراز ک یدنهال نبا

اد وند یحق نداره تو زندگ یچکی. هیفتهنهال ب رایب یذاره اتفاق ینم

 سروش دخالت کنه! به من اعتماد کن نهال! 

 که با درد انها را گفته یونداد یحرف ها ی. برایختصدا اشک ر بی

ز نه! ا یارد دانست خوشحال باشد که ونداد او را دوست دا یبود. نم

 یرا پاک کرد. کم یشآمد. با پشت دست اشک ها یرونآغوش او ب

 سبک شده بود.

 ی. سعیستاون خانواده مهم ن یرام حرف هابهت اعتماد دارم ونداد! ب-

 یول یارم؛کنم در مقابل حرف مردم کم ن یم یباشم. سع یکنم قو یم

 یشاگرد ساده بوده فراموش نم یکپدرش  یکه نهال خسرو یتواقع

 شه.

. اگه یستن ی. چاره ایمصبر کن یدکنم. با یرو عوض م یزهاچ یلیخ-
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خواد  یاز اومدن بهم بگو! دلم نم یشد یمونتا فردا قبل پرواز پش

 دوباره بهت فشار وارد شه. 

 را به حرکت در آورد و ادامه داد. خودرو

ار دختر شوهر د هم درست بود. پسرش عاشق ییتزن دا یحرف ها-

ر اون دخت یدهم نداره! شا یترس یچشده بود و االن هم دوسش داره. ه

 اگه بعد از یکنه. حت یاون همه کار م یتامن یبرا یحقش نباشه، ول

اون، دختر نخوادش! پسر کنارت طاقت  یشدن پدر و مادر اصل یداپ

. پس یستمسبب حال بدش بود ن سالکه پنج  یدختر ی یهگر

 یستکه کنارت نشسته جون ب یهاش و درک کن! پسر یتحساس

و  یمرد بزرگسال س یکداشته باشه.  یجانکه شور و ه یستساله ن

و رکه داره تمام تالشش  ییها یچهار ساله اس که با وجود کم و کاست

 . یادزنش ن یکنه تا خم به ابرو یم

داد! نبدون نگاه کردن به او سر تکان داد. خوشحال بود از وجود و نهال

 یندهکرد به آ یعمه اش را هم فراموش کرده بود. سع یحرف ها

اش  یندهآ ی یهاز چند ثان یخبر یچکسه ینگاه کند؛ ول ینانهخوش ب

 ندارد. 
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 یقتو 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 ینا

نسبتا شلوغ  یابانلبش نشاند و وارد خ یرو یلبخند کمرنگ ونداد

 رستوران شد.

انم! خو باخته. الهه  ینشوقته دل و د یلیکه کنارت نشسته خ یپسر-

 شک نکنه.  یبود تا کس یم یجد یدبا

ش و اتفاقاتش شده بود. دل یادن یخیالاز سرش افتاده بود. ب روسری

در  آنها ین براکند و زما یداگفت و گو ادامه پ ینخواست تا ابد ا یم

 همان خودرو متوقف شود. 

و جمع کن!  . امشب برو لباساتیمدار یطصبح بل یازدهفردا ساعت -

 بهت بگم.  یدحرف ها رو با یسر یکقبل رفتن 

 .یدرزل یگریاکتفا کرد. تلفن همراه ونداد بار د یبه گفتن باشه ا نهال

 را یکنارش را فشار داد و گوش یصفحه افتاد. دکمه  یرو ینازنام آ

و با  را باال انداخت یشپارک کرد. نهال ابرو یابانخاموش کرد. کنار خ

 گفت: یطنتش
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 اتفاق اون دفعه تکرار شه؟ یترس یم-

 به او انداخت. ینگاه یمکمربندش را باز کرد و ن ونداد

 ید! باترسه. بهم حق بده یم یدو سف یاهس یسموناز ر یدهمار گز-

ر هستم که حواسم بهت هست؛ اما اگه کا ی. تا وقتیراقب باشم یشترب

حواست و جمع  یبر ییتنها جا یاومد و مجبور شد یشپ یضرور

 یدجماعت با ینهم قرض کن. از ا یگهدو تا د یکن! دوتا چشم دار

 .یدترس

گ مدام در سرش زن یمان یاز او نبرد. حرف ها یپدر بزرگ! اسم نگفت

اش را کالفه محکم کرد و همراه ونداد از  یخورد. نهال روسر یم

 شد.  یادهپ ینماش

*** 

ده آتش ش یبود. آوا مانند اسپند رو یشبا اخم نظاره گر زن عمو آزاد

 یگریپس از د یکیرا  یشگفت و فقط ناخن ها ینم یزیبود؛ اما چ

 به دخترش انداخت و گفت: ینگاه یالشکست. سه یم

 یعاشق هر دختر یدخان نبا یه نو یدین؟مگه بد گفتم بهم پر یه؟چ-
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 !یگهد یکی ینداره؛ ول یو نخواست اشکال ینازبشه. آ

 شه؟  یم یزن عمو؟ خودش چ یسادگ ینبه هم یگه؟د یکی-

را  یونو عروس کتا یانمهردستش زد. از اول همسر ک یرو یکی سهیال

 یگر یلهو ح یگر یموذ یدوست نداشت. در جمع ها سکوتش را پا

 گذاشت.  یم

 یگفت یم یدرس ی! از اولم هرجا میاز اول هم با نهال لج بودشما -

کردم؟  یباهات بحث م یمونچه قدر سر دوست یادته! یهدختره موذ

 مامان جون بگم کاره دله! ونداد عاشقش شده. جرم که نکرده! ینما

م که کرد. االن ه یبود به نهال فکر نم ینازمحرم آ یدوما داداشم وقت

 ! دناونا مجر یهردو

د اش نشان یشانیپ ینب یاخم یالبا اخم نظاره گر آنها بود. سه حسین

 و گفت:

 خوام. یمن عروس فلج نم-

 زد و گفت: یشخندین آوا

آره؟ پس حتما  یونحتما کتا یدی؟حرف ها رو از کجا شن ینعه؟ ا-
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افتادن نهال بدبخت بود.  یمقصر اصل یشبهت نگفته که پسر روان

 ینبودش! چرا دار یدهد یدختره ا یکبا  یابونبار تو خ یکآزاد  ینهم

انتخاب ونداده! ونداد عاشق نهاله مامان!  ینا ین؟کن ینهال و متهم م

و واسش  ینازگفت چشم. از قبل آ ینگفت یچ هرو چهار سال  یس

. از خانواده دورش یننگفت. بهش تهمت زد یزیچ یننشون کرد

 ین؟ورش کرد. کدومتون بایستکرد که مقصر ن یداد. داد و بینکرد

حاال که  ی؟به پسر بدبختت داد یزشت یهم تو مامان چه لقب ها

 ین؟کن یم تدخال یشتو زندگ ینعاشق نهال شده دوباره دار یدیفهم

کنه و جواب عکس  یخوب یو بکنه! اونم آدمه! تا ک یشزندگ ینبذار

مردم و قبول  یحرف ها یستینپشتش با ینکها یبه جا ین؟بهش بد

 . ینکرد

 یستادنقلبش در حال ا یتشد و در صورت مادرش که از عصبان بلند

 بود ادامه داد.

! جرم که یرهگ یجازه نمکنه از شما هم ا یونداد هر کار بخواد م-

. عاشق شده. پنج سال بخاطر حرف پدر بزرگ سکوت کرد. یستن

 ... .ی. تا داشت رویدشبا از کابوس نهال از خواب پر یبعض



 

 

 WWW.98IA3.IR 1308 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 دخترش را قطع کرد و گفت:حرف  یتبا عصبان حسین

  حرف نزن! یجور ینبس کن آوا! با مادرت ا-

بهش! مغز  یننه؟ آفر خوب دختره پرت کرده یگه؟نه بذار بگه! خب د-

 دوتا بچه ام و شست و شو داده!

رد و که از بغض دو رگه شده بود به پدر و مادرش نگاه ک ییبا صدا آوا

 گفت:

پسرتون به  یکاش وقت . فقطیناسمش و بذار ینخوا یم یهرچ-

 . کاش انقدر ضربه با حرفینبود یداشت م یاجاحت یتتونوجود و حما

که  ینبود یستاده. کاش پشتش اینزد یچرت و پرت بهش نم یها

 نشه! یشوضع زندگ ینا

دل  ی. حرف هایدکنار آنها گذشت و در اتاق را محکم به هم کوب از

انداخت. از صبح که  یینسرش را پا یبا ناراحت ینآزاد را زده بود. حس

بود و او گفته بود. ونداد بخاطر همسر سابق  یدهرا د یانمهرپدر ک

ونداد که ان شب با نهال  یآن شرط را گذاشته است. چهره  یانمهرک

 یگریرفت؛ اما همسرش که حرف ها جور د ینم یادشحرف زده بود 
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شده بود. آزاد  یشآت یدر روضه به او گفته شده بود مانند اسپند رو

مشترک مورد نظر در »  یامونداد را گرفت اما پ یمجدد شماره 

 یکدام از آنها نم یچ. هیچیددر گوش اش پ« باشد  یدسترس نم

همسرش شده است و  نهالدانستند. ونداد کار خودش را کرده است و 

 شد.  یم یجالب یزآنها سورپرا یروز عروس

*** 

 )نهال(

کردم به  یشدم. سع یمان یم و وارد خانه را داخل در انداخت کلید

جفت  یک یصورتم نشود. حت یروانه  یماطراف نگاه نکنم تا اشک ها

را  یاز خودشان به جا نگذاشته بودند. روسر یاوشو ن یماکفش هم ن

مبل انداختم و به سمت اتاق  یکرده بود را رو یتمکه امروز بسار اذ

 یاوشن یها یطنتش یادم. رفتم. برق را روشن کرد یاوشمشترکم با ن

نکنم؛  یهتا گر یدملبم را گز یش،کردن ها یتو اذ یشها یافتادم. نگران

 یررفتم. چمدان را از ز یمشد؟ به سمت کمد لباس ها یمگر م یول

 یبا چوب لباس یم،آوردم و بدون مرتب کردن لباس ها یرونتخت ب

چرخاندم.  یواررا به سمت د سرملباس ها را داخل چمدان انداختم. 
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را نگاه  یاوشو ن یمان یرنصب شده بود. س یواربه د یمانعکس سه نفر

چندماه  یاچند روز  یند؟آ یماندم تا ب یمنتظر م یدبا یکردم. تا ک

شدم؟ با زنگ خوردن تلفن  یار جانب آنها م یمنتظ تماس یدبا یگرد

کرد.  یم ییخودنما یگوش یرو یازهمراهم نگاه از عکس گرفتم. نام ن

اطالع  یروم و او هم به خانم رحمت ینم یگره بهزاد گفته بودم که دب

 .یچیددر گوشم پ یازبلند ن یداده بود. تماس را وصل کردم. صدا

مگه  ی؟اج کردبفهمم ازدو یدکشمت. االن با یدستم بهت برسه م-

 یاز اول م یددونستم؟ با یو من نم یحامله بود ی؟مجرد ینگفت

 یکمت همه و همه نشونه  ینداشته ات! اشتها ی. رنگ و رویدمفهم

 .یدمبود و من نفهم یباردار

 را یازممورد ن یل. وسایدمکه بهزاد گفته بود لبم را گز یدروغ از

 برداشتم و گفتم: 

 یاتفاق و یدمنداره. حاال که به موقع فهم ی! اشکالیازجانسالم ن-

 .یفتادن

بچه  یزد یو کله م با حسن آقا سر یگهد یکماگه  ی؛خداروشکر رفت-
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 شد. یات مونگول م

 ادامه نده». شارژر از دستم افتاد. یچیدمرد درون گوش ام پ صدای

آرامش  یترساند؛ ول یمرد مرا م یبه خودم آمدم. صدا« دخترم!

ر ! سرم را تکان دادم و خم شدم تا شارژیمااز جنس ن یداشت. آرامش

 تخت افتاده بود را بردارم. یررا که ز

نم؛ کردم به حرف زدن وادارش ک یکردم. سع یواسش نم یمن کار-

 سکوت کرده بود. یول

زهرا  یالخرفت و  ی. اونم از مرکز توانبخشیاون شب تو رفت یاز وقت-

 رو راحت کرد. یو هست

 را با زبانم تر کردم و متعجب گفتم: لبم

 نداره. یکس و کار یرفت؟ تو که گفت-

 گفت: یازم. که نچمدان گذاشت یگرد یبرا داخل ج وسایل

 یوب. خیخیالرو ب ینااومد گفت زن برادرشه و رفت. حاال ا یزنه ا یک-

 کن! یتآره؟ مراقب خودت باش خودت و تقو یگهد ینهال؟ مشهد
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 ثابت ماند. یاوشبالشت ن یرو نگاهم

 ارمیدو. امیامب یتتونم عروس ینم یدمراقبم. ببخش یازباشه ن-

مشهد  یک یسترم تهران و معلوم ن ی. نه فردا دارم میخوشبخت باش

 برگردم.

قاتون آخاله رو ببوسش. به  یز. عزیرمگ ی. بازم باهات تماس میاوک-

 هم سالم برسون!

 . خدافظ!یرسونمو م یتبزرگ-

رفتم و سرم را داخل  یاوشبه سمت تخت ن یقطع شدن گوش با

. کاش یچیدپ ینیمشامپو و ادکلن تندش در ب یبالشتش فرو بردم. بو

موندم و بعد هم با  یدر همان حالت باق یقه! کاش! چند دقیاندتر بزو

اشک تار شده بود. اتاق رو ترک کردم.  ی یهکه بخاطر ال ییچشم ها

 ی یرهخونه برگردم. دستگ یندوباره به ا یو چجور یک یستمعلوم ن

دادم و وارد شدم. برق را روشن کردم. نتوانستم  یینرا پا یمااتاق ن

در نشستم و  یجلو یو اتاق خال یخال یتخت یدنتحمل کنم. با د

که در دلم نشسته بود  یاز غم یکردن تا کم یهشروع کردم به گر

حالم بهتر شد.  یکردم؛ ول یهدانم چه قدر گر یکنم. نم یداپ ییرها
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ام پاک  یپالتو خاکستر ینرا با آست یمسبک تر شدم. اشک ها یکم

 یزیکه پشت ساعت رو م ید یس یکردم و بلند شدم که نگاهم رو

چند روز گذشته حالم خراب  ینپنهان شده بود ثابت ماند. انقدر در ا

چمدان را رها کردم و به  یبراق نشده بودم. دسته  یبود که متوجه ش

را از پشت ساعت برداشتم و به سمت  ید یرفتم. س یعسل سمت

را داخل  ید ی. سیدلرز یکه م ییهجوم بردم. با دست ها یزیونتلو

که  یزیخانواده گذاشتم. وارد منو شدم و تنها چ ینمارام س ید یس

به  یمبل نشسته بود و با لبخند یرو یماداخل فلش بود را باز کردم. ن

بودمش را  یدهکه روز آخر د ییشده بود. لباس ها یرهخ یندورب

آن ژاکت  یکه رو یطوس یراهنو پ یبود. شلوار مخمل مشک یدهپوش

 مثل مرتب بود. یشبود. موها یدهپوش یهفت مشک یقه

سال رو  یستب ین! کل ایمان یسالم نهالم. دختر قشنگ و دوردونه -

بگم و از  یبهت بگم. از چ یروزش برسه چ یبا خودم فکر کردم وقت

 یسال سع یستب ینتو اشده. من  یکجاش بگم و االن واقعا ذهنم خال

وقت هم  یچهم پدر باشم و هم مادر! ه یاوشتو و ن یکردم برا

کردم مثل  یشما رو گرفتم. سع پرستیکه چرا سر یستمن یمونپش
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خودم و بهتون  ینداشت یاجپدرها باشم. هرجا به کمکم احت ی یهبق

. اشتباهاتتون رو بگم تا یرمدستتون بگ ینخورد ینبرسونم. هرجا زم

 ید. شایننبود یول ین؛. شاد باشینخوشحال باش ین؛اشتباه نکن دوباره

وجود سن کمت  بامادر  یکمثل  یشهتو نه! هم یبود؛ ول یاوشن

کنه و خودت  یخوب زندگ یاوشتا ن یکرد یکمکش م یکنارش بود

شما رو رها کرد و چرا رها  یک یتا بفهم یدنبال مقصر بود یشههم

 و اون اتفاقات افتاد. کرد. چرا من شما رو انتخاب کردم 

  مبل نشستم. یگرفت. ماتم برده بود. جلو یننگاهش را از دورب نیما

لبت بخنده. نخواستم  یخواستم خوشبخت ش یمتو زندگ یشههم-

ات تقاص اشتباه ید! شما نبایاوش. نه تو نه نینرو بفهم یزهاچ یلیخ

فکر کردم  یش. شش سال پینداد یرو پس م یگرید یآدم ها

ورق برگشت. هر وقت بهت  یول ی؛ش یآدمشه و خوشبخت م یانمهرک

و  یبد یوقت نگفت هیچ. یگفت یزدم فقط حال خوبت و م یزنگ م

 یامب یدباهام تماس گرفتن و گفتن با یحال بدته! وقت یلاون دل

 کردم؟ یچه فکر یدون یم یمارستانب

گونه  یقطره اشک رو یکنگاه کرد.  ینرا باال آورد و به دورب سرش
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 .یدچک اش

گفتن  یوقت یول ی؛نک یرمغافل گ یخوا یو م یفکر کردم باردار شد-

رو از دست  یزهاچ یلیتا آخر عمرت خ یدخالت رو به وخامته و شا

 عملت تموم ی. وقتیدمرس یرآوار شد. د یاوشرو سر من و ن یادن یبد

داد . حرصم و سر بهزاد و ونیدمو ند یانمهر. کیدیمرس یاوششد من و ن

اون  یرو ز یکه چه قدر الغر شد بود یدمتد یدم. وقتکر یخال

ها  از خودم بد اومد. عذاب وجدان گرفتم. اگه شما یلعنت یدستگاه ها

دکتر و  یحرف ها یافتاد. وقت یاتفاقات نم ینا یناومد یبا من نم

 یتونه راه بره قسم خوردم تاوان کارها ینم یگهکه گفت د یدمشن

ن زما ینبگم کمه نهال! تو ا باز حال خرا یو بهش بدم. هرچ یانمهرک

نشد. بعد از چند عمل سخت و  یهمه کار کردم تا حالت خوب شه ول

 یاوشترست از من و ن ی؟روحت چ یول ی؛راه بر یتونست یزیوتراپیف

 کرده بود. هم تو و یونهروانشناس همه و همه من و د یحرف ها ی؟چ

 شت.گ یهم بهزاد که دوباره حالش به گذشته بر م

انداختم. چه قدر حالم خراب بود. چه  یینشد. سرم را پا یدام شد گریه

. یدنگو یزیکنم و او هم چ یهخواست تا گر یرا م یماقدر دلم خود ن
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 سرم بکشد و آرامم کند.  یدستش را رو

 یمرد . شناخته بودمش. همونیدمونداد و د یشچند ماه پ ینکهتا ا-

خودش رو سپر  ینکهگفت از ا یم یاشاز خوب یشهبود که نهال هم

 یدهددوبار  یک، ینتهران بود ی. وقتینهنب یباون کرده بود تا آس یبال

 دمی. فهمیکه اون اتفاق افتاد و تو با اون وارد شد یشب یبودمش؛ ول

! وقتش که برسه همه یمنپرس من ک ی! نپرس چقرارهموضوع از چه 

 . یفهم یرو م یزچ

ا رسکوت خانه  یمهق هق ها یآوردم صدا. سرم را باال یدتلخ خند نیما

 شکست. یم

 یزهاچ یلیخ یدنبا فهم یکردم ونداد و ازت دور کنم؛ ول یسع-

دونستم افتاده دنبال خانواده ات و نگاه  ی. میستمدادم کنار با یحترج

اون شب باهات  ینکهکردم. تا ا یخودم حس م یمشکوکت رو رو یها

 یدند یکه قراره بر یقبلش هم گفته بود ی،تماس گرفتم و برنداشت

دارم  یخواهش یک. ازت یدینرو فهم یهمه چ یدمونداد! اونجا فهم

ونداد هست.  یکنه؛ ول یناراحتت م یاوشدونم رفتن من و ن ینهال! م

 یکه م ی. تنها کسیرو بفهم یزهاچ یلیتا خ یکنار اون باش یدتو با
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و! با خانواده ات روبه رو ! باهاش برییتهتونه ازت محافظت کنه پسردا

 یونداد م یکن! هر حرف یداپ همرو  یشو! مادر و پدرت و مقصر اصل

 یو سخت تر نکن به اندازه کاف یطنکن! شرا یگه رو گوش کن! لجباز

گاه تو بود. االن تو  یهاون تک یزمان یک. یدهکش یشپدر یاز خانواده 

گاهش باش! بهش اعتماد کن. بخاطر ونداد هم که شده گذشته  یهتک

افته تا از افتادن  یاتفاقات م یلینره خ یادتوقت  یچه یرو بفهم؛ ول

 کنه.  یریاتفاق بزرگتر جلوگ

 یزیونتلو یصورتش نشاند. بدون پلک زدن به صفحه  یرو لبخندی

 کردم. ینگاه م

 یکهتون هست. حواسم ب یشه! منم همینخوشبخت باش یدوارمام-

 یاوشهستم. به موقعش هم من و هم ن یقدم ازتون عقب ترم؛ ول

 بگرده! یچندسال هم که شده دنبال مقصر اصل ین. بخاطر ایایمم

را  یمرا خاموش کرد. دست ها ینمبل بلند شد و دورب یاز رو نیما

حرف  ی. کلمه به کلمه یختممهابا اشک ر یصورتم گذاشتم و ب یرو

نشسته بود  ینونداد که در ماش یادنم ثبت شد. در ذه یمان یها

را  ید یرام را باز کردم و س ید یو س یستادمافتادم. وقت رفتن بود. ا
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چمدان را  یانداختم. دسته  یفمدرون کاورش گذاشتم و داخل ک

خانه را خاموش کردم.  یرا سرم کردم و برق ها ی. روسریدمکش

کردم. در خانه را  یم یداآنها را پ یدهم که شده بود با یمابخاطر ن

زدند  یهم بهم م یاگه حرف ی. حتیستادمبستم و منتظر آسانسور ا

 ی! حرف هایماندو رماندم. بخاطر ه یدر عمارت کنار ونداد م یدبا

. دستم را باال یندلبم بنش یرو یآمد و باعث شد لبخند یادمونداد 

 ییانگشتم خودنماکه در  یمتیرنگ گران ق ییطال ینگآوردم و به ر

 یزهاچ یلیتوانستم از پس خ یشدم. من کنار ونداد م یرهکرد خ یم

کرد. در آسانسور باز شد.  ینم یوقت پشت من را خال یچ. او هیایمبر ب

به صورت  یرا زدم. نگاه ینگو پارک یدمچمدانم را داخل آسانسور کش

را  یمچشم ها یرز یملبود و ر یدهصورتم ماس یخودم انداخت. کرم رو

چشم  یرآوردم و ز یرونب یفماز ک یا یکرده بود. دستمال کاغذ یاهس

 یادخورد به جز تازه عروس.  یچهره ام م ی. به هرکسیدمکش یمها

 یشترزدم. هنوز ب یشخندیبودم افتادم و ن یدهام که ند هعم یحرف ها

 یم یددادم. با یگوش م یمابه حرف ن ید. بایدمشن یها م یناز ا

از ونداد! درباز  یتکردن مادر و پدرم و حما یداو پ یمندگبه ز یدمچسب

 یمها یهام خارج شدم. تمام گر یپدر یشد. همراه با چمدان از خانه 
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با ونداد  یکردم. وقت یساعت دفن م ینو در هم هخان یندر هم یدرا با

 یدکردم. نبا یبه او هم کمک م یدنبود. با یهشدم وقت گر یهمراه م

لبم  یرو یدپرس باشه و محتاط! لبخند یجور ینگذاشتم هم یم

 یشرا باز کردم. ونداد با باز شدن در، سرجا یننشاندمم و در ماش

کرده بودم.  یتشاذ یلیسه روز خ یننشست. دلم به حالش سوخت. ا

را کنار نگذاشته بودم. آن هم مجبور شد  یو زار یهجوره گر یچه

عقب را باز کرد و  بلند کند. حقم بود. ونداد در صندو یمدست رو

ازش  یسرخ شده بود. تشکر یمشد. از سرما دست ها یادهخودش هم پ

 ینسوار شدم. ونداد بعد از گذاشتن چمدان سوار ماش یعکردم و سر

 ینآمد. بنابر ا یشد و راهش را به سمت خانه اش عوض کرد. خوابم م

 را بستم و گفتم: یمچشم ها

 یدیم. رسیدمنخواب یزنم. چند روزه درست حساب یچرت م یکمن -

 کن! یدارمب

زمزمه کرد. هنوز ساعت شش عصر بود.  ینگاهم کرد و باشه ا خسته

. ادکلن گرم و یدمهم گذاشتم. نخواب یرا رو یمچشم ها ینهدست به س

من  یاو با عطر تنش مخلوط شده بود و خواب را از چشم ها یرینش
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ونداد داشتم لذت بخش بود. چه قدر  که کنار یگرفته بود. آرامش

نهاد او! االن چه بخواهد چه نخواهد همسر یشخوشحال بودم بخاطر پ

خواهد نداشته  یخواهد عالقه داشته باشد و م یمن است. حال م

توانند ما را از هم جدا کنند.  یشوند نم یجهم بس یاباشد. اگر مردم دن

 را شکست. ینونداد سکوت ماش یصدا

 یزبر ودوباره برگردم. برو اشکات  یاگه نشد ی؟کرد یهگر یشد یخال-

 روش!  یگهد یکم یدم. من که هفتاد و دو ساعت نخوابیمبعد بر

س برو راحت باشه! اگه راحت نشده بودم کنارت نبودم. پ یالتنه خ-

 زحمت باال بردن یاالن جنازه نشم و مجبور ش یندم هم یکه قول نم

 !یمنم خودت بکش

را باز کردم و  یمنگفت. چشم ها یزیکرد و چ یتک خنده ا ونداد

 گفتم:

در بعد! انق یبخوابم. حرفات و بذار برا یخونه بذار یمشه رفت یم-

 یتهران ازت م یدیمشم. فردا که رس یسواالم م یخیالخسته ام که ب

 بعد؟ یبرا یشه؟ قول و قرارات رو بذار یپرسم. م
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 فرمان زد و گفت: یانگشتش رو با

 شه!  یره مآ-

. در را با یستادخانه اش ا یجلو یقهکردم. بعد از چند دق سکوت

خواست دوباره حرف  یشد. دلم م ینگباز کرد و وارد پارک یموتر

دوست  یاوردخواست به زبان ب یظهرش را بشنوم. دلم م یها

دانستم دوست داشتن تنها به زبان آوردن  یداشتنش را! هرچند م

 را پارک کرد. خسته ین. ماشادنشان د یدبا. بلکه در عمل هم یستن

طر را زده بود و بخا یمکرد. پشت پا یم یتماذ یمشدم. کفش ها یادهپ

نثار  ییکرد. ناسزا یزوق زوق م یمبودن کفش ها، پنجه ها یزنوک ت

ام را محکم کردم. جلوتر از من به سمت  یروسر یسحر کردم. گره 

و قدم به جل ندو چ یدمکش نیزم یرا رو یمآسانسور رفت. به زور پاها

 آسانسور گذاشت یشد. چمدان را جلو یرمبرداشتم. ونداد متوجه تاخ

خواهد بغلم کند؛ سرخ شدم. کنارم  یو به سمتم آمد. فکر کردم م

 و گفت: یستادا

 سته ام! خ یلیشم. خ یهوش م یعجله کن نهال! االن ب-
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 آرام به سمت آسانسور رفتم. یکردم و با قدم ها اخمی

 ن شد.اومدم. فقط مشکل دارم. پاهام داغو یهم م یگفت یشما نم-

 لب گفت: زیر

 یپوش یم ینک یاشتباه م یراه بر یتون یکفش ها نم ینتو که با ا-

 !یقدرت راه رفتنت رو به دست آورد یهمدت کم یک! هنوز یگهد

انداختم. ان روز نتوانستم خوب به اطراف  ینخودم را داخل کاب سریع

انداختم.  یمانبه هردو یپنجم را فشار داد. نگاه یدقت کنم. طبقه 

! یگرفت ینم ی. البته اگر اختالف قد را جدیمامد یبه هم م ینگ یبگ

در  یکلشنشده بودم. ه یشبودم که متوجه لباس ها یجامروز انقدر گ

شد. در باز شد  ین داده منشا یخوش دوخت به خوب ارآن کت و شلو

من و  یدنشد. با د یاننما یراسالمیغ یو قامت دختر با لباس ها

. ونداد یدلبش ماس یبود. لبخند رو ینمانب یکم یونداد که فاصله 

نداشت  یشترسال ب یکو  یستب - یستبه دختر که ب ینگاه یمن

 یمشک. شلوار قد نود گذراندمرا از نظر  یشانداخت. با تعجب سر تا پا

بود و  یقاییکوتاهش بافت آفر یدو بند. موها یرنگ و تاپ مشک

انداخت و من به  یینداشت. ونداد سرش را پا یادینسبتا ز یشآرا
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و از نظر گذروند و روبه ونداد  یم. دختر سر تا پایدماو لب گز یجا

 گفت:

 . یننداشت یفونه تشرخ یچند روز یکسالم عرض شد ونداد خان! -

 نگاهش کرد و گفت: یکرد. ونداد جد تنفر نگاهم پر

 م رو بدم؟ به شما آمار رفت و آمد ید! بایسالم خانم شفاه-

 .طبقه گذاشته بود تا باز بماند یدکمه  یبا حرص دستش را رو دختر

 نمیخواستم بب یکنم. فقط م ییباشم از شما بازجو یبنده خر ک یرخ-

  یه؟نه؟! مشکل یا ینسالم

کردم. اشاره کرد  یدستش به من که مبهوت و سرخ شده نگاهش م با

 و ادامه داد.

 !ینسالم یدمکه االن فهم-

 زد و گفت: یشخندیدستش را دور شانه ام حلقه کرد. ن ونداد

خانم  ینن فکر نکنم به شما مربوط باشه! در ضمن امسالم بودن -

 همسر بنده هستن.
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تکان خورد. لبخند  یشدر گلو یزینام همسر، چ یدنبا شن دختر

 یاحتکردم. او هم با تنفر و نار یبه او زدم و ابراز خوشبخت یخسته ا

بسته  یگفت. ونداد دکمه  ینیکرد و خوشبخت بش یابراز خوشحال

او به  یمعذب بودم؛ ول یکماننزد یشدن در را زد. بخاطر فاصله 

 .یدمآورد. سوالم را پرس ینم یشرو

 سر و شکل ظاهر شد؟  ینبود؟ چرا با ا یک ینا-

رفت  یطور که جلو م ینباز شدن در، چمدان را برداشت و هم با

 گفت:

 یشکست عشق یدادونم. جد یدختر موکل من! سر و شکلش هم نم-

و  یکی ینبا ا یارهکه حرص طرف رو در ب ینا یخورده فکر کرده برا

 یعوض م یزسر و وضع ظاهر بشه همه چ ینبخنده و با ا یکیاون 

 شه.

 .یدمپرس یجگ

 شده؟ یعاشق ک-

کوچک با  یرا از پا درآوردم و وارد خانه شدم. خانه  یمها کفش
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نمانده  یادم یزیچ یجا آمده بودم؛ ول ینکم! آن شب هم هم یلوسا

که مبل  یکوچک یراییبه اطراف انداختم. هال و پذ ییبود. نگاه گذرا

 یکوچک یزیونشده بود با تلو یدهدور تا دورش چ یمشک یچرم یها

در، آشپزخانه قرار داشت. در را  ینصب شده بود. جلو  یوارکه به د

هم سه اتاق قرار داشت. سر  یپشت سرم بستم. سمت راست در ورود

اپن انداخت و  یرا رو یدنبود. ونداد کل یشترب یجمع خانه پنجاه متر

 گفت:

مه ام تو خونه هست و در حد دختر ع یکم یل! وسایگهشرمنده د-

 تهران... . یمفردا بر یلو یست؛ن

 را قطع کردم. حرفش

 یی؟بود پسردا یعاشق ک ینگفت-

 ونداد باال رفت. کتش را از تنش درآورد خونسرد گفت: ابروهای

ه جز خواب، االنت ب یتنها دغدغه  یستی؟خونه ناراحت ن ینجدا از ا-

 یمه؟همسا

پالتوام را باز کردم  یکرد. دکمه ها یدرد م یمسمت مبل رفتم. پاها به
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 .یدمو دراز کش

 رد؟ک یمن و نگاه م یشده بود که اون جور یآره! عاشق ک-

تاق هست. فردا ! بلند شو برو بخواب! اون ایپتخوشت ییهعاشق پسردا-

از فردا  یدتموم دارم. توهم با یمهکار ن یکل یدنمونبه محض رس

 ! یناراحت نش یزیسر هرچ یکن یکالهت و قاض

 یم یشاز سر و رو یتفاوت بود. خستگ ینشستم. ب یمسرجا سریع

 خونسرد بود.  یول ید؛بار

 عاشق تو بود؟-

 یمبل جلو یاپن گذاشت. رو یرا باز کرد و رو ینشسر آست ی دکمه

 من نشست. 

 ید. منم جواب عالقه بود تموم ش یزیچ یکچرا واست مهمه نهال؟ -

 طرفه اش و دادم.  یک

 نشستم.  ینهبه س دست

رو که واسم گذاشته بود  یمان ید یشم. بعد چند روز س یناراحت نم-
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 و تو همون خونه چال کردم.  یامها و ناراحت یهکردم. گر یدارو پ

 یتکان داد. بلند شدم و به سمت اتاق رفتم. همان اتاق آن روز سری

کوچک  یزآرایشو م یوارینفر کنار اتاق بود با کمد د یکبود. تخت 

 یگرد یآدم یدقرار داشت. از فردا با یشچند ساعت روادکلن و  یککه 

 یدکردم. با یمدت احساسم را به ونداد سرکوب م ینا یدشدم. با یم

 یبار ید. هم بخاطر خودش و هم بخاطر خودم. نباندمما یکنار او م

کند. پالتوام را  یدانستم او مرا رها نم یشدم. م یدوش اش م یرو

کالفه ام کرده بود را  یکاف یرا که امروز به اندازه  یدرآوردم و روسر

تخت دراز  یرو یماز دور گردنم باز کردم و بدون باز کردن کش موها

که کنار ونداد بودم. هر چند برق هال  بود یشب ین. امشب اولیدمکش

اتاق به  یکیبودنش بود. در تار یداراز ب یحاک ینروشن بود و ا

رنگ  ییبود نگاه کردم. دستبند طال که خودش دستم کرده یدستبند

بود. با  یکش یسادگ ینبود. در ح یزانشآو ییزیپا یکه برگ ها

با ونداد آشنا  لانشگتم دوباره ذوق کردم. کاش از او یحلقه  یدند

ام است که آن قدر  ییاو پسر دا یدمفهم یشده بود کاش از اول م

سش داشته کرد که دو ینم یوقت کار یچحرف از همه نشوند. کاش ه
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ادکلن  یرا بستم و سرم را در بالشتش که بو یمباشم. چشم ها

به  یدانم چه قدر گذشت؛ ول یداد فرو کردم. نم یاش را م یشگیهم

 .رفتم یقیخواب عم

*** 

 یو پنجم شماره  یستبار ب یرفت. برا یکالفه وسط خانه راه م آزاد

و چه  یددانست از که کمک بخواهد. چه بگو یونداد را گرفت. نم

د. هر بوآنها ز یبرا یافتاده بود. انگار خوش یگریبخواهد. بازهم اتفاق د

کرد.  یهصدا گر یدهانش گرفت و ب یآوا دست مشت شده اش را جلو

 آمد. یدر عمارت م شپدر بزرگ یصدا

 بکنه! اون از یشوبذار زندگ ینبگ یپسره خوبه! ه ینا ینبگ یه-

. یادکه پشت هم باال م ییااز گنده ینمموسسه که حسام نجات داد ا

تو به قبر  یآبرو یغلط؟ پسره ب یگه ک یراست م یک یدیحاال د

خانواده اش هم رحم نکرده. هه حکم نبش قبر!  یآدم ها ینتر یزعز

 پسر نوه ام شد.  ینکردم ا یچه گناه یاخدا

آنها سرخ شده بودند.  یآزاد نگاهش به عمو و پدرش انداخت. هر سه 

 یاز شرمندگ ینکرد. حس یم یهمادر ونداد بخاطر تنها برادرش گر
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 یشدانست که پسرش چندماه پ یانداخته بود. او م یینسرش را پا

بفهمند؛ اما امان از  یزود ینخواست به ا یکار را کرده است و نم ینا

تمام  یننفر یپسرش بسته بود. صدا یبرادر زاده اش که کمر به نابود

چگونه ونداد را  یندتوانست بب یخانواده حال آزاد را بد کرد. نم یاعضا

کار ونداد نبودند.  یاناز آنها در جر یچکدامسوال برده اند. ه یرز

را در بغلش فشرد و با  ینازنبود از او دفاع کند. حسام، آ یچکسه

 تظاهر گفت:

 !یدشاشتباه کرده آقا بزرگ! ببخش-

 قرمز شده بود گفت: یتکه از عصبان یخان با صورت همایون

و  یناول یدارم برا ی؟نو بک یشطرفدار یخوا یاشتباه کرد؟ تو هم م-

. اسم اون پسره رو تو خونه بشنوم یگهبار د یکگم.   یبار م ینآخر

ده زنم. کم آبرومون و برد؟! کم بال سر خانوا یاسم شما رو هم خط م

 آورد؟ 

 ندش تازه شده بود ادامه داد.همسرش که داغ دلش بخاطر فرز روبه

 یادبذار ونداد ب یکرد یصدبار با من بحث م یزن! روز یربگ یلتحو-



 

 

 WWW.98IA3.IR 1330 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

رو تو گور  یامرزهارفته تن اون خدا ب ی؟نکرده. االن چ یاون اشتباه

و  یشافت یب ی،من اگه از کالهبردار یاد؟ب یخوا یلرزونده! بازم م

 گذرم.  یمورد نم یک ینبگذرم از ا یشکار یانتخ

ا آنه یوبه او رفت. هر د یآزاد را نگاه کرد. آوا چشم غره ا یروزپ حسام

ب دانستند چه کار کنند. ونداد از چند ساعت قبل تلفنش را جوا ینم

 بوق آزاد در گوش اش یاو را گرفت. صدا یداد. دوباره شماره  ینم

نگاهش کرد. گفته بود  ینبلند شد. حس یشاز جا یع. آزاد سریچیدپ

د. فرو رفته بو یناو آب شده بود و در زم یکند؛ ول یم یداپرا  یههد

 یخسته  یرفت. بعد از چند بوق صدا یاطآزاد به سمت ح

 انداخت. یندر گوشش طن یشپسرعمو

 م. بود یدارخوبه 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
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 یگهشده. د یشاسپند رو آت کار تو بوده! یدنبش قبر! آقا بزرگ فهم-

اس!  یختهداخل عمارت! اوضاع عمارت بهم ر یپات و بذار یتون ینم

 یکارت چ یلو بگو دل یاب یدوست دار یونداد! جون هر ک یابلند شو ب

 بوده! مامان و بابات کمرشون خم شد. آوا... .

 حرفش را قطع کرد. ونداد

واد خ یدارم. نم یطبل یازدهخب نگفتم گزارش بده! فردا ساعت  یلهخ-

 یدباشه با یاونجا! هرچ یمراست اومد یکفردا  ید! شایننگران من باش

 نه؟ یگهسروش رو شه د یوندست هما

  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

 یهسروش بگو امشب، شب آخر یون! به هماینفهم یم یماومد یوقت-

 ذاره. تا فردا! یبالشت م یراحت سر رو یالکه با خ

 ینو مشتش را بر زم یدکش یاو قطع کرد. آزاد آرام آه یرا رو گوشی

فرو رفته بود.  یکیداد. خانه در تار یهمبل تک یونداد به پشت .یدکوب

از آنچه سه روز  یزبود. همه چ یشانکرد. خسته و پر یسرش درد م
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رفته بود. دستش را دراز کرد  یشگذشت زودتر پ یدر فکرش م یشپ

داد نهال  یکه نشان م یکتش برداشت. برگه ا یبو برگه را از ج

کوچکش کرد. به  یبه خانه  یگاهگمشده اش است. ن یدختر عمه 

امشب  یکه نهالش خواب بود انداخت. چه آرزوها برا یاتاق یدر بسته 

 یمان یکرده بود و چه بر سرش آمده بود. حرف ها یو شب خواستگار

بارهم  یک! اشینکن آدم خوبه ب یسع» در گوش اش زنگ خورد 

وز که جار توانست بد باشد؟ هن یم« که اونا از تو ساختن باش!  یزیچ

نکرده است مسبب حال بد همه شده بود. اگر واقعا  یزده بود گناه

بود. خسته بود؛  یدهشد؟! خواب از چشمانش پر یکرد چه م یگناه م

دانست به چه  یتوانست بخوابد. نم یمانند سه شب گذشته نم یول

که  یینگران فردا یاباشد. نگران نهال باشد  یندهکند. نگران آ فکر یزچ

 یدانست. نم یپدر بزرگش را نم یلشود. دل یانست چه مد ینم

که از  یزیاش شده اند. با چ ییچرا مخالف ازدواج عمه و دا یدفهم

 یستندبود. حتم داشت پدر و مادرش هم حاضر ن یدهزبان آزاد شن

مادر و پدرش زد. با باز شدن  یادبه  لخینگاهش کنند. لبخند ت یحت

خواب آلود به سمت آشپزخانه  یدر اتاق، از فکر درآمد. نهال با چهره ا

متوجه ونداد شود. گردنش را به سمت آشپزخانه  ینکهرفت بدون ا یم
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 یم یواننگاهش کرد. نهال کالفه دنبال ل ینهکج کرد و دست به س

به  ید لذت بخشلبخن وندادشد.  یکردن آن نم یداگشت و موفق به پ

 بلند شد.  ینزم یاو زد. آرام از رو

 یارم؟از کجا ب یوانشد؟ ل یتشنه ام م یداالن با ینخدا هم یا-

در  یاراخت یو او همچنان دستش را ب یستادپشت سرش ا ونداد

از  ادکلن ونداد را ی. بویایدبه دستش ب یوانچرخاند تا ل یم ینتکاب

برد  را کامل باز کرد. ونداد دستش را باال یشبود. چشم ها یدهدور شن

 یتقرار داشت دستش را هدا یوانکه ل یو دستش را گرفت. به سمت

 . یدبود. خواب از سر نهال پر یستادهپشت سرش ا یقاکرد. دق

 مم... نون!-

دستش را رها نکرد. محتاج نهال  یصفحه گذاشت؛ ول یرا رو لیوان

ردن به او گناه باشد. نهال االن فکر ک یدکه شا یدترس ینم یگربود. د

! قلبش به تالطم افتاد. ونداد یساالر یانمهرزن او بود. نه همسر ک

 ینامنظمش م یگفت؛ اما از نفس ها ینم یزیسکوت کرده بود و چ

 یککرد که در آن  یاعتراف م یدببرد. با یاش پ یشانیتوانست به پر

بود و  یستادها شیجلو یخکوبسال کم آورده. ناخودآگاه از نهال که م
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 .یدآرام نال یگرم او روبه ذوب شدن بود با صدا یدست ها یردستش ز

اومد  یشپ یتاد. هر چاف یشد. هر اتفاق یکنارم بمون نهال! هرچ-

 ازم بپرس یدیشن یکارم و بپرس! هر چ یلو ازم دل یاکردم ب یهرکار

شنو! چوب دار نبرم. تو حرفام و ب یگناه باال ینه! ب یاداره  یتواقع

 باورم کن! بهم اعتماد کن!

از آن ونداد  یزیبه سمتش برگشت. دستش را گرفت و فشرد. چ نهال

 گذشته که غرورش زبان زد خاص و عام بود نمانده بود. 

 یاب ی؟گ یم ینصف شب یهحرف ها چ ینشده؟ ا یزیونداد؟ چ یخوب-

 داغه! با یلیوب شه! دستات خآب قند بخور حالت خ یکتو هال.  یمبر

 کار و نکن! ینخودت ا

 یاُپن گذاشت. نهال با نگران یلبه  یرا رها کرد و بر رو دستش

 نگاهش کرد. 

آروم شم. تا انقدر  یکمفقط  کمی یدقول بده نهال! قول بده تا شا-

 اره. دهست که من و باور  یکی یادن ینعذاب نکشم. تا الاقل بدونم تو ا

 یگرسرپناهش بود را؟ د یزمان یککه  یتوانست باور نکند مرد می
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را باال اورد و صورت او را قاب  یشاو، دست ها ینداشت برا یمانع

 زد و گفت: یگرفت. لبخند تلخ

 یمکمدت  یدونداد! شا یستمتونم باورت نکنم؟ تو بگو! من همه ن یم-

ردم و م یهات برا یو دلسوز یاتکارهات و خوب یول ی؛کنارم بود

ز اگناه بودنت! من  یزنه بر ب یم ییدخانواده ات همه و همه مهر تا

 یبود یشقابل ستا یشهبهت اعتماد کردم. تو هم یششش سال پ

 یول یره؛گ یخدا موش نم یرضا یبرا روزها ینتو ا یچکیمن! ه یبرا

داشتم  یاج! هرجا بهت احتیستادی! کنارم ایمن کرد یتو از پشت

 یاز اعضا یکیتو  یدمفهم یوقت یشچند شب پ یدون ی. میدیرس

به خودم افتخار کردم که  یدون یچه قدر خوشحال شدم؟ م یخانوادم

سخت  یسال ها ین! هرچه قدر هم خانواده ات مقصر ای؟تو هست

وقت مرد  یچباشن. تو حسابت از همه جداست. ه یاوشمن و ن یزندگ

 یتو روزهافروشم و  یمردم نم یو به حرف ها یمخوش قلب زندگ

 کنم. یرو رهاش نم یشپ

را برداشت. نهال لبخند  یش. دست هایدرا از نهال دزد نگاهش

 را باز کرد و گفت: یشزد و دست ها ینیدلنش
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دتم حرف ها رو نزن! خو ینهم ا یگهد یامرد خوش قلب! ب ینجاا یاب-

م ترس یباالست. م یلیبدنت خ یره باال. دما ینکن. داره سنت م یتاذ

 شم. یوهدور از جونت ب

لبش نشاند. چه قدر خوشحال بود از بودن نهال  یرو یکمرنگ لبخند

دانست.  یبود و نم یاش! چه قدر محتاج آغوش کس یدر زندگ

د دستش را دور نهال حلقه کرد و سرش را خم کرد تا با او هم قد شو

نهال چنگ زد.  یاو گذاشت. بغض به گلو یشانه  یو سرش را رو

د که از دو خانواده فرار کرده بودند. وندا یاوشدر و پدر نهال و نما

 گونه در ینکرد که ا یم یفاوسط ا ینرا ا یآنها بود چه نقش یسوگل

 آغوش او فرو رفته بود.

 آرومم کن یجور یهدونم خودت  ینم من

 ندارم یتو راه فرار یکه جز دست ها من

 ندارم ییکه اصال کار به جا یونهد یه

 گفت: یآرام یبا صدا ونداد

 شه خانم دکترِمن! بخ یممنونم ازت! حرفات واقعا تسط-
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 وبه صورت او زد  ی. لبخندیدبغضش را همراه با آب دهانش بلع نهال

 گفت:

به  یر کرد! هر وقت فکییتو بازه پسر دا یبه رو یشهآغوش من هم-

رسونم. در ضمن از  یصدام کن بشمر سه خودم و م یدار یاجمن احت

 ینه؟ا یر. غیمو جز هم ندار یبه بعد من و تو کس ینا

ا و به سمت اتاق راهش ر یداو زد. دستش را کش ینیب یرو یکی ونداد

 کج کرد.

و  ی. خوبکه تو ذهن ادم بگنجه یزیاز چ یشتر! تو بیماستحق با ن-

 کنه.  یسرم اضافه م یتو یبه فکرها یگهد یدغدغه  یک ینا

تو  یمفرست یم یدب از سرم پرخوا من متعلق به همه ام! حاال که-

 بشه؟  یاتاق که چ

زد. کجا  یشدر موها ی. دست او را رها کرد و چنگیستادا سرجایش

 . نهال به چهارچوب دریدرا بگو یتخواست به او واقع یبردش؟ م یم

 داد و گفت: یهتک

 یخیالامشب رو ب ینهم یبکش یشحرف گذشته رو پ یخوا یاگه م-
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 بگو! شو خب؟ بذار فردا شب

 به سمت نهال برگشت.  جدی

 یمتون یمعمارت. ن یمر یراست م یکنهال! فردا  یمندار یادیزمان ز-

دستش  یگهد یسروش بهونه  یون. همایمصبر کن یتا مراسم عروس

 اومده تا از خانواده دورم کنه.

 با آنها را نداشت. از حرف ونداد جا خورد.  ییروبه رو امادگی

 .با اونا رو...  ییروبه رو یمن امادگ فردا؟ ی؟گ یکه نم یجد-

 را درهم کرد و حرفش را قطع کرد. یشاخم ها ونداد

ست به زودتر د ی! هرچیهآدمن مثل بق یک! اوناهم یخودهب یتنگران-

شته اتفاقات گذ یانکه در جر ییتا جا ینبش یابهتره! االنم ب یمکار ش

 هستم رو بگم!

و اضطراب به جانش افتاد. تحمل حرف از جانب خانواده اش  استرس

آنها  یدفهم یم یدگذشت. با یشچشم ها یرا داشت؟ گذشته از جلو

کجا هستند. حرف ونداد را اطاعت کرد و با فاصله کنار او نشست. 

 ید. بایدداغش کش یشانیبه پ یونداد چراغ خواب را روشن کرد و دست
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 یگرانداخت که چند روز د یخط را جا م یکد یگفت. نبا یمو به مو م

حرف گوش کن تمام  یاش استفاده شود. نهال مانند شاگرد یهعل

تر از گذشته شد.  یجو هر لحظه گ یدحواسش را جمع ونداد کرد. شن

 در آخر هم نهال متعجب گفت:

 یردن خب؟ چکاونا فرار  یشد؟ تا االن که گفت یخب ادامه اش چ-

. بعد یدهپدر و مادرم و فهم یبابات جا یعنیشد؟  ینجوریشد که ا

 دونن االن پدر و مادرم کجان؟ یکجا رفته؟ بابات م

 به نهال انداخت و گفت: ینگاه نیم

دونه.  یهم نم یبحاج مجت یدونه. حت ینم یچکیبه جز آقا بزرگ ه-

 تمام پول موسسه رو برگردوند.  ینهم یبرا

ش خونسرد یگردنش را به سمت او برگرداند. ناباورانه به چهره  نهال

 شد. یرهخ

 یگ یمنونداد؟ اونا هم حرفت و باور نکردن؟ مگه  یهمنظورت چ-

چرا باورت  ی؟جهانت ییو دا یثاقعمو م یهاز لحاظ چهره شب یلیخ

 نکردن؟ 



 

 

 WWW.98IA3.IR 1340 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

خواست حال او  یلبش نشاند. نم یرو ینهال را گرفت. لبخند دست

 نگران او باشد. ینکهشد نه ا یفردا آماده م یبرا یدابد شود. ب

 و! ت یبرا یه. فردا روز سختیموضوعات شو! بهتره بخواب ینا یخیالب-

  ی؟کار کن یچ یخوا یم-

بود و  یرنشبت به از دست دادن موسسه نداشت. نه دلگ یخاص حس

 یوردست  ینکهاتفاقات عادت کرده بود. به ا ینا ینه ناراحت! به همه 

 باال انداخت و یتفاوت شانه ا یبگذارد و از دست برود. ب یزیهرچ

 گفت:

 کار کنم؟ یو چ یچ-

ود چند سال افتاده ب ینکه در ا یتخت نشست. اتفاقات یزانو رو چهار

ر د یشده بود؛ ول یانکرده بود. هرچند ظاهرش هم نما یرپ یلیاو را خ

 باطن او کم آورده بود. 

ن بعد اال یتا موسسه رو بخر یجمع کردهمه پول  ین! ایگهد ینهم-

 از اون یکیهمه اش رفت رو هوا؟ هنوز مگه به پدر بزرگت نگفت اگه 

 !یگهده؟ خب من هستم د یبهت م یکن یداچند نفر و پ
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فکرت  یدا! فعال بیفکر کن یستشه. الزم ن ینم یشرواتفاقات پ ینبا ا-

 شه.  یخدا بخواد همون م یفردا! هرچ یبرا یو بذار

 یلدل . از درک او عاجز بود.یدفهم یتخت بلند شد. ونداد را نم یرو از

 به او زد و گفت: ی. لبخندیدفهم یهمه کوتاه آمدن او را نم ینا

 !یرفردا. شبت بخ یحرف ها باشه برا ی یهباشه، بق-

طور که از  ینبه نهال زد و هم یلبش نشاند و چشمک یرو لبخندی

 شد گفت: یاتاق خارج م

تر از  بردار! خسته یاب یخواست یهم م یزیدخترعمه! چ یرشبت بخ-

 شم. یدارهستم که با سر و صدا ب یاون

را باز کرد و تشک را  یراهنشپ یرا پشت سرش بست. دکمه ها در

سرش گذاشت و بدون انداختن  یرپهن کرد و بالشت را ز ینزم یرو

فرو  یقیکه در خواب عم یدنرس یهپتو، چشمانش را بست و به چندثان

 که در انتظارش است.  ییرفت. غافل از فردا

پشت تمام اتفاقات نشسته  یتکرار! انگار کس یافتاده است رو گذشته

نگردشان  یآنها کار گذاشته است. م یکه در زندگ ینیاست و از دورب
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خدا  ینبر زم یکند و پا یم یدهد. خوشحال یو قهقهه مستانه سر م

آخرش تلخ باشد  یدکه شا یدالنه اناعا یسخت و باز یکوبد. زندگ یم

 یکه ب یستداند. آن کس ک ینم یچکساست و ه شاو لذت بخ یبرا

 یشطرنج جلو و عقب م یدو سف یاهس یرحمانه انها را مانند مهره ها

 برد... .

*** 

ها  یبه سمت صندل ییدستش را به دلش گرفته بود و از دستشو آوا

ز بار سوم امروز حالش بهم خورده بود. آزاد نگران ا یرفت. برا یم

 بلند شد.  یشجا

 .ینک یبه حرف که گوش نم یمدکتر بر یابهت گفتم ب یآوا؟ ه یخوب-

 یتطور که گ ینسرش را خاراند و هم ینشست. جلو یصندل یرو آوا

 گفت: یستنگر یرا م

شه  یشدم. باورم نم یجور ینا یداداشم مهم تره! بخاطر فشار عصب-

و تنها دغدغه اش لباس  یهعروس یدخر یراتفاقات درگ ینخواهرت با ا

گفت؟ کفش  یچ یشماومد پ یشبشه د یساده! باورت م یاپف داره 
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 .ینینگ یاساده قشنگه 

 .یدکوب ینکنارش نشست. با نوک کفش اسپرتش به زم آزاد

. گرفته بشه یمکه به همه گفت یو روز یخواد هر جور شده عروس یم-

که عمو بهرام و حسام هم  ینیب ی. میستونداد هم واسش مهم ن

 آقابزرگ هم که یعروس ی. کادویستواسشون بود و نبود ونداد مهم ن

شرکت ساخت و سازه. به  یدونداد بدبخت و خر یفروش موسسه 

 یست؟بشه به نفعشون ن گرفته ینظرت هرچه زودتر مراسم عروس

 معلومه که هست.

او گذاشت و  یشانه  یزد. آوا دستش را رو یشدر موها ینگچ کالفه

 گفت:

تونه بخاطر  یابا هم نمببکنه.  یفکر یکدعا کن داداشم که اومد -

 بگه. یزینبش قبر چ

داشت و پالتو قهوه  یالغر یکلکه ه یبرادرش و دختر یرو نگاهش

ا رماند. آزاد رد نگاه آوا را گرفت. صورتش  یرهتنش بود خ یرهت یا

 . نهال سرش را باال گرفت. یدبرگرداند. ونداد از دور آنها را د



 

 

 WWW.98IA3.IR 1344 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 کنه؟ یکار م یچ ینجانهال ا-

اش نشسته بود  یشانیپ ینب یبه ونداد که اخم ینگاه یمن نهال

 انداخت و گفت:

 بگذرونه! یرخدا به خ-

 ز چهرهش را به برادرش رساند. ااز کنار آزاد بلند شد و با دو خود آوا

لبالب از اشک پر شد  یشتوانست بفهمد. چشم ها یرا نم یزیاو چ ی

وش خآنها  یو کالفه به هردو یستادو نامش را صدا زد. آزاد کنار او ا

 آمد گفت و سپس روبه نهال ادامه داد.

 بود. یجالب یزاومدنت به تهران سورپرا-

 انداخت. یم یشاتفاق پنج سال پ یادکه فرودگاه تهران او را  نهال

 زد و گفت: یلبخند محجوب

 به درخواست ونداد اومدم.-

ه ک یحلقه ا یدنشده بود با د یرهآنها خ یکه هنوز شوکه به هردو آوا

 ینرا با آست یشکرد. اشک ها یم ییآنها خودنما یدر انگشت هردو

 گفت: یپالتواش پاک کرد و با شوخ
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 گه داداش؟ یم یوسط چ ینا یزوج یحلقه -

خ االن وقت سر یول ید؛انداخت. از آوا خجالت کش یینسرش را پا نهال

ا رحق  ینکدامشان و ا یچشدن نبود. او توقع رفتار مناسب نداشت از ه

ل در حالتش دست او را گرفت. قو ییریتغ یجادداد. ونداد بدون ا یم

 داده بود که از او مراقبت کند.

 .یمازدواج کرد یروزنهال همسر منه! د-

 حوصله گفت: یونداد زد و ب یبه شانه  یکی. یدخند آزاد

  شو! مگه ازدواج کشکه؟! اونم تو و نهال؟ یخیالداداش ب-

 آزاد نگاه کرد. یبه چشم ها مستقیم

 .یمازدواج کرد یروزنکردم. نهال زنه منه! د یشوخ-

 شد و گفت: یرهناباورانه به نهال خ آوا

 گه؟ یدروغ م-

 یدنه، آوا خالف انتظار او را در آغوش کش یدادن سرش به معن تکان با

کرد. نهال آب دهانش را قورت داد. خودش را  یهبلند گر یو با صدا



 

 

 WWW.98IA3.IR 1346 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

ازجانب آوا به صورتش بخورد؛ اما او  یلیس یکآماده کرده بود که 

. یختر یآنها خوشحال بود و اشک شوق م یازدواج هرچند پنهان یبرا

 را نگاه کرد و گفت: ندادآزاد نگران و

! رسما گورت یازدواج کرد یداداش؟ پنهون یکار کرد یچ یدون یم-

 بره.  یینآب خوش از گلوت پا یک یذارهخان نم یون! همایو کند

 روبه آزاد گفت: یخونسرد با

 یهربحث کردن و گ ی. االنم به جایستدفعه مثل اون دفعه ها ن ینا-

 عمارت! یمکردن بهتره بر

 گفت: یبلند یرا از دور نهال باز کرد و با صدا شیدست ها آوا

عمارت که از  یبر یخوا یاشته نه؟ معمارت؟ ونداد مخت تاب ورد-

 ی؟ش یکسانبا خاک  یشترب ینا

من  دفعه فرق داره. چون ینشه. ا ینم یکساندفعه اون با خاک  ینا-

 هستم.

نهال  یلب ها یرو یو آزاد متعجب نگاهش کردند. لبخند تلخ آوا

 یو کوبنده بود. آنها در دل برا یلحن گفتارش جد ینشسته بود؛ ول
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کرد  یآنها تاسف خوردند و ناراحت بودند. در طول راه آزاد سع یهردو

آنها  یبکشد؛ اما موفق نبود. هردو یرونزبان ونداد ب یراز ز یزیچ

بود.  یدهفا یمنصرف کردنشان ب یسکوت کرده بودند و تالش آوا برا

آن  یتا صبح فکر کرده بود و عکس العمل تمام اعضا یشبنهال د

 آنها بدهکار بودند را در نظرش آورده بود. یخانواده که بدجور به هردو

اس توهم  یختهبعد! اوضاع عمارت االن بهم ر یبذار برا یاداداش ب-

  یستی؟تو اون خونه. به فکر مادرت ن یببر یریدست نهال و بگ

در اگر نهال برا ی. حتیفتدخانواده اش ب یبرا یکه اتفاق یدترس نمی

 یاحترامش را نگه م یدزاده اش هم نبود. همسر پسرش بود پس با

! بر گفت امروز نه یداشتند. سرش را به سمت نهال برگرداند. اگر او م

 از همه نگران یشتررا آرام بست. ب یشگشتند؛ اما نهال چشم ها یم

 اش!  انوادهنهال بود تا خ

 کنم. یم یدونم که دارم پافشار یم یزیچ یکنه؛ حتما -

 گفت: یبلند یبه صورتش زد و با صدا یکی آوا

. بذار یمخالص ش ینازکنم! بذار از شر حسام و آ یداداش خواهش م-
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 .یستنهال ن ییاز رونما یجو خونه به قبل برگرده االن وقت مناسب

به  بود که یشبار شش سال پ ینداد. آخر یینپا یرا کم یشهش نهال

 رفت. یم یدبا یدشن یاگر امروز حرف هم م یمحله آمده بود. حت ینا

از  یتواقع ینکه بخاطر دانستن ا یو بخاطر ونداد یماهم بخاطر ن

بلند  یخانواده دور شده بود. ونداد دستش را مشت کرد و با صدا

 :یگفت

به  بار یک یه؟. نظرت چیمبر یریمبگ یراه و تاکس یادامه  یر ینم-

 یول ی؛پشت برادرت بود یشهآوا! به ظاهر هم یمن اعتماد نکرد

 یچهدفت بود. ه یننگه داشتن جو اون عمارت مهم تر یدارپا یشههم

رو ! االنم من توقع ندارم؛ فقط بینمدت به فکر من نبود ینوقت تو ا

 پدر بزرگت آشنا شن!  یهذات واقع باعمارت! برو تا همه 

به جز نهال به او  یچکسدانست ه یر که مبود. همان طو عصبانی

خواهرش هم به فکر مادر و پدرش بود. هرچند  یاعتماد نداشت. حت

 یمان ینهال و حرف ها یها یبه سخت یوقت یآنها مقصر نبودند؛ ول

زد و وارد  یشدر موها یگرفت. آزاد کالفه چنگ یکرد آتش م یفکر م

را نگاه کرد که او در جوابش لبخند دلگرم  ادکوچه شد. نهال نگران وند
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شالش پاک کرد.  یصورتش را با گوشه  یزد. آوا اشک ها یکننده ا

 یشکرد. نگهبان در را برا یتهدا ینگرا به سمت در پارک ینآزاد ماش

 یبود. لبخند تلخ یشکه جلو رو یعمارت بزرگ یدنباز کرد. نهال با د

شد. به  یم یکتفاقات نزدا ینلبانش نشست. داشت به مسبب ا یرو

 یدر اصل یشد. خودرو جلو یم یکمحل اقامت پدر و مادرش هم نزد

 ی. ونداد دست نهال را فشرد. از او قول گرفته بود برایستادساختمان ا

. آوا و ید. در خودش نرود و هرچه شد به او بگویزدحرف مردم اشک نر

 یشد. نهال نگاه یادهشدند. ونداد در را باز کرد و پ یادهپ ینآزاد از ماش

کردن  یتیمبا  ینکهمثل ا» لب زمزمه کرد یربه اطرافش انداخت و ز

پول گذاشته و از امکانات عمارتش استفاده  یدوتا بچه خوب پول رو

شد.  یادهرا گرفت و پ یشپالتو قهوه ا یزد و جلو یشخندین« کنه یم

 یادعظمت عمارت  یدنگذشته نبود. با د یفآن نهال ضع یگرد

خودش و  یها یکس یب یادافتاد.  یمان یها یچارگیو ب بدبختی

خواهرش را نگاه  یاش که کنار اتاق کز کرده بود و عکس ها یاوشن

. یستاددر عمارت ا یحال ونداد افتاد. جلو یشانیپر یادکرد. افتاد.  یم

که کنار حسام نشسته بود و  ینازرا زد. آ یونداد زنگ درب ورود

 یدر، فکر کرد لباس ها یبود. با صدا یوهمشغول پوست گرفتن م
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گذاشت و  یزم یکه سفارش داده است آورده اند. ظرف را رو یعروس

لب  یونداد لبخند رو یدندوان دوان خودش را به در رساند؛ با د

 یآن مهربان یگراو را که چهره اش د ی. با تته پته سرتا پایدماس یشها

 قبال را نداشت از نظر گذراند و گفت:

 !یس... الم! خو... ش اومد-

 تکان داد و گفت: یسر ونداد

 سالم دخترعمو ممنون!-

د و آزاد پشت ونداد رفتند. نهال چن ینازدرب کنار رفت، آ یجلو از

 یچهارچوب فلز یاو دستش را رو یدنبا د ینازقدم به جلو برداشت. آ

 در گذاشت و گفت:

 شما کجا؟-

 تمام گفت: یانداخت و با خونسرد ینازبه آ ییگذرا نگاه

 یوهرش آشنا شه شما مشکش یزن پسرعموت اومده با خانواده -

 یی؟دختردا یدار
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 و گفت: یدخند آیناز

 ونداد یبه ونداد؟ تو تو زندگ یدیچسب یولت کرده اومد یانمهرک-

 ! پس بهتر... .یندار ییجا یچه

 داشت. پوست روشن، یباییز یهمان طور که توقع داشت. چهره  آیناز

 . نهالیقهوه ا یبرجسته و چشم ها یپر و گونه ها یقهوه ا یابروها

 حرفش را قطع کرد و گفت:

 دم. ی! چشم به حرفت گوش میگ یباشه تو راست م-

که  یزد و وارد عمارت شد. هر قدم ینازساعد دست آ یرا رو دستش

 ینبه ا خانه نفرتش نسبت یها و معمار یقهعت یدنداشت با د یبر م

. ارد شدو. آزاد جلوتر از آنها یدشد. کنار ونداد رس یتر م یقخانواده عم

 یپا یسروش که تا االن مشغول خواندن روزنامه بود با صدا یونهما

 آزاد گفت:

 ین هواخواستم بگم. چند نفر و استخدام ک ی! میاومد یخوب وقت-

 !ینجاا یادوقت پسرعموت ن یکخونه رو داشته باشن 

شده  یراییکه وارد پذ یبه کسان یمشغول کار خود بودند و توجه همه
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 یقدم به سمت جلو برداشت و با خونسرد یکبودند نداشتند. ونداد 

 گفت: یظاهر

 خان! یونسالم هما-

اه او را نگ یخپسرش، سرش را باال آورد. همه م یصدا یدنبا شن سهیال

خان سرش  یونابود. هم یننبود. حس ینشانکه در ب یکردند. تنها کس

 دستش را مشت کرد و گفت: یرا باال آورد. عصبان

 یمونگخانواد یآبرو؟ کم آبرو یب یپسره  یکن یکار م یچ ینجاتو ا-

  ی؟کن یسالم سالم م یایم یستهنوزم بست ن یو برد

 روبه آزاد و حسام گفت: سپس

 م. به اسم ونداد ندار ی! من نوه اینچشمم دور کن یو از جلو ینا-

 یرونکتش ب یبرا از ج یشآزما یداد و برگه  یروننفسش را ب ونداد

تک تک انها را از نظر گذراند.  یچهره  ینهآورد. نهال دست به س

 بود گفت: یستادهنهال که کنار ونداد ا یدنبا د یالسه

ن . االیو تلکه اش کرد یانمهرکم ک ی؟کن یکار م یجا چ ینتو ا-

 نوبت پسرمنه؟



 

 

 WWW.98IA3.IR 1353 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

ا ر. تنفر نگاهش او یدد یعمه اش نم یچهره  از یا یاثر مهربان هیچ

بود. فکرش سمت آن  یدهد ییجا یکزن را  ینکرد. او ا یجور یک

ش خود ینازکارت زده بود. آ یشکه برا یروز در اتوبوس رفت. همان زن

 را از کنار اوا رد کرد و گفت:

 عروسته! زن پسرت ونداد! یشونزن عمو، ا-

 صحبت بهت داده باشم.  یفکر نکنم اجازه -

به نهال انداخت. جا خورد. چرا متوجه صورتش  یخان نگاه همایون

هم  یرا رو یشآمد. دندان ها یخانه م یناو در ا یدنشده بود. نبا

 و روبه ونداد گفت: یدکش

 یشبه ما معرف یآورد یبعدهم دست زنت و گرفت ی،زن گرفت یرفت-

 آبرو!  یب یپسره  یرون! برو بی؟کن

گذاشت.  یزم یبه سمت پدر بزرگش قدم برداشت و پاکت را رو ادوند

 ببندد.  یزهمه چ یکرد چشمش را رو یسع

مدرک! نوه ات از گور  ینم! ایاربرو مدرک ب ینگفت یشسال پ یک-

عمه و  یسال به همه دروغ گفت یستبرگشته! البته نمرده که برگرده! ب
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زنده  یامدرک! الهه بزرگ ن ینمو عمو با اون دوتا بچه مردن؛ ا ییدا

 پدر بزرگ؟  یبگ یدار ی! حاال چیستادهو حاضر ا یاست. ه

ا از نهال ر یحرف از زبان ونداد، سرتا پا ینا یدنبا شن یالو سه محمد

 صورت یبنبود. نهال ترک یان ا ید یشبه آزما یازینظر گذراندند. ن

 خان دروغ گفته باشد. چشم یونجهان را داشت. باور نکردند که هما

 شود. یچه م ینندآنها دوختند تا بب یبه لب ها

ا ببر تا خودم ج یندخترم از ا ینپسر؟ الهه مرده! ا یگ یچرا چرند م-

 ! یرونننداختمش ب

جرم کردم  سال زنده بودم. یست. جرم کردم بیرونب ینمچرا بنداز-

باز  وکردم؟ چرا اون  یزندگ یشما زنده موندم و با بدبخت یبخاطر تالف

که  یندونست یهم از اول م یدتوش نوشته. شا یچ ینینبب ینکن ینم

 میتی ین؟هست یی. شما چجور آدم هایوردینو به روتون ن یمما زنده ا

 یچ بزرگتون؟ گناه ونداد یسراغ نوه  ینبس نبود. رفت چهکردن دوتا ب

  ین؟کرد یرششبه پ یکبود که 

از عاطفه که در  یوت فرو رفت. حت. عمارت در سکیدلرز صدایش

. نهال چند قدم به جلو یامددر ن ییبود هم صدا یستادهآشپزخانه ا
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 به لرزش افتاد.  یش. دست هایستادبرداشت و کنار ونداد ا

ه از ازتون خواست ک یدخترتون نبود؟ مگه مادر من چ یهمگه هد-

خان!  یونهما ینجواب بد ین؟چرا ما رو نخواست ین؟بچه هاشم گذشت

 یاسرشون اومده. حقمه بدونم  ییمادر و پدرم کجان و چه بال ینبگ

و  یهاون پنج تا قبر خال یندون ینه!؟ هم شما هم ونداد خوب م

 .یستاونجا دفن ن یچکیه

مشت  کی! یرونب ین! هردوشون رو بنداریرهخ یبس کن دختره -

 کنن.  یو خزعباالت دارن سرهم م یاتچرند

 یکنهال که  یبرداشت و جلو یزم یرا از رو پولش یفخان ک همایون

مشت تراول پنجا  یک. یستادکرد ا یم ینیسنگ یشدر گلو یزیچ

 آورد و گفت: یرونب یتومن

من  یبزن یحرف ها رو ینتا ا یسر گرفت یرهخ یپسره  یناز ا یهرچ-

 ! یرونگمشو ب ینجادم. از ا یدو برابرش و م

 یبه او انداخت و با صدا ینگاه یمونداد مشت شد. نهال ن یها دست

 گفت: یبلند
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خان بزرگ!  یونبرم؟ هنوز تازه با خانواده آشنا شدم هما گم شم. کجا-

 یالاقل بخاطر نوه ات هم که شده به زنش احترام بذار! حرف پول م

 دو برابر؟ یخب بده! گفت ی؟زن

ر اما د ید؛مهابا خند یدستش را دور گردن ونداد حلقه کرد و ب نهال

 کرد.  یهگر دلش خون

 خواد پول بده! به نظرت چه یگه؟ م یم یبابا بزرگت چ ینیب یم-

 گه دو برابر!  یو برم؟ م یرمقدر بگ

شده بود. ونداد نگران نگاهش کرد. آوا  یبالعمل نهال عج عکس

 شد. برادرش ینشست. باورش نم یوارتعادلش را از دست داد و کنار د

ده و آن دو بچه از خانوا ییکردن عمو، عمه، دا یدامدت بخاطر پ ینا

حس  دور شده بود و آنها ابلهانه پدربزرگش باورش کرده بودند. بهرام

نهال نداشت. محمد بدون پلک زدن دختر  یدارنسبت به د یخوب

 کرد. یجهان را نگاه م

 !یسبنو یخوا یم یدم برو هرچ یامضا م یدچک سف یک-

 و گفت: یدخند یستریکاز کرد. هرا از دور گردن ونداد ب دستش
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ومد امدت سرم  ینکه ا ییگرده؟ بالها یبا چه قدر پول بر م یمجون-

پول و  ییشه؟ واقعا با چه رو یبه نظرت چه قدرش با پول جور م

 یخوب یتو صورت من؟ من بدون شماهم زندگ یزن یثروتت و م

 داشتم. 

زد. نه بخاطر پدر بزرگ و مادرش، بلکه بخاطر خودش  یشصدا ونداد

خان  یوننکرد و روبه هما یزد. توجه یم یکه رنگ صورتش به سرخ

 ادامه داد. یستنگر یاو را م یرهکه خ

رسم  ارشدتون؟ مگه یمن کنار نوه  یدناز د ینخوشحال نشد-

هم  یدارشدتون بشه؟ شا یزن نوه  یلفام یاز دخترها یکی یننداشت

 !یستم؟و جهانم در خور ونداد ن یهدختر هد ینکهر ابخاط

 ! یهنهال کاف-

بلند شد. چند قدم به سمت آنها برداشت. ونداد  یشاز جا محمد

 یک. نهال یدقطره اشک از چشمان نهال چک یکرا نگاه کرد.  یشعمو

 یشکرد که جواب حرف ها یقدم به سمت عقب رفت. فکرش را م

محمد دور نهال شدت  ین دست هاباشد؛ اما با حلقه شد یلیس یک

از باال  یحاک ینبود و ا شدهتار  یششد. چشم ها یشترب یشها یهگر
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 . یستو آرام گر یدرفتن قندخونش بود. محمد او را در آغوش کش

  یی؟دا یمدت کجا بود ینآره؟ ا یهدختر هد ی؟تو الهه ا-

ذشته؛ که چه بر آنها گ یدسال ها بگو ینا یرا باز کرد تا از همه  لبش

 ینسست شد و با زانو زم یشتار شد. پاها یشاما نتوانست چشم ها

 ینا یدبه سمتش رفت. قولش را شکسته بود. نبا یعخورد. ونداد سر

 شد؛ اما حالش دست خودش نبود.  یگونه م

*** 

را از  یارشدش انداخت. توقع هر حرکت یبه نوه  یخان نگاه همایون

 کند و او را یداگمشده اش را پ یز ابن که نوه ونداد داشت. به ج

 یم یکه سع یزد و با لحن یشدر موها یعمارت کند. چنگ یکنزد

 باشد گفت: یشهکرد مانند هم

تو مگه  خانواده ات؟ یبدون اجازه  یزن گرفت یآبرو رفت یب یپسره -

 زن مطلقه؟ یاونم چه زن ی؟پدر و مادر ندار

حرف پدر بزرگش پوزخند زد. حسام با تاسف نگاهش  ینبه ا ونداد

 کرد و گفت:
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 قا بزرگ!آ یریدزن گرفت تا موسسه رو ازش نگ-

ر مشت نثا یکدانست اگر تنها بودند  یدندان قروچه کرد. خدا م آزاد

 کرد. یصورت او م

شما داشته  یه به اجاز یازو چهارسال ونداد ن یفکر نکنم بعد س-

 باشه.

چپ اش انداخت و روبه پدر بزرگش  یپا یراستش را رو یپا ونداد

 گفت:

 نه؟  شه یشما م یاون دختر ک ینکه شما هنوز متوجه نشد ینمثل ا-

 خانه ترس به یناش دستش را مشت کرد. با آمدن الهه به ا پدربزرگ

 را صاف کرد و روبه او گفت: یشجانش افتاده بود. گلو

 یریگبو دوباره موسسه رو به دست  یتو عمارت بمون یخوا یاگه م-

 یبچه  یست! برام مهم نیهرچه زودتر اون دختر و طالق بد یدبا

 اون دوتا مثل خودشون ناپاکه! یجهان! بچه  یبچه  یااست  یههد

شده  یمانشد. چه قدر بخاطر کاراش پش یرهاو خ یدر چشم ها ونداد

 آمدند. یامروز م یدبود. نبا



 

 

 WWW.98IA3.IR 1360 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 ینکهاده اشه! فکر اخانو یشاون پ ینه من! جا ره یم ینجانه نهال از ا-

 ! ینکن یرونمن اون و طالق بدم از سرتون ب

بلند شد و روبه او که بعد از چندسال ترس به جان اش  یشسرجا از

 افتاده بود ادامه داد.

 یگهد ینوه  یعروس یکادو یبرا یدخوام! بذار یموسسه رو هم نم-

 باشه. یادتون ینماتون! ا

 کرد. یلما یشرا به سمت زن عمو و دختر عمو و پسرعمو سرش

چندسال  ینگذرم. تو ا ینم ازتون ینبفهمم با نهال بد صحبت کرد-

سر همه  یعمارت و رو ینا یونداد بخواد چجور یدینفکر کنم فهم

 آرامش از خونه ینکن ینم یکنه. البته بماند که شما کار یخراب م

 بره!

 ینگفت او اول یم یزیچ یه نهال کسنگفت. اگر ب یزیچ پدربزرگش

وا آبه ونداد رفت.  یچشم غره ا یشکرد. زن عمو ینفر با او برخورد م

 همراه با ونداد به سمت باال رفت. 

از  یشه بر ی. نمیستخبر ازدواجت حالش خوب ن یدنمامان با شن-
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 یاری؟دلش در ب

شلوارش کرد و نفس اش را  یبدستش راستش را درون ج ونداد

تا  همراه نهال مانده بودند. یگرشد یداد. عمو محمد و زن عمو یرونب

ر مانده بود. از آنچه که د یکحالش بهتر شود. پدرش هنوز پشت تراف

گذشت زودتر اتفاقات افتاده بود و ساده هم گذشته  یذهن ونداد م

؛ خبر بازهم کتمان کند ینا یدنن خان با شنیوکرد هما یبود. فکر م

ق که او چندبار مطرح کرده بود طال یها خواسته ااما خالف باورش تن

گاهش ن. یایدونداد زد تا از فکر در ب یبود و بس! آوا با دستش به بازو

 کرد و گفت:

با  یادکنار ب یدمامان! با یشرم پ یسر به نهال بزنم. بعد م یک یرمم-

 .یرفتطور که عمو پذ ینبرادرشه و عروسش! هم ینهال بچه  ینکها

 اش نشاند. یشانیپ نیب یاخم آوا

دست  یدفعه ا یک یداداش! توقع دار یشد یمنطق یرخ یلیخ-

اونم به عنوان زنت و دختر عمه ات مامان  ینجاا یآورد ینهال و گرفت

دونم کم  ی. میبهش زمان بد یدنشون بده؟ با یعکس العمل خوب

پرونه؛  یم یکهاالنم که تو حالت خوابه ت ینثار نهال نکرد؛ حت یحرف
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 درکش کن! یول

 یاز کنار خواهرش گذشت و به سمت اتاق خوابش رفت. نم ونداد

د. بگرد یگردنبال سه نفر د یادانست فکر چه باشد. مراقب نهال باشد 

، تخت یچند تقه به در زد و وارد اتاق اش شد. نگاهش به نهال که رو

 یشماند. زن عمو یرهکه دست او را گرفته بود. خ یشخواب بود و عمو

کرد و  یزرا تم یشچشم ها یراش ز ی. با روسردآمدن او ش متوجه

 روبه او گفت:

 داخل وندادجان! یاب-

د بقدم به سمت جلو برداشت. نهال به او قول داده بود که حالش  چند

 یواکنش ینکرد نهال توقع همچ یفکرش را م یدنشود؛ اما شده بود. با

حال او بد شد.  یآنها ندارد. مخصوصا مادرش که وقت یرا از سو

 یستادهتخت ا یبه ونداد که گوشه  یکرد. محمد نگاه یم ینشنفر

 گفت: یآرام ایبود انداخت و با صد

تا  یگرد یم یدنبال ک یالهه زنده است؟ چرا نگفت یچرا نگفت-

 ینداداش؟ ا یگفت یبهم م یشهبود که هم ینجوریکمکت کنم؟ ا
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 بود ونداد؟ یرسم برادر

دوست  یگریاو را جور د یشهانداخت. هم یشبه عمو ینگاه ونداد

 داشت. 

 یادیهات زسال اشتبا یک ینشد عمو! تو ا یچ یدمخودم ام نفهم-

 به عمارت. یدفعه ا یکاتفاق و اومدن  ینهم یکیشروش!  ینمکردم. ا

 ... .ینکهذاشتم نهال اماده شه نه ا یم یدبا

د حرف اش را ادامه نداد. محمد دست او را گرفت و وادارش کر ونداد

 به نشستن. 

 ین؟کن یکارچ 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  یصندل یکه نهال خورد. ونداد از رو یتکان با
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کرد در  یکرد. هنوز باور نم ی. سرش درد میدرفت. نهال به شانه چرخ

اش. نگاهش به ونداد افتاد.  یمادر یخانواده  یکعمارت است. نزد

شد  یطور که بلند م ینبر لبانش نشاند و هم ینیمحمد لبخند غمگ

 گفت:

 .یادا داداش بذارم ت یتنهاتون م-

. خالف یدداغش کش یشانیبه پ یسرش را تکان داد. نهال دست ونداد

ت که در گذشته داشت. خانه بزرگتر باشد دلباز تر است. عمار یباور

شده بود. خودش خواسته بود تا  یبود که داخلش زندان یمانند قفس

! نه یاخواهد برود  یم یدپرس یآخر از نهال م یق. ونداد تا دقایدآ یب

کند. نهال با  یدابود تا پدر و مادرش را پ رفتهگ یمخودش تصم

 نگاهش کرد و گفت: یشرمندگ

خونه و رفتار حق به جانب  عظمت یدنشرمنده قولم و شکستم. با د-

 خان. کنترل حرفام از دستم رفت. یونهما

 ی. جلویتحمل کن یدشن. با یم یداپدر و مادرت پ یتا وقت-

بهش اعتماد  یتون یکه م ینکن. تنها کس یهادما گر یناز ا یچکدومه

زد  یحرف یخواد. هرک ی. عمو محمده! مطمئن باش بدت و نمیکن
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 دارم. یخواهش یکجوابش و بده! و دوباره ازت 

 ینگمنتظر به او چشم دوخت. ونداد نگاهش را به سمت ر نهال

 رنگ انگشتش سوق داد. ییطال

بل بپرس! مثل ق از خودم یدیشن یدرموردم زدن. هرچ یهر حرف-

 دفعه هم اعتماد کن! ینا یکه بهم اعتماد کرد

حرف ونداد خنده اش گرفت. او هنوز نهال را خوب  یناز ا نهال

انند به ونداد اعتماد داشت. م یشاز چشم ها یشترنشناخته بود. نهال ب

 شد گفت: یتکان داد و همان طور که بلند م ی! نهال سریمان

 ا شم. با خانواده ام آشن یشترخوام ب ی! میینپا یمبهتره بر-

همراه با او بلند شد که به محض بلند شدن آنها، در توسط مادر  ونداد

 ینهال که با فاصله  یدنونداد باز شد. نگاهشان به او گره خورد. با د

شده بود. به  یدبود و صورتش مانند گچ سف یستادهکنار ونداد ا یکم

دش را به اتاق رساند. نهال به برد. آوا نفس زنان خو یورشسمتش 

ازدواج پسرش، صورتش برافروخته شده بود.  یتار عصبان کهعمه اش 

چند قدم به سمت  یالقدم عقب رفت. سه یکنگاه کرد و ناخودآگاه 



 

 

 WWW.98IA3.IR 1366 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 یچارهجلو برداشت. اگر به خودش بود هرچه از دهانش بود بار نهال ب

 ی یدهرنگ پر زرد و زار ، یچهره  یدنکرد؛ اما ناخودآگاه با د یم

که  یبود. دهانش بسته شد. تنها کار رادرشب یهشب یتنها ینهال که ب

 ینیرا از نظر گذراند. آوا لبخند غمگ یشکرد او را نگاه کرد. سرتا پا

 لبانش نشست و نجواگونه گفت: یرو

 یست؟ن ینهال دختر بد یدید-

که در مورد نهال گفته بود در گوش اش  یانمهرمادر ک یها حرف

ه کرد او زن پسرش شده است. همان نهال بد قص یباور م ید. بایچیدپ

به شوهرش  یکه عالقه ا یخندد؛ نهال یو م یدگو یکه با پسرها م

ند کند. نهال که مان یم یآنچنان یها یهمانیندارد و وقتش را صرف م

شده است. لبخند  یرختم به خ یزهمه چ کرد یاوا و ونداد فکر م

 نشاند و گفت: یشلب ها یرو یکمرنگ

 سالم ع... .-

تمام ماند. ونداد که  یمهکه به صورت نهال خورد. حرفش ن یضربه ا با

کرد و دست  یحرکت را از مادرش نداشت. دندان قروچه ا ینگمان ا

کرد. حلقه  ینهال که مبهوت مادرش را نگاه م یرا دور شانه ها یشها
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 کرد و سپس روبه مادرش گفت:

 یهما نهال خط قرمزه زندگاهم واجبه؛  یلین! خاحترامتون واجبه ماما-

 ینمخونه بب یناز ا یا یگهکس د یااز جانب شما  یاحترام یمنه! اگه ب

به  یندار ی. حرفین. پس احترامتون و نگه داریدمقطعا جوابش و م

 . یننداشته باش یبا نهال کار یول ین؛خودم بزن

 گفت: یردنگاهش را از نهال بگ ینکه. بدون ایدخند یعصبان سهیال

 ونداد.  یارماسمتم نم یگهد یدختره رو طالقش ند یناگه ا-

حرف  ینبه ا یو پوزخند یدکش یرونخودش را از آغوش ونداد ب نهال

 ینر اکه او د ییتاوان دردها یدخانواده پر بود. با یناو زد. دلش از ا

 دادند. یبود را م یدهسال ها کش

زن  ینراحت. ناینخانم؟ درست بگ یالسه یهمشکلتون با من چ-

د در ح یدشا یاازدواج ناموفق داشتم؟  یک ینکهپسرتون شدم؟ بخاطر ا

 . یستمشما ن یخانواده 

. یهست ینمک نشناس ی. چون دختره یآره ناراحتم زن پسرم شد-

 یانمهرکه اون بال رو سر ک یبزرگ شد یک یسر سفره  یستمعلوم ن
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 یم ی. تو فقط دنبال پولیشکشوند یاهو به خاک س یآورد یچارهب

 .یاده. پول! ونداد از سرت زیفهم

که  ی. کسیدبگو یزیتوانست چ یمشت شد. نم یشدست ها ونداد

 قرار داشت مادرش بود. آوا از پشت سر مادرش را صدا زد که یشجلو

و وبه ارو  یدشده بود. نهال خند یرهادامه ندهد؛ اما او منتظر به نهال خ

 گفت:

گه اجازه خانم. االنم ا یالسه یکهنزد یریدکه حرفاتون و پس بگ یروز-

 آشنا شم. یمادر یخانواده  یاعضا ی یه. برم با بقینبد

 که هزاران یحرف را زد و از درون آتش گرفت. اگر آن زن عصبان این

ا جوابش ر یگریلقب را به او نسبت داده بود مادر ونداد نبود جور د

 ارد. ازداده بود احترام بزرگترش را نگه د یادبه او  یماداد؛ اما ن یم

با  ورفت. آوا خودش را به او رساند  یینکنار آنها گذشت و به سمت پا

 گفت: مندگیشر

 من از طرف مامان ازت... .-

رساند.  یینزمزمه کرد و به سرعت خودش را به پا یستیمهم ن نهال
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رد. طاقت نبود. خدا را شکر ک ینگاهش را به سمت هال چرخاند. کس

حرف بزنند را نداشت. او فقط آمده بود پدر و مادرش را  یمابه ن ینکها

بود. حال او مانده  یافتهکه زده بودند نجات  یکند. ونداد از تهمت یداپ

آشفته به سمت پله ها  یدرهم و چهره ا یبا همان اخم ها ندادبود. و

 گفت: ینسبتا بلند یرفت. مادرش با صدا

 گذرم ونداد! یازت نم یدختره رو طالقش ند یناگه ا-

د. مانده بو یواقع ی. به معنایدنداشت که بگو یزیسکوت کرد. چ بازهم

شد. دانست کدام را درست کند. دنبال آنها بگردد. مراقب نهال با ینم

کرد شده بود. حسام  یخودش برسد. همان طور که فکر م یبه کارها

 یدنبود خارج شد. با د یاهرور یاز اتاقش که انتها ینهدست به س

 زد و گفت: یشخندیونداد ن

 شه؟ یم یچ یکه کرد یعاقبت کار یدون یم-

 ینگاهش م یروزمندانهاو را که پ ی. سرتا پایدبه سمتش چرخ ونداد

 کرد را از نظر گذراند.

 تا حاال عاقبت من برات مهم شده پسرعمو؟ یاز ک-
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 شد. یکچند قدم به او نزد حسام

 دونه نهال زن تو شده؟ یم یانمهرک-

تک تک  یماندن را نداشت. از چهره  ینجا. طاقت ایدخند ونداد

نند خواستند. او را ما یم یزار شده بود. تا ک یخانواده اش ب یاعضا

 ی یچهو او را باز یرندبگ یشاندر دست ها یشب باز یمهعروسک خ

 دست خود کنند؟ 

تره به به تو! به ینداشته باشه. همچن یکنم به اون ربط یفکر نم-

 ... یپسرعموت دخالت کن یتو زندگ ینکها یجا

شد و حرفش را  یرهاو خ یقهوه ا یرا آرام کرد. به چشم ها صدایش

 ادامه داد.

 به مراسم ازدواجت! یفکر و ذکرت و بد-

حرف  ینحرف، به سمت راه پله ها رفت. حسام به ا یناز گفتن ا بعد

 تییاهم یچبودند ه یدهکه امروز فهم یاو گذشته ا ی. برایدونداد خند

و  یحسام شرکت ساختمان ساز یمهم نبود. برا ینازهمآ ینداشت. حت

 مهم بود و بس! یراثارث و م
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*** 

 یحاو توض یدبا سرعت خودش را به اتاق کار پدرش رساند. با محمد

از  سر آنها آورده است. چند تقه به در زد و پس ییداد که چه بال یم

آمده  یشپ یتخان که از وضع یونورود وارد شد. هما ی اجازه یدنشن

سال  ینکنار لبش گذاشته بود و پس از چند یگاریبود. س یشانپر

حد و  یب یتش. عصبانیدلبش را از درون گز مد. محیدکش یم یگارس

و ا ی. منتظر به لب هایستادرنگ پدرش ا یقهوه ا یزم یمرز بود. جلو

 شد و گفت: یرهخ

 و جهان کجان؟ یههد ین؟چرا پنهون کرد ینبد یحتوض ینخوا ینم-

بابا؟ با  یسرشون آورد ییسال از اون اتفاق گذشته. چه بال یستب

ن همه سال زنده بودنشو ینچرا ا یدرست ول یازدواج اونا مخالف بود

 یگهزنده است. اون که د یثاقمداداشم کجاست؟ م ی؟و پنهون کرد

  ی؟جلوه داد هپسرت بود چرا اون و مرد

نداشت  یزیخاموش کرد. چ یگاریرا در جا س یگارشخان س همایون

 قدم به سمت جلو یکبود. محمد  یرمنتظره. اتفاق امروز غیدکه بگو

 بلند تر شد.  یشبرداشت. صدا
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 یان؟ وقتو جهان کج یهبابا؟ داداشم کجاست؟ هد یچرا ساکت شد-

رو نابود  یهمه چ ی. زدیکرد یم یو بزرگ یبود یساکت م یدکه با

 ی؟ساکت شد یحرف بزن ید. االن که بایکرد

از پاکت دراورد.  یگرد یگاریس یظاهر یخان با خونسرد همایون

 یآتش اش زد. صندل ییلبش گذاشت و با فندک طال یگوشه 

 چرخان را به سمت پنجره چرخاند و گفت:

 یراثارث و م من مردن! حاال دخترشون اومده یاونا مردن! برا-

. اگه یش. از ونداد جدا شه. بره سراغ زندگیدمادرش و مخودش و بر

 !یشونزندگ یبرن پ یدمخواد زن ونداد بمونه. سهم اونم م یهم م

ا وقت نتوانسته بود ب یچ. او هیدخند یحرف عصب ینا یدنبا شن محمد

او  یعبودند که مط ینپدرش ارتباط برقرار کند. فقط بهرام و حس

 یو صدا یتو با عصبان یدکوب یزم یبودند. محمد انگشتش را رو

 گفت: یبلند

 یمونه! وندادم م یجا م ینخان! نهال هم یون. همایستخبرا ن یناز ا-

رو!  حاال که شما  ینکه به ونداد زد یینرفته تهمت ها یادممونه. هنوز 

. ینکرد یمسال پدر و مادرشون و کجا قا یستب ینبگ ینخوا ینم
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بدون داشتن پدر  یشمزندگ ی یهبق یذارمگردم. نم یخودم دنبالشون م

 یونهما ینو تو گوشتون فرو کن ینکنه. ا یزندگ انوادهو مادر و خ

 خان! با اجازه اتون!

 هین. قلبش با شدت به سیدپا چرخ یحرف، با پاشنه  یناز گفتن ا بعد

ا آرام پدرش ر ی. چند قدم به درگاه مانده بود که صدایدکوب یاش م

 .یدشن

 .یستن یینتضم یچبرادر زاده ات باش! چون هپس مراقب جون -

شبه پدرش عوض  یکحرف، قلبش فشرده شد.  ینا یدنبا شن محمد

ال و به سمت هال رفت. نگاهش به نه یدشده بود. در را محکم بهم کوب

ونداد باعث شد  یگره خورد. چند قدم به سمت او برداشت. صدا

ا ر یشد که لباس هاوندا یدنآنها به سمتش برگردند. نهال با د یهردو

 یهمانم یاو اخم یدنشد. محمد با د بلند یشبود. از سرجا یدهپوش

 صورتش کرد و گفت:

 ین؟ر یم ینکجا دار یومدهن-

آمد. به سمت نهال رفت و پالتواش را به سمتش  ییناز پله ها پا ونداد
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 گفت: یشگرفت. خطاب به عمو

نن. روز تا همه وجود نهال و هضم ک یمر یاز عمارت م ی،تا عروس-

 .یمگرد یبرم یعروس

 پالتواش یعاز عمارت برود. سر یعتربود هرچه سر یشکه از خدا نهال

ل را نها ی یدهرنگ پر یآمد. چهره  یرون. آزاد از آشپزخانه بیدرا پوش

به  اتفاقات امروز را یچکستکان داد. حق با ونداد بود ه یسر یدکه د

به نهال انداخت.  ینست هضم کند. محمد نگاهتوا ینم یزود ینا

 بر لبش نشاند. یسرد او را گرفت. لبخند پدرانه ا یدست ها

 ییاد. نهاله ینکه اومد یگهسه روز د یول ین؛کن یم یکار خوب-

 نباشه صورتش، باشه؟  ینجوریا

بود. لبخند  یدهشن یشونداد را در مورد عمو یکه حرف ها نهال

 زد و گفت: یکمرنگ

 چشم.-

به  یفرو برد. محمد دست یشدستش را درون موها یبا آشفتگ ونداد

 شانه اش زد.
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د محمد مثل کوه پشتتونه. اگه به بع ینتوهم مراقب خودت باش! از ا-

 یداپ وپدر و مادر نهال  ینتون ی. نمینباش ینجوریاز اول راه ا ینبخوا

 ارم.ونداد. کارت د یدنمبه د یابه سالمت! فردا ب ید. برینکن

 یننفسش تنگ شده بود. با ا یشعمارت و آدم ها ینکه از ا نهال

 ونداد برداشت و گفت: یرا از شانه  یفشاش، ک ییحرف دا

 وندادجان! یمبر یاعموجان! ب ینمتونب یم-

بعد  . وندادیدحرف خند ینا یدنشده بود. با شن یککه به آنها نزد آزاد

همراه با نهال از عمارت  یشبا عمو و پسرعمو یسرسر یاز خداحافظ

 ک کردهرا چند کوچه باالتر پار ینآمد. آزاد به او گفته بود ماش یرونب

 دانست با یبه پدربزرگش زده بود. ونداد م یاست. آمدن آنها تلنگر

 کنند؛ اما نهال هنوز هم در یبه تهران فرش قرمز پهن نم انآمدنش

 یسمت کوچه تند به  یبهت رفتار عمه اش بود. نهال با قدم ها

ه رفت. ونداد هم پشت سرش. با دور شدن از عمارت نهال ب یم ییباال

 سمت ونداد برگشت و گفت:

رو دارم که از قفس آزاد شده. درسته توقع  یآخ خدا! حس پرنده ا-

 یبگم. عمارت جا یخب چجور یرفتار خوب ازشون نداشتم. ول
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 . یهمضخرف

. او هم با نهال هم یستادا یسخ یکنار کوچه  ینهدست به س ونداد

نهال با خارج شدن از عمارت مانند گذشته  یبود؛ رنگ و رو یدهعق

 نشاند. یشلب ها یرو یخوب شده بود. ونداد لبخند کمرنگ

 کنه. یکه عمو محمدم کمکمون م یدی. دیمتو عمارت یمدت کم-

 یم یداگرده هم پدر و مادرت پ یبرم یماصبر کن! هم ن یمدت کم

 شن. 

ه بپالتو بلندش کرد.  یبرا درون ج یش. دست هایستاداو ا یلوج نهال

 افتاد. حرف یندهچند روز آ یعروس یادداشت.  یمانونداد ا یحرف ها

و خانواده  یانمهرک یچهره  یش،و حسادت درون چشم ها ینازآ یها

تش را . لبخندش را بزرگتر کرد و صوریننداو را کنار ونداد بب یاش وقت

 صورت او کرد و گفت: یکنزد

م. قوم و فراموش کن ینکنم عکس العمل ا یم ی! سعیخیالرو ب یناا-

 و خانواده اش مهم ترن! یانمهرفعال ک

 یدرا باال انداخت. نهال بلند خند یشنهال ابروها یناگهان ییراز تغ ونداد
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رفت و دست  یم یینپا یریطور که از سراز ینو دست او را گرفت. هم

 ادامه داد. یدکش یونداد را م

 یرودخواست از در و یحسوده! نچ نچ م ینازآ ینونداد، چه قدر ا یآ-

  ی؟مدت باهاش نامزد بود یک یگم تو چجور یراهم نده. م

ند کشد او فراموش  یهم قدم با او شد. کنار نهال بودن باعث م ونداد

 یماسال ها بوده و شده. چه به سرش اورده اند. حق با ن ینچه در ا

 نداختابه او  یبود. ونداد نگاه یامرد دن ین. او با نهال خوشبخت تربود

 و گفت:

 !یبه سادگ-

 محکم تر دستش را فشرد. سرش را به سمت او برگرداند و گفت: نهال

 یگهد روز دچن یمبر ی! کارت خوب بود گفتیخیالو ب ینارخب حاال ا-

ادرم و اخم و غرولند و... ندارم. فقط اومدم پدر و م ی. حوصله یمبرگرد

 خان راه برم. یونرو مخ هما ییجورا یککنم.  یداپ

 . یخان راه بر یونرو مخ هما یتون یها نم یسادگ ینبه ا-

 داد و گفت: یروننفسش را ب نهال
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سوال  ی. کلکشم. چرا ما رو نخواست یزبونش م یراز ز ینهمنظورم ا-

ازش بپرسم. مطمئنا رفتار خوب جواب  یپوست یرتونم ز یدارم که م

 .یدهم

فته در آن وقت ظهر نبود. هوا گر یبه اطراف انداخت. کس ینگاه ونداد

 ها داخل ینسرد بود. اکثر ماش یآمد. هوا کم یبود. نم نم باران م

و  تنها ونداد بود یخانه ها پارک بود. انگار در آن کوچه  ینگپارک

 نهال! 

به سرمون  یهرجور شده بفهمم چ یدبگم بهت. با یچجور یعنی-

پدر و  یکه جا یدکه بابات فهم یمدون یم ییاومد. من و تو، تا جا

شه. به قول  یجا شروع م ینمادرم کجاست. خب اصل ماجرا از هم

و با  یخفه کن یدو با یتداشت. احساس درون یاستس یدنفر با یک

 جلو. یخوان بر یکه اونا م یظاهر

داشت بار  یمتوانست بفهمد چه شده است؛ او تصم یم یبه سادگ او

 یشتر. جواب بیردصفحات را بگ یسراغ مرد عطار برود و ادامه  یگرید

نهال نداشت. تنها  یساده  یبه ترفند ها یازیسواالت دست او بود. ن

کردن مادر و پدر نهال بود. نهال که  یدا. پیدفهم یم یدرا که با یزیچ
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صورتش زد که  یجلو یونداد شده بود. بشکن یپرت سمتوجه حوا

 . در جواب نهال گفت:یایدباعث شد. از فکر در ب

 یدات پ. پدر و مادریبکن یکار یبه من بگ ینکهبدون ا یستالزم ن-

 یزچ یکشده. فعال هدف ما  یگن چ ی. خودشون هم بهت میشنم

نجام ونا ادر مقابل رفتار ا یتون یهم که م یاس. تنها عکس العمل یگهد

 . جواب دادنه. یبد

وقت  یچ. او هیستادا یشحرف ونداد. سرجا ینا یدنبا شن نهال

 :گفت ی. نهال با تلخیستادنتوانسته بود جواب بدهد. ونداد کنارش ا

افتاد.  یاون اتفاقات نم یشودم. پنج سال پمن اگه مرد جواب دادن ب-

گه ب یکیکنم.  ییرتغ یذره ا ینکهنهالم. بدون ا ینکه من هم ینیب یم

 گم حق با شماست.  یدم. م یکنم. سر تکون م یمثل احمقا نگاش م

پالتواش کرد.  یبنهال را نگاه کرد. دست آزادش را درون ج جدی

حالش بد شده بود.  یکارها را نهال کرده بود که از لحاظ روح ینهم

 یداد. نهال در زمان کنون یبا اخم جوابش را م یشهمثل هم یدنبا

صورتش نشاند  یرو یلبخند ینرا به جز خودش نداشت. بنابر ا یکس
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 و گفت:

کن دلت خنک خان و بزن بش یونهما یها یقهبعد عت یجواب نده ول-

 !یهشه. راه خوب

 ینهال نداشت. با صدا یجد یحرف را از چهره  ینکه گمان ا نهال

که کنار  ین. ونداد دست نهال را رها کرد. به سمت ماشیدبلند خند

 پارک بود رفت و گفت: یابانخ

 بود. یدجهم نکردم.  ی! شوخینبش یاخنده ات تموم شد ب-

وار سبا همان لبخند، به سمت کمک راننده رفت. در را باز کرد و  نهال

 شد.

*** 

بود.  یدهپر کش یمکنار تخت را روشن کرد. خواب از چشم ها آباژور

 یدرد مگذاشتش. سرش هنوز هم  یشچشم ها یآرنجش را قائم رو

که به زبان آورده بود. ته دلش آشوب بود.  ییکرد. با وجود حرف ها

نفرت  یش،آمد. حرف ها یشچشم ها یمادر ونداد جلو یچهره 

پسرش را  یاو نگفته بود. کارها وردکه درم یزهاچه چ یوننگاهش! کتا
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کنار نشسته بود. نفر  یکانداخته بود و خودش  یچارهگردن نهال ب

 یاش م یو خوشحال یمادربزرگ ونداد! از چهره اش به مهربان ی،بعد

. نفر سوم همسر یردببرد. البته اگه غم نگاهش را فاکتور بگ یتوانست پ

بود. متکبر و در  ینازآ شبهرام سروش! در نگاه اول اوهم مانند عروس

 ی! بهرام سروش تنها کسیلدل یزد. آن هم ب ینگاهش نفرت موج م

نبود.  یادشهم  یهبق یتفاوت بود. چهره  یهال بن یدنبود که با د

 یرا از رو یگوش ی،ا یقه. بعد از مکث چند دقیدکالفه به شانه چرخ

 کرد.  یپبهزاد تا یبرداشت و برا یپاتخت

 ی؟خواب-

د از داد. بع یصبح را نشان م یمنگاه کرد. دو و ن یگوش یساعت باال به

 بهزاد آمد. یامپ یهچند ثان

 تازه عروس؟ یدارینه! تو چرا ب-

 را پشت گوش اش فرستاد و نوشت. یشنشست. موها یشجا سر

 یادتونم بخوابم. عکس العمل ز یانقدر فکر تو ذهنم هست که نم-

پشت تلفنش  یکه از حرف ها یمادر ونداد نداشت. همون جور یخوب
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تو گوش  یزهاییچه چ یستعجوزه ات معلوم ن یمعلوم بود. خاله 

 کرد. یبا نفرت نگام م مادر ونداد کرده که

 ی یهنشست. بهزاد پا یشلب ها یرو یلبخند محو یام؛طول پ یدند با

از جانب  یامیاخالقش را دوست داشت. پ ینبود. ا یخاله زنک باز

 بهزاد آمد.

شد؟ نترس خودم  مادرشوهر، عروس شروع یوا چرا خواهر؟ دعوا-

اد وند ی؟چرخونم. خب چه خبرا نهال یو م یونگوش کتا یامم

 کجاست؟ کله گذاشته خواهر؟ 

 کرد. یپبهزاد تا یو برا یدخند آرام

 ؟یایم یروز عروس یآره خوابه خواهر، تو چ-

تاق اکه کنار  یزیبه م یتخت بلند شد نگاه یرا ارسال کرد. از رو پیام

! یمشک یسو خودنو یمیدفتر س یکچراغ مطالعه؛  یکبود انداخت. 

 ها انداخت. یامبه پ یبود. نگاه یپبهزاد پشت سرهم مشغول تا

شم. فکر کن! تو و ونداد  یآخ نهال از ته دل خوشحال م یام،بله که م-

برات خوشحالم که  یلیبهت بگم نهال، خ ینجوریدوش به دوش! بذار ا
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 یکار ندارم ول یناو ا یدبودن و ازدواج سف ی. به اجباریزن ونداد شد

که هم و دوست  ینهم. ینها هست ینبهتر یقهم تو هم ونداد ال

چشم بسته  ی. نه ونداد بچه اس که بگیهعال ینپشت هم هست ین،دار

کنم دست از گفتن  یم یتهران کار یامطرفش و انتخاب کرده نه تو، ب

 چرت و پرت بردارن.

بهزاد کند. هنوز هم مطمئن نبود  یحرف ها یدنلبش را با د پوست

ا ه ینتربه یقنه. ونداد ال یاشدن مادر و پدرش با او بماند  یدابعد از پ

به عکس  یازدواج ناموفق داشت. بهزاد نگاه یکرا داشت نه او که 

او تنگ شده بود. چند شب بود که  یهمسرش انداخت. دلش برا

 به خوابش آمده یماهکه فر یآمد. از همان شب یخواب به چشمانش نم

 از همسرش داشت. بعد از فوت او یخانه خاطرات یبود. تک تک جاها

القه بهزاد بحث ع ینکها یخانه هم دست نزده بود. نهال برا یزاینبه د

 او نوشت. یاش را به ونداد ببندد. برا

 بهزاد؟  یداریچرا ب-

 او نوشت. یو برا یداو، به شانه چرخ یمحض دلخوش بهزاد
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 .یالنه یربودم. شبت بخ یدارب یدمد یداشتم فوتبال م-

و چراغ مطالعه را روشن  یدرا کش یرفت. آرام صندل یزبه سمت م نهال

دفتر  یکنصف اتاق را روشن کرد. دفتر را باز کرد.  یکرد. نور آفتاب

بود. در هر صفحه نام خدا  یده. صفحه ها همه کادر کشیمیکهنه و قد

نوع نوشته،  یدن. با دیقو به نستعل ینوشته شده بود. آن هم به فارس

آمد. دستش را مشت  یکرد. خط به نظرش آشنا م یزش را ریچشم ها

را بست. به ذهنش فشار  یشدهانش گرفت. چشم ها یکرد و جلو

. یامدن یادش یزیاست؛ اما چ یدهخط را کجا د ینآورد تا بفهمد ا

نوشته شده  یزد. خط ارمن یورق م یگریپس از د یکیصفحه ها را 

بود.  یده. هر دو خط را دانداش را خار یشانیهم آشنا بود. با دستش پ

 یکالفه از پشت صندل یقهآمد کجا! بعد از چند دق ینم یادش یول

. چراغ یستدفتر ک ینکه ا یدپرس یفردا از ونداد م یدبلند شد. با

 یقرچ و قرچ لوال یمطالعه را خاموش کرد. آرام در را باز کرد که صدا

فرو  یکیدر تار الدرآمد. چهره اش را درهم کرد و از اتاق خارج شد. ه

 یدهونداد در هال خواب یدترس ی. میدد ینم یشرفته بود. چشم ها

کورمال  ینشود. بنابر ا یدارباشد و با روشن کردن چراغ از خواب ب
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برد.  یکورمال به سمت آشپزخانه رفت. هر وقت شب ها خوابش نم

گرفت  یوارشد و امشب هم مستثنا نبود. دستش را به د یگشنه م

به مبل خورد و  یشت که انگشت کوچک پاجلو برداش بهچند قدم 

نثار خودش کرد. با وجود کنار بودن  ییچهره اش درهم شد. ناسزا

 یبود.خانه در طبقه  یفتادهبه داخل ن یروناز ب ینور یچپرده ها، ه

 یستادهپا ا یک یدهم ساختمان بود. زانواش را جمع کرده بود و رو

قدم به سمت جلو بود. چند  دهبهتر ش یشکه انگشت پا یبود. کم

است نه در هال،  یدهبرداشت. خدارا شکر کرد که ونداد در اتاق خواب

 یکرا پشت گوش اش برد و چند قدم به سمت جلو رفت. نزد یشموها

کرد و تعادلش را از  یرفرش گ یبه لبه  یشآشپزخانه شده بود که پا

، سرش به یزبودن م یکخورد. بخاطر نزد یندست داد و محکم به زم

گفت. ونداد که تا االن در بالکن نشسته  یخورد و آخ آرام یزم یزیت

افتادن نهال پتو را از دورش باز کرد و در بالکن را باز کرد  یبود با صدا

 بلند گفت: یو به سمت هال رفت. نهال با صدا

عادت و  ینگفت ا یماکه سرم له شد. آخ! صدبار ن یرهنهال بم یا-

شکم به تخته بخوره راحت  یند. اش ینترک کن ترک نکردم تهش ا
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 شم... .

 گفت: یتو با عصبان یستاداو ا یجلو ونداد

 تو خونه؟ یفتادراه ا یچراغ روشن کن ینکهچرا نصف شب بدون ا-

 دستش را به سرش گرفت و گفت: نهال

راغ و روشن چ یش یدارب یدمبرد گشنه بودم. ترس یچون خوابم نم-

 نکردم. 

ن چانه اش را باال داد و هما یکیان تارنشست و در هم یشجلو ونداد

 انداخت گفت: یبه سرش م یطور که نگاه

 ی؟سرت و ناقص کرد یشدن من مهم بود که زد یدارانقدر ب-

 و یدحرکت ونداد خنده اش گرفت. آرام خند یننگاهش کرد. از ا نهال

 گفت:

 یم ینهسر من و معا یدار یچراغ روشن کن ینکهبدون ا ییپسردا-

 ی؟کن

 کرد گذاشت. یهمان جا که درد م یدستش را رو ونداد
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االنم  دخترعمه! ییتا تو روشنا ینهب یبهتر م یکیمن تو تار یچشما-

 رو سرت تا ورم نکنه. یبدم بذار یخ یکبلندشو 

 باال رفته نگاهش ی. ونداد با ابروهایدخودش را عقب کش یکم نهال

 و گفت: یدقرمزش کش یبه گونه ها یکرد. نهال دست

 . بهتره برم بخو... یستخب الزم ن-

کند. دستش را پشت سر نهال  یلاجازه نداد او حرفش را تکم ونداد

با انگشتش  یکرد را کم یسرش را که درد م یگذاشت و همان جا

او حبس شد. ونداد  ی ینهدست ونداد نفس در س یفشرد. از گرما

 لبش نشاند و گفت: یرو یلبخند

 .ییوب شه باباآروم فشار دادم تا سرت خ-

ر بلند شد و همان طو یشاز سرجا یع. سریدنگاهش را از او دزد نهال

 دو زانو نشسته بود گفت: یرفت روبه ونداد که رو یکه عقب عقب م

 خب من برم بخوابم. گرسنگ... -

 نبود. حرفش را قطع کرد و بلند شد. یاکه امشب کوتاه ب ونداد
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 گرسنه بودم. بود. منم یشدنت فکر خوب یداراتفاقا ب-

 که بخاطر کار ونداد خجالت زده بود. دست پاچه گفت: نهال

 آشپزخونه االن...  ینتو ا ینا یخوایم ی. هرچیرممن س-

ع مبل دو نفره، ونداد شرو یبه مبل و افتادنش رو یشپا یرکردنگ با

رل نثار خودش کرد. ونداد کنت یی. نهال در دلش ناسزایدنکرد به خند

 دورتا دور هال را روشن کرد. یها یچراغ ها را برداشت و نور مخف

 رفت گفت: یطور که به سمت آشپزخانه م ینهم

  یم؟بخور یخب چ-

 و آرام گفت: یدکش یشبه موها یدست نهال

 بخورم. یزیارت چکتو با اون  یکوفت بخورم بهتره تا جلو-

 یافتن یقتدلش به حق یروشن کرد. امشب کمبرق آشپزخانه را  ونداد

از احساسش  یسال ها اندک ینکه در ا ینهال یایخواست. رو یم یارو

به سرتا سرش  یرا باز کرد. نگاه یخچالبه او کم نشده بود. در 

داد و آرام  یرونبود. نهال نفسش را ب یخچالدر  یانداخت. همه چ

 گفت:
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امل  یش ینکرد که رنگ به رنگ م ینهال! کار خاص یابه خودت ب-

 خانم.

 یشرتانداخت. ت یشبه لباس ها یلبش نشاند. نگاه یرو لبخندی

و  قار ی. صدایسورمه ا یموییراه دار ل یبا شلوار پارچه ا یسورمه ا

ند قور معده اش آمد. ساعت نه شام خورده بودند؛ اما گرسنه بود. بل

اپن گذاشت و روبه  یشد و به سمت آشپزخانه رفت. دستش را لبه 

 ونداد گفت:

 ربع به سه صبح؟ یکساعت  یمبخور یخب چ-

 و گفت: یدصورتش کش یشبه ته ر یدست ونداد

 چطوره؟  یماکارون-

 شه. یدم بکشه صبح م یتا وقت-

 ینکس یبرداشت و رو یزربسته گوشت چرخ کرده از فر یک ونداد

شست  یرا م یشطور که دست ها ینرا باز کرد و هم یرآبگذاشت. ش

 گفت:

 .یکن یدم نم-
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 اش را خاراند. وارد آشپزخانه شد و گفت: یشانیپ نهال

 ی؟چطور-

رفت. دستش را گرفت و  یم یخچالنهال که به سمت  یدنبا د ونداد

 گفت:

از هر  یدار ییچه پسردا ینبب ینبش یرونشام امروز با من! برو ب-

 .یزهر یدستش هنر م

 یجد یبه چهره  یکرد. نگاه . دستش را از دست او جدایدخند نهال

 او انداخت.

ت ساع یکخوره.  یونداد! کار کردن پسرا به درد خودشون م یخیالب-

. بذار خودم دست به کار یدرست کن یماکارون یعکشه ما یطول م

 شم.

د. اش نشان یشانیپ ینب یبر خورده بود. اخم یشقبا یجکه به تر ونداد

 کرد.  یتشاز آشپزخانه هدا یروننهال را گرفت و به سمت ب یبازو

 یخب قبول کن کار کردنتون به درد خودتون م ی؟کن یم یکارچ-

 خوره. 
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ن و نهال را نشاند. بدون زد یداپن قرار داشت را کش یرکه ز صندلی

آورد.  یرونب یخچالاز داخل  یخوارد آشپزخانه شد. چند تکه  یحرف

 یدکش یهال پوفگذاپشت و سرش را گره داد. ن یزرفر یلوننا یکداخل 

 و آرام گفت:

 قبول کنه بلد یدوسه. باو چهارسال ل یبابا بعد س یباهام قهر کرد. ا-

 یدرست کنه. بعد م یمرون یکنتونست  یش. پنج سال پیگهد یستن

 درست کنه.  یخواد ماکارون

 یداد. لبخند یانپا یش. نهال به غرغرهایستادآن طرف اپن ا ونداد

 یلبه سمت او ما یزد. ونداد بدون حرف زدن خودش را کم یبزرگ

 .یدخودش را عقب کش یسر او بگذارد. نهال کم یها را رو یخکرد تا 

و  هنوز عادت نکرده بود ونداد همسر اوست. ونداد دستش را دراز کرد

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
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 کنم؟ یم یکاراالن به نظرت دارم چ-

 دونم. ینم-

کج شد. نهال که  یصندل یپشت ی یهعقب تر رفت. دو پا یکم نهال

. یدرا به سمت عقب کش یصندل یآورد. کم ینگاه ونداد طاقت نم یرز

او  کردن زخم سر یدااو نبود و فکر و ذکرش پ یونداد که متوجه کارها

. هر دو یدکه نهال کش یبه سمت عقب و داد یبود. با برگشتن صندل

 ی. صندلیدکرد و او را به سمت خودش کش حلقهدستش را دور نهال 

هال اپن بود و ن یخورد. ونداد باال تنه اش رو ینبه زم یبد یبا صدا

 فاصله داشت. نهال با ینهم از زم یشاو، پاها یدر حصار دست ها

ن بود. دندا یرا باز کرد. ونداد که از دست او عصبان یشترس چشم ها

 گفت: لندیب یو با صدا ییدهم سا یرا رو یشها

 نه؟  یخودت و ناقص کن یگرفت یمامشب تصم-

کمرش  یرو یشد. عرق سرد یرهاو خ یعصب یبه چشم ها نهال

از  یکی ین،. بنابرایدبه او بگو یگرید یزنشست. ونداد نتوانست چ

 را باال انداخت و حرفش را ادامه داد. یشابروها



 

 

 WWW.98IA3.IR 1393 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 دخترم؟ یکارات بردار یندست از ا یکنم سرگرم ش یکارچ-

و را از دور ا یشداد. ونداد قصد نداشت دست ها یروننفسش را ب نهال

 . سرش رایدفکر کرد. لبش را گز یشساعت پ یکباز کند. به اتفاقات 

 انداخت. یینپا

 .یست. دست خودم نیدببخش-

و، اشد به  یره. خیستادرا از دور او باز کرد. صاف ا یشدست ها ونداد

 گفت: یتقلبش گذاشت و با جد یدستش را رو

 یگوشه  یارات سکته ام بدکبا  ینکهنه ا یسنم رفته باال درست. ول-

 لب غر یرز یه یستن یونداد یگهها! د یش یم یوه. بعد بیفتمخونه ب

ش دنبال پدر و مادرت بگرده. االنم زود با یستن یبهش ها! کس یبزن

 ه.شبخون تا شام آماده  ینبش یاربدو برو اون کتاب و از داخل کشو ب

چشم او دور شد.  یاز جلو یسرش را باال آورد. بدون زدن حرف نهال

 ییها یت. از موقعیدکش یحالش دست خودش نبود. از او خجالت م

ه سرش زد که باعث شد. ب یکیآمد. در اتاق را بست و  یم یشکه پ

فرق  یانمهرشود. پوست لبش را کند. ونداد با ک یشتردرد سرش ب
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 یاو را از گذشته فاصله بدهد. حت وانستت یم یداشت. ونداد به سادگ

و ناراحت است عکس  یاز دست نهال عصب یتوانست وقت یاو م

اتفاق  یناالن که ا یننشان بدهد که او ناراحت نشود. مانند هم یالعمل

 یشدرون موها یافتاده بود. با بسته شدن در توسط نهال، ونداد چنگ

 یماکارون یها رفت تا بسته  ینتدرهم به سمت کاب یزد و با اخم ها

شد. از  یدو ساله م یاوقات هم سن بچه  یکند. نهال گاه یدارا پ

 ینتکاب یصفحه  یرا رو یشرفتار نهال خنده اش گرفت. دست ها

 ی. انگار نهال با همه یدانداخت و آرام خند یینپا گذاشت. سرش را

کتاب را از درون کشو برداشت.  یعآدم ها فرق داشت. نهال سر

به صورتش زد تا اتفاقات  یلیبه چشمش زد و چند س را ینکشع

در اتاق، به  ی. از اتاق خارج شد. ونداد با صدایردبگ یدهامشب را ناد

برداشت و درونش آب  ینتخودش آمد. خم شد و قابلمه را از کاب

 یرا بلند کرد. کتاب را باز کرد و همان طور که م ی. نهال صندلیختر

 نشست گفت:

 آروم جناب سرآشپز؟ یابلند بخونم -

 بلند بخون!-
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ا رنام کتاب، گردنش  یدناول کتاب را باز کرد که با د یصفحه  نهال

 به سمت ونداد کج کرد و گفت:

 که کتاب قصه است. ینا-

اب گاز را روشن کرد و در جو یرلبش نشاند. ز یرو یلبخند تلخ ونداد

 نهال گفت:

 بخون!-

بود. هر چه  یاییدر یاول داستان پر یسرش را تکان داد. قصه  نهال

پس از  یکیشد. داستان ها  یدر کتاب غرق م یشترگذشت نهال ب یم

 یگذشت و نهال بدون نگاه کردن به ونداد که کار ماکارون یم یگرید

 یرخواند. ونداد دستش را ز ینشسته بود. م یشتمام کرده بود و جلو را

 یگفت گوش م یکه او م یبود و با دقت به داستان تهچانه اش گذاش

 یشرا از چشم ها ینکع یش،داد. با غلبه شدن خواب به چشم ها

و کتاب را بست. با بسته شدن کتاب  یدکش یا یازهبرداشت. خم

 یرهچانه اش بود و خوابش برده بود. خ یرنگاهش به ونداد که دستش ز

غرق در خواب او زد.  ی هرهبه چ ی. لبخندیدباال پر یشماند. ابروها

دستش  یگذاشته بود و سرش را رو یزم یدستش را رو یکونداد 



 

 

 WWW.98IA3.IR 1396 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

بلند شد تا  یزبلند شده بود. آرام از پشت م یماکارون یگذاشته بود. بو

وارد آشپزخانه  ییصدا جادیبه عقب برنگردد. بدون ا یدوباره صندل

. کشید یا یازهبرگشت. خم یشگاز را خاموش کرد و سرجا یرشد. ز

گذاشت و چشمانش را  یزم یدست چپش را دراز کرد. سرش را رو

 بست. 

*** 

 به آزاد زد و آرام گفت: یسقلمه ا آوا

 . شدن. ساعت ده صبحه یدار! حتما بیگهدرو باز کن د-

 و گفت: یستادا ینهخت. دست به سبه اوا اندا ینگاه یمن آزاد

جرد بود خوشش م یوقت یدون یداداشت و که م یزنگ بزن. اخالقا-

و  یاالنم که زن گرفته بعد س یزهبهم بر یکیاومد خلوتش و  ینم

 چهارسال!

از نهال قول گرفته  یشبنداشتند. د یداد. چاره ا یروننفسش را ب آوا

زنگ  یلباس بروند. دستش را باال آورد و رو یدخر یبود. امروز برا

غلت زد.  یشبه خودش داد. سرجا یدر تکان یفشرد. نهال با صدا
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را باز کرد. نگاهش به  یشو چشم ها یدبه گردنش کش یونداد دست

 یرو یدنبود افتاد. بدنش بخاطر خواب بیدهتخت خوا ینهال که رو

 یخودش رو یدندرا باز کرد با  یشگرفته بود. نهال چشم ها ینزم

آمد. نگاهش  یزنگ در م ینشست. هنوز صدا یشسرجا یعتخت، سر

مملو از  ینشسته بود افتاد. با لحن ینزم یبه ونداد که خواب آلود رو

 خواب گفت:

 ینتو چرا رو زم یم؟کن یم یکارچ ینجاا یم؟مگه تو آشپزخونه نبود-

 یدی؟خواب

 یطور که به بدنش کش و قوس م ینبلند شد. هم یشاز سرجا ونداد

 شد گفت: یداد و به از اتاق خارج م

 .. .یک ینمبرم در و باز کنم بب یرس یفکر کن به جواب سواالت م یکم-

ا قطع حرف ونداد ر یعقول و قرارش با آوا افتاده بود. سر یادکه  نهال

 کرد و گفت:

 آواست. آخ چه قدر فراموش کارم!-

 باز نکنم؟-
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 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

 ع کردن تشک پتو رو بکش تا آزاد سر من و نخورده.زحمت جم-

طور که به  ینسرش را خاراند و هم یبسته شدن در، نهال گوشه  با

 رفت تا تشک پتو را جمع کند. گفت: یم یینسمت پا

 یجمع م یماپوف خدا! قبال ن ی؟خواب یم ینرو زم یایم یضیمر-

 یبخت داره تشک جمع م یدخترش رفته خونه  ینهکرد. کجاست بب

 کنه؟

 یاوشو ن یمارا فشرد. بعد چند روز هنوز هم به نبود ن یشگلو بغض

تخت هل  یرز تخت گذاشت و تشک را یعادت نکرده بود. بالشت را رو

 آوا آمد. یداد که صدا

به  ینرو بزن یایلپوز خ یداومدم ببرمت خر یاب یی؟تازه عروس کجا-

 خاک!

که دست  یپهن ینگحرف از زبان آوا، نگاهش به ر ینا یدنبا شن نهال
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از  یکرد زن ونداد شده است و خبر یباور م یدچپش بود افتاد. با

سال و  یکاش از فکر آن  یزندگ. با وارد شدن ونداد به یستن یانمهرک

تخت را مرتب کرد و از داخل چمدان،  یآمده بود. رو یروناتفاقات ب

سرش  یرو ی. شال مشکیدآورد و پوش یرونب ریو شلوا یکتون

 به ونداد انداخت و گفت: یانداخت و از اتاق خارج شد. آزاد نگاه

شه  یدرست نم یچیبه پا کرد که با ه یزلزله ا یکاومدنتون  یعنی-

 ازدواج تو یرفراموش شده همه االن فکرشون درگ یداداش. اصال عروس

سروش هستن. حسام که با خاک  یهو اومدن نهال به عنوان دختر هد

 شده. یکسان

 مبل گذاشت و حرف آزاد را ادامه داد. یدستش را لبه  اوا

 یگمو م یننهال افتاده کف پاش! شرمنده ا یدنکه چشماش با د ینازآ-

چه  ینمب یکنم م یخواهرت حقشه. االن که دارم فکر م یآزاد؛ ول

 حسام بود. یشخوب شد عروس داداشم نشد. وگرنه چشمش پ

 خواب آلود نهال آمد. صدای

 .ین. چه زود اومدیرسالم صبح بخ-
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 یحرکت از رو یکو با  یدکش یغیج ینهال از خوشحال یدنبا د آوا

 قدم به سمت عقب برداشت. با یکحرکت اوا  ین. نهال از ایدمبل پر

 خودش گفت:

 شوکه کننده. ی! پر از رفتارایگهخواهر همون آدمه د ینما-

 صاف نشست و روبه نهال گفت: آزاد

 . یرسالم دختر عمه! ظهرتوهم بخ-

 گفت: یو با لبخند بزرگ یدکوتاه پسرانه اش کش یبه موها یدست آوا

وز شوکه نکنه هن ی؟گ ینم یچینهال؟ چرا ه یقرص سکوت خورد-

 ی؟ا

 .یدکش یا یازهکه هنوز هم خواب آلود بود. خم ونداد

از اومدن شما  روزیاز اتفاق د یشترب ینزد یزنگ م یکقبل اومدنتون -

 شوکه شد.

 و به سمت اتاق هلش داد و گفت: یددست نهال را کش یعسر آوا

من عروس خانم و  ینزن یشماها درمورد عمارت حرف م یتا وقت-
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 کنم.آماده 

اد. با اعتراض به نهال نداد و او را دوباره به سمت اتاق هل د ی اجازه

 بسته شدن در، نهال به سمت او برگشت و گفت:

. که یعروس یمبر یمخوا ی. نمیامپوشم م یلباس م یکآوا!  یخیالب-

 خوام بخرم. یلباس م یک

 کرد گفت: یطور که لباس ها را نگاه م ینبه سمت کمد رفت و هم آوا

ا. دوست اونج یانزنا م یشترعمارته که ب یکخوب نزد یدایمرکز خر-

 یننب یتو و ونداد رو دست تو دست م یها رو وقت یلیخ یدارم چهره 

 .ینمبب

وار تکان داد و سکوت کرد. آوا بعد از جست و جو فراوان شل یسر نهال

 تخت گذاشت و گفت: یرو یو پالتو خاکستر یمشک یپلماتد

 یانمهربرسه. حال ک ینازحسام و آ یکنم عروس یم یلحظه شمار-

 بکنم.  یفیگرفته شه. اوخ که چه ک

 یکردن پدر و مادرش بود و آوا با لذت چهره  یدادر فکر پ نهال

دانستند  یاز آنها نم یچکدامکرد. ه یم یحرا تشر یانمهرک یخانواده 
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کس  یاشود. ونداد و نهال  یم یباز یبرنده  یشود. چه کس یچه م

 ... یگرید

*** 

از نقشه را عالمت  ییو با خودکار قسمت ها یدبه صورتش کش دستی

 ویرن یلسر او آوار شده بود. وقت تعد یتمام کارها رو یمازد. در نبود ن

 یسخ یکارکنان رفته بودند. انگشت شست اش را کم یشتربود و ب

به  یرفت. نگاه یبرهو یکرد و به برگه ها زد. تلفن همراهش رو

لبانش نشست. تماس را  یرو یبود. لبخند شانداخت. مادر مخاطب

 بلندگو گذاشت.  یوصل کرد و رو

 که استاد. یننور کردمو  یرحق یبنده  یسالم کوثر خوشگله. گوش-

 ینه؟ رفت یزن یمعرفت اگه بهت زنگ نزنم. زنگ نم یب یپسره  یا-

دخترم ندارم دلم بهش  یک. هم تو هم بابک. یمعرفت شد یمشهد ب

 خوش باشه.

گذاشت. روبه مادرش  یزم یکرد و خودکار را رو یتک خنده ا بهزاد

 بودش گفت: یدهکه چند وقت بود ند
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! داره؟ بعد نداره مامان جون یشما که کار ی. برایارینخب دختر ب-

 .یادخواهرم م یکو دو سال  یس

ره بعد خبچه  یدون یبهزاد؟ خوبه خودت م یکش یتو خجالت نم-

 یه؟پروازت ک یری؟معرکه گ یریسر پ

. به یداش کش یشانیبه پ یدرهم شد. دست یشپدرش اخم ها یاد با

 داد و گفت: یهاش تک یصندل یپشت

 زن دومش و دخترش؟ ینه رفته خو یابازم با بابا دعوات شده؟ -

 . انگاریدکردن برنج ها کش یزحرف؛ دست از تم ینا یدنبا شن مادرش

ود. کند. هرچند استاد دانشگاه ب یرا مخف یزیتوانست از بهزاد چ ینم

 داد و گفت: یروننفسش را ب

 از بابات آوردم؟ یمن اسم-

 زد. بعد شانزده سال هنوز عادت نکرده بود. یپوزخند بهزاد

زنه. گفتم  یو داد م یلحن حرف زدنت داره همه چ یول یاوردینه ن-

مادر من.  یداد ی. استعفا میرم چسرکا یمشهد. گفت یابا من و بابک ب

رسه که بتونه خرج  یکه پسرت انقدر دستش به دهنش م ینیب یم
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 اونجا اعصاب... . یمون یروهم بده. م یگهد یچهارتا خانواده 

 را قطع کرد. حرفش

شد ماجرام  ینا. تا االن که موندم یستخوب ن یبحث سر وضع مال-

 یخیالشد. االنم ب یهمه جا رو صاحب م یکهزن ی؟رفتم چ یاگه م

 مامان؟ دلم واست تنگ شده. یایم یبهزاد. من عادت کردم. ک

هم تنگ شده  یماهفر ی. دلم برایدخودش را گرفت که نگو جلوی

 پسرش آگاه بود. بهزاد کالفه لب تاب را شات یروح یطاست. از شرا

 و گفت: یدکش یشبه موها یدان کرد و دست

. یادظهر پرواز دارم. بابک نم 3امروز که تموم شد. فردا ساعت -

و  یلوفرن یادا و اطوارا ی. حوصله یادباهاشم حرف زدم گفت نم

 احترام گذاشتم.  یمشدخترش و نداره. منم به تصم

 یکبار یمعرفتم که ماه ی. دلم واسه اون بیاریشبازم تالشت و بکن ب-

 گرده هم تنگ شده. دوتا پسر یزنه بر م یم یواردستش و به د یادم

 ندارم. دارم؟ یاکه از کل دن

را در شرکت  یادیزمان ز 20:45به ساعت انداخت.  ینگاه بهزاد
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 گوش اش کرد. یکبلندگو برداشت و نزد یرا از رو یمانده بود. گوش

 یک. پس، فردا دیاکنم ب یشتونم راض یم ینم. ببیمعلومه که ندار-

مامان  یاماز خجالت شکمم در ب امیتپل درست کن که ب یعصرونه 

 خوشگله.

 ی؟ندار یباشه پسرم. منتظرم. کار-

 برداشت و گفت: یبلند شد. پالتواش را از چوب لباس یزپشت م از

 عال!نه قربونت مراقب خودت باش. ف-

حال بد مادرش بود. استاد  یلرا قطع کرد. بازهم پدرش دل گوشی

را  یاضیر یرشته  یمشترک و عموم یاز درس ها یکیکه  یدانشگاه

کرد. لب تاب را  یکرد. خودش قرص اعصاب مصرف م یم یستدر

. از اتاق خارج شد. یداش گذاشت. پالتواش را پوش یدست یفداخل ک

روزها  ین. ایدخواب یکرد و م یمانست که کار م یربات م یکمانند 

 یتنگ شده بود. وارد آسانسور شد و دکمه  یماهشفر یدلش برا

 یشاز آن بهزاد گذشته نمانده بود. چشم ها یزچ یچرا زد. ه ینگپارک

سرخ و گود افتاده  یبود. خالف سر و وضع مرتبش چشم ها ینغمگ
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 زمزمه کرد. یرلبداد. ز یخرابش م یاش خبر از حال درون

م ااالن زنده  ینکهزن و بچمم نه ا یشدونستم پ یمردم الاقل م یم-

 که شاخ و دم نداره.  یشم. دلتنگ یو زنده م یرمم یصدبار م یول

 د.ش یرهافتاده بود خ ینهخودش که در آ یرا باال آورد. به چهره  سرش

 یخودت و از باال یزنه به سرت. دوست دار یم یدلتنگ بش یوقت-

. اگه که دو بار کردم و نهال نجاتم داد ی. کاریینپا یبنداز یبلند یک

 آورد.  یر نهال نماون بال رو س یانمهرمردم ک یم

 یدشناام یگرفت. به چشم ها ینهاشاره اش رو به سمت آ انگشت

 گفت: یبلند یشد. با صدا یرهخ

 ین. از شر ااتفاقات که خودم مقصرش بودم ینبعد تموم شدن ا-

کشه  ینه مامان عذاب م ینجوریشم. ا یخالص م ینکبت بار یزندگ

 و بابک!  یمانه نهال، نه ونداد، نه ن

. بعد هفت سال داغ دلش یدبلند خند ین،باز شدن در کاب یصدا با

شده بود در تظاهر به فراموش  یگرتازه بود. انگار او هم مانند نهال باز

انداخت.  یینکردن و خوب بودن. نگاه از خودش گرفت. سرش را پا
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 یپارک نبود. صدا یگرید یناو، ماش ینشد. به جز ماش ینگوارد پارک

گذاشت و بدون در آوردن  یصندل یرا رو یفش. کنیدش یباران را م

 یفرمان دور زد و به سمت خروج یکشد. با  ینشپالتواش، سوار ماش

از  یرفت. به محض روشن شدن خودرو، آهنگ اگر مانده بود ینگپارک

 سکوت را شکست.  یدام

 رساندم یتو را به عرش خدا م یمانده بود اگر

 کشاندم یتو را تا دل قصه ها م یمانده بود اگر

 غربت که تنها نبودم یبا تو بودم به شب ها اگر

 سرودم ینوشتم تو را م یز تو م یمانده بود اگر

 یدهشد. همان طور که فهم یابانزد. وارد خ ینگهبان تک بوق برای

لبه  داد. آرنجش را یینپا یرا کم یشه. شیدبار یبود. باران با شدت م

 کرد. یبا خواننده همراه ینیآرام و غمگ یپنجره گذاشت و با صدا ی

 دگر داشت یرنگ و بو یزندگ ینماگر نازن یبود مانده

 غربت با وجود تو رنگ سحر داشت ینشب سرد و غمگ این
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 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

 یم یزجلو را تم ی یشهپاک کن تند تند ش یشهرا عوض کرد. ش دنده

خلوت بود.  یدر آن شب سرد زمستان یاباننداشت. خ یدکرد؛ اما د

چشمانش رنگ گرفت. در افکار خود  یخاطرات گذشته کم کم جلو

 یشفرمان را چرخاند و پا ین،ماش یجلو یگرفتن کسغرق بود. با قرار 

برخورد کرد. سرش  یابانن با جدول کنار خیترمز گذاشت. ماش یرا رو

لب گفت.  یرز ی. لعنتیچیددر سرش پ یمحکم به فرمان خورد و درد

 یشود و هرچه از دهانش در م یادهپ ینکمربندش را باز کرد تا از ماش

انداخت. بکند که نگاهش  ینماش یکه خودش را جلو ینثار کس یدآ

 یدبار یکه م یباران بخاطربود افتاد.  یستادها ینماش یکه جلو یبه کس

هم  یرا رو یشزن. دندان ها یادهد. مرد است  یصتوانست تشخ ینم

 یشد و با سرعت به سمت او رفت و با صدا یادهپ ین. از ماشییدسا
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 گفت: یبلند

خودت و  یا ینروا یضهمر یکه؟مرت یکن یم یمعلوم هست چه غلط-

 اگه یآب و هوا؟ با خودت نگفت یناونم تو ا یابون؟وسط خ ینداز یم

هم منه  یبودم. هم خودت بدبخت شده بود یدهبه خودم جنب یرترد

 بدبخت، بدبخت تر؟

 :یدغر یتقدم به سمتش برداشت با عصبان یککرد. بهزاد  نگاهش

 یسابمن اعصاب درست و ح ینبب ی؟کر یکه؟مرت یچرا خفه شد-

 به اعصاب نداشتم. یکارت رسما گند زد ینندارم. با ا

 نسبتا یقهوه ا یکرد. موها یم یسپالتواش را خ یسر شانه ها باران

بود نگاه  یستادها یشکه جلو یشده بود. منتظر به کس یسبلندش خ

ت. سرش برداش یاش را از رو یکرد. دستش را باال برد. کاله باران یم

شد.  یختهدور تا دورش ر یاهشس یچند روز حمام نرفته  یهامو

 و گفت: یستاداو ا ویجل ینهدختر دست به س

 یالمشما پولدارا رو بچزونم تا خ یکمنه کرم نه الل! دلم خواست -

شماها که  یخط افتاد؟ برا ینتماش یدار یراحت شه. االن چه حس
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 ینزن یگردن کلفتتون زنگ م ینداره. به باباها یآدم کار یکمردن 

 .یم. خودتونم برو که رفتیگهد یکیگردن  یننداز یقتل و م

 نگاهش کرد و گفت: یزترحم برانگ بهزاد

 ین؟اشم یجلو یدیچرا پر یدون ی. حاال که میدون یخوبه پس م-

 عالوه بر من؟ ی؟رو بدبخت کن یگهادم د یک یخواست یم

شده بود و  یسخ یمتشق گران یبه بهزاد که لباس ها ینگاه دختر

 شده بود انداخت. یکنار سرش بر اثر ضربه خون

ه اسم عذاب ب یزیچ یکتو  یدمکه فهم ینجورینه خوشم اومد. ا-

 . خب خوبه. مراقبش ب... یوجدان دار

را  یشدخترک حراف را نداشت. موها یاتچرند یکه حوصله  بهزاد

 رفت بلند گفت: یاش م ینطور که به سمت ماش ینباال زد و هم

 حواله کنه.  یگهد یاج یک یتمخدا شفات بده دخترجون! روز-

که داشت. کمربندش را  یشد. در را بست. خالف سردرد ینماش سوار

را به حرکت درآورد. دنده را عوض کرد دنده عقب گرفت  ینبست. ماش

. یستادا ینماش یرا باز کرد و جلو یشتا دور بزند. دختر دست ها
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داد. چراغ داد تا او کنار برود؛ اما او دست  یرونحرص ب نفسش را پر

پول باال آورد. در نگاه اول از نظر  یبردار نبود. دستش را به نشانه 

فکر کرده بود  یگرآمد و او مانند هر شب د یعالف م یدخترک جوان

خودش را هم  یکند، اما بهزاد حوصله  یمزاحمت م یجادا یشبرا

پولش را درآورد. پول نقد همراهش نبود. دختر همچنان  یفنداشت. ک

به او نداد که  یشده بود. با سرعت دنده عقب گرفت. فرصت یرهبه او خ

. دختر با سرعت دنبال یچید. با سرعت داخل کوچه پیآیدبه خودش ب

. تا آخر یردبگ یاز کس یتوانست پول ی. اگر امشب هم نمیددو ینماش

صاحب کارش، کار کند تا از همان  یت براماه مجبور بود مانند کوز

جلو به  ی ینهآ زانداخته نشود. بهزاد ا یرونهم ب یمتر یستاتاق ب

آمد. دلش به حال او سوخت.  یپشت سر نگاه کرد. دختر دنبال او م

 یستدو یترمز زد. در داشبرد را باز کرد. به اندازه  یناخوداگاه رو

شده بود.  یگل یشپاچه هاداشت. دختر که تا زانو  ینتومن در ماش

به او گفت. دستش را به صندوعقب گرفت. نفس نفس زنان  ییناسزا

حوصله  یداد. ب یینرا پا یشهرا به سمت راننده رساند. بهزاد ش دشخو

 گفت:
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 یمهاش و ب یهو سرت. بق ینداشتم. خرج ماش ینقدر تو ماش ینهم-

 ده.  یبهت م

در گذاشت. بهزاد سرش را به سمت  یاش را رو یدهمچ ضرب د دختر

نار بود. ک یکنزد یدیاز اندازه به سف یشکرد. رنگ صورت او ب یلاو ما

بود و  یاهداشت. صورتش س یمشک یبود. ابروها یهبخ یسرش جا

 سخت بود.  یهرکس یپسر بودن برا یادختر  یصتشخ

ول و پتر. حاالهم  یسپولدار تر خس یگفتن هرچ یمنزن! از قد یهکنا-

 .یستمتونم رو پام وا ینم یده برم که از گرسنگب

 یدنرا از او گرفت. پول ها را به سمتش گرفت. دختر با د نگاهش

زن داشته » که در انگشت چپش بود. با خودش گفت: یپهن یحلقه 

 یحوصله دست ی، بهزاد ب«که مزاحمت نشده! امشب و شانست خوند 

 و گفت: یداش کش یشانیبه پ

 تا صبح رو اعصاب یقصد دار یامرخص شم  ین؟ندار یگهامر د-

 ی؟نداشتم راه بر

 برداشت و گفت: یندر ماش یدستش را از رو دختر
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ول پ. دمت گرم. یمتهغن ینمخب هم یبود خوب بود، ول یشتراگه ب-

 الزم بودم. به خانم بچه ها سل... 

 پدال فشرد یرا رو یشکامل کردن حرف را به دختر نداد. پا ی اجازه

اضافه شده بود. با  یشسمت خانه رفت. سردرد هم به دردهاو به 

در  یبشاز ج یرنگ یبهزاد، آب  نبات نوشابه ا ینخارج شدن ماش

 یسرش م یآورد و وارد دهانش کرد. همان طور که کالهش را رو

 انداخت گفت:

 هنوز زنده است...! یتخوبه انسان-

خورد. فاصله داشت که تلفن همراهش زنگ  یابانقدم تا خ چند

صفحه  یدرآورد. نام پدرش رو یبشرا از ج یکرد و گوش یغرولند

 ینماش یناول یکرد. دستش را برا یجکتکرد. تماس را ر ییخودنما

 پدرش، یبود. خالف وضع مال یندراز کرد و سوار شد. کار هر روزش ا

ز را ا . دختر کالهشیدآدرس را از او پرس هکرد. رانند یرفتار م ینگونها

 صاحب کارش را داد. یرزمینیسرش برداشت و آدرس همان ز یرو

*** 
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 ( یروز بعد: )روز عروس 2

در فکر فرو  یقاش گذاشته بود و عم یشانیپ یدستش را رو ونداد

در  آنها یآمده بودند. هردو یدنشانعمو و پدرش به د یروزرفته بود. د

ن خا نیوگشتند؛ هما یم یثاقو جهان، م یهکردن هد یدابه در دنبال پ

 داد. ینشان نم یعکس العمل یچرا مورد حمله قرار داده بودند؛ اما او ه

گذشت هر جور شده است نهال و ونداد را از  یم سرشفقط در 

از  یپسچ یبلند کرد. مقدار یعمارت دور کند. آزاد دستش را کم

 برداشت و خطاب به ونداد گفت: یزم یداخل ظرف رو

 ی؟تو فکر یهچ-

 کوسن مبل برد و متفکر گفت: یر. دستش را زیدبه شانه چرخ ونداد

ساکته. عمو  خان که یونکرده. هما یرکه افتاده فکرم و درگ یاتفاقات-

 عکس ینگردن. راستش از ا یو عمه م ییو بابا هم که دارن دنبال دا

 ه بابابترسم. نه به روز اول که سر و صدا کرد نه به االن که  یالعمل م

 . یارهسر نهال ب ییترسم بال یعمارت. همه اش م یانگفته بگو ب

 مبل نشست. به او نگاه کرد و گفت: یرو آزاد
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ال سر نه ییعمارت؟ مطمئن باش آقا بزرگ بال ینر یخوا یخب؟ م-

ه ب یباشه اوال زن توئه. دوما هرچند هم بگه من دختر ی. هرچیارهنم

 ینانداشته تو  یدخترش بوده. نهالم نقش یهنداشتم. بازم هد یهاسم هد

گذاشتن  یکارشون اشتباه بوده که نصف شب ییاتفاقات. عمه و دا

 مهم مامانته. ی یه. االن قضیهه در کل منتفیقض ینرفتن. پس ا

. همان یدنم دارش کش یدرون موها ینشست. دست یشسر جا ونداد

 شد گفت: یطور که بلند م

ه. اگه هم به م چه بخواد چه نخواد نهال االن عروسشبه مامان گفت-

ار پسرش. ک یاحترام بذاره به خواسته  یدعنوان عروس قبولش نداره با

 و چهار سال زن گرفتم. یخالف نکردم. بعد س

 . ونداد حرفش را ادامه داد.یدخند آزاد

شه  ینم یمشو حاضر شو. هرچند هم مخالفت کردن که نر االنم بلند-

 خونه. یاندوتا دختر تنها ب

 لبش نشاند و گفت: یرو یلبخند بزرگ آزاد

 ی. خب برادر من تو که از اول نهال و میبسوزه پدر عاشق یآ-
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 . یشخواستگار یرفت یجدا شد م یانتا از ک یخواست

از  یچکستوانست او را درک کند. ه ینم یچکسسکوت کرد. ه ونداد

 ه حرفب یداو خبر نداشت. در اتاق را باز کرد و وارد شد. با یحال درون

ه شد. هرچ یداستان م ینا یداد. از امروز او آدم بده  یگوش م یمان

ود. باورش نکرد. امروز روز جبران ب یسرداد و کس یگناه یب یقدر ندا

 یمانند گذشته شود. بازهم همان آش و همان کاسه  واستخ یاگر م

 یرا باز کرد. کت و شلوار رسم یواریشد. در کمد د یسال قبل م

 یساده از چوب لباس یدسف یراهنپرنگش را همراه با  یسورمه ا

چند روز در  ینرفتن نداشت. از نهال که ا یبرا یدیبرداشت. ترد

ست داده بود هرجور شده ا قول یما. او به نیدترس یخودش رفته بود م

 یگفت من هستم؛ اما م یکند. هرچند نهال م یداپدر و مادر او را پ

ا ر یراهنشتوانست. پ ینم یرد؟بگ یدهپدربزرگش را ناد یتوانست کارها

 یبود که نام بهزاد رو یراهنشپ ی. مشغول بستن دکمه هایدپوش

 افتاد. تماس را وصل کرد.  یگوش

نهال  یی؟و کجاترم عمارت  یدارم م ی؟خوب ی؟سالم داداش، چطور-

 یاین؟م یکجاست؟ ک
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دکمه  ی. جعبه یدرا بست. کشو را کش یراهنشآخر پ یدکمه  ونداد

 اشت. را برد ینشسرآست ی

 شم برم دنبال نهال!  یدارم اماده م-

 شد و گفت: یشمادر یخانه  یابانوارد خ بهزاد

 یبدون یمااز ن یخوا ینم یآقا داماد گل! راست ینمتب یپس م-

 کنه؟  یم یکارکجاست و 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-

است حو ینکهدور کنه. و ا یا یگهد یبتافته تا مارو از مص یاتفاقات م

 کنه. یبه نهال باشه تو خودش نره وگرنه چپ و راستت م

دکمه  . کالفهیستچ یمامنظور ن یدفهم یهمان حرف؛ ونداد نم بازهم

 نشست. یشآرا یزم یصندل یبرداشت و رو ینزم یرا از رو
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 باشه.  یفهمم؛ ول یمنظورش و نم ینکهبا وجود ا-

مبل  یرا رو یفشک یشگر،آرا یغرولند کنان و کالفه از کارها نهال

 انداخت و گفت:

 یککجا بود.  یگهد ینجا! اکرد آوا یلیتکچلم کرد دختره. مخم و د-

 یلیاروامشب خوب شدم حال خ یبرا ینمقل ببهم بهم نداد الا ینهآ

 نه. یا یرمبگ

 یبلند یرا باز کرد و با صدا یخچالبه سمت آشپزخانه رفت. در  آوا

 گفت:

ادمش. د یلتو سالم تحو یحزن غرغروت و جمع کن. صح یاداداش، ب-

 .یفتادخط و خشم روش ن

 یشانیدختر، سرش درد گرفته بود. دستش به پ یکه از حرف ها نهال

از او  یشگرکه اوا و آرا ییها یفبا تعر یدکش ی. خجالت میداش کش

کرد.  یکرده بودند چشم در چشم ونداد شود. ونداد از بهزاد خداحافظ

رنگش را باال  یقهوه ا یرا بست. با دستش موها ینشسرآست یدکمه 

کرد از اتاق  یرا دستش م یلشساعت بند است هداد و همان طور ک
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 خارج شد.

 به کن اصال یکن اونجور ینجوریگفتم ا ی. هرچیغرو خودتزن غر -

 حرف من گوش نکرد.

ل شد داد. ونداد وارد ها یهاپن تک یشالش را درست کرد و به لبه  آوا

 و گفت:

 ؟یندنبالتون؟ بازم کارخودتون و کرد یاممگه نگفتم م-

ود و بانداخته  یینونداد سرش را پا یبه نهال که با صدا ینگاه یمن اوا

 کرد انداخت.  یم یبلند و مرتبش باز یبا ناخن ها

. آزاد یلکجناب و یشد یپ. چه خوشتیایمگفتم که خودمون م-

 کجاست؟

هال اتاق کرد و همان طور که به سمت ن یبه در بسته  یاشاره ا ونداد

 رفت گفت: یم

 شن. یعروس خانم دارن حاضر م-

 یرها باال اورد و روبه ونداد که خزد. نهال سرش ر یشبا تشر صدا آزاد
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 گفت: یستنگر یاو را م

 دلقکا شدم نه؟  یهشب-

کمرش نشست. تا حاال  یرو ینگاهش کرد. عرق سرد یرهخ ونداد

 یم ینچند روز تمر یناو قرار نگرفته بود. هرچند در ا یجلو ینگونها

حرف  یونداد همه  یدنکرد که ونداد همسرش است؛ اما انگار با د

 یکودکانه  یزد را فراموش کرده بود. چهره  یکه با خودش م ییها

 بود. شده یو خواستن یباز یتنها یکه کرده بود. ب یتیال یشنهال با آرا

 یششده بود. دو قسمت از موها یونشن یباییبلندش به طرز ز یموها

که  یرنگ یدار مشک ینآست یمخمل یراهن. پیختر یصورتش م یرو

رنگ، با کفش  ینازک مشک ید. جوراب شلوارزانو بو یروجب ز یکتا 

 . بلند شد و گفت:فت! نهال نگاه از او گریپاشنه بلند مشک یها

  ی؟گ ینم یزیزشت بودم االن خوب شدم؟ چرا چ یلیخ-

پاشنه  ی. چند قدم به سمت او برداشت. با کفش هایدخند ونداد

 بود هم قد او شده بود.  یدهکه نهال پوش یبلند

 ...یزیچ یک! فقط یخوب شدنه اتفاقا -
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 یراهنپ یرنگش رو یبا خجالت نگاهش کرد. کروات سورمه ا نهال

 افتاده بود.  یداشسف

هست  یانمهرهم ک یدون یخودت که م امشب از کنار من جم نخور!-

 آماده کن! از امشب به بعد یزیهر چ یهم خانواده ات! خودت و برا

 .گفتن! بهم بگ...  یزیو هر چ یدید یزیهر چ

 یشرا پ یشگیخواهد بحث هم یدانست بازهم ونداد م یکه م نهال

 قدم به سمت ونداد برداشت. کروات یک یناگهان یمتصم یکبکشد. با 

 و گفت: یدرا در دستش گرفت. ونداد حرفش را قطع کرد. نهال خند

. هر گم یبهت م یدمد یچشمم. هرچ ی! به رویلچشم جناب وک-

کنم. از  ینم یه. خوبه؟ گریگمبهم زدن بهت م یشد. هر حرف یچ

 ... . یادم. چطوره؟ خوبه  یخودم ضعف نشون نم

. شد یرهکروات را زد. به او خ یونداد شد. گره  ی یرهنگاه خ متوجه

 آرام گفت:

ونداد تو  ینبب ی؟کن ینگام م ینجوریقابل باوره که ا یرانقدر غ-

! تو یستین یانمهرو کگم. ت ی. حاال من بهت میحرفات و به من زد
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قائلم. مخصوصا االن هم که  یادیونداد ارزش ز یو من برا یونداد

 یدهم درصد به تو شک نم یکها گذشته من  ین. از ایشد ییمپسردا

شه مثل  یهم نم یشهدر ضمن هم خب؟شناسمت.  یکنم. چون م

 مگه نه؟ یمباشه ما هم و دوست دار ی. هرچیمدوتا مجسمه باش

د؟ حس را به او دار ینکرد نهال هم هم یباور م یدشد. با یخم ونداد

 شل کرد. یکروات را کم یبه صورت او زد. گره  ینهال لبخند مهربان

ستش را ببندد. ونداد د یراهنشپ ییباال یدستش را باال برد تا دکمه 

 یکرا گرفت. با دست راستش کمر نهال را گرفت و او را به خودش نزد

 یتواقع . او تمام و کمالیردبگ یدهنهال را ناد بایییز توانست یکرد. نم

آن دفتر  یخط پدرش در ادامه  یدنبود. با د یدهصبح فهم یروزرا د

گوش او کرد.  یکبرده بود. سرش را نزد یپ یزخاطرات، به همه چ

 نهال آب دهانش را محکم قورت داد.

دونم  یا منهال! من تو رو دوست دارم؛ ام یکن ینقش باز یستالزم ن-

 یتح. با اتفاقات گذشته که افتاده یرسهجا نم یچعالقه تهش به ه ینا

دوست  یو ندارم تو چشمات نگاه کنم چه برسه به ادعا ینا یرو

 داشتن!
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توانست  یسکوت باال آورد. به خودش که نم یدستش را به معنا نهال

ز صورت ونداد را که حالش دگرگون شده بود را ا ی. اجزایددروغ بگو

 گذراند. نظر

 ونداد؟ یکنم باور کن یکارچ-

 فقط مراقب خودت باش! -

. فرق داشت یانمهردستش را دور گردن او حلقه کرد. ونداد با ک نهال

 ینتش؛بود که بعد از به هوش آمدنش مشتاق بود تا بب یهمان کس

 یشهچشمش رد نشد. هم یچندسال از جلو ینکه در ا یهمان کس

 شد. یرهاو خ یود. نهال به صورت جددوباره با او ب یدارمشتاق د

 یل؟جناب وک یستن یا یگهچشم. امر د-

نهال نبود. اتفاقات گذشته را  ینگاهش کرد. حق او از زندگ یرهخ ونداد

کمر نهال برداشت. به سمت پنجره  یکرد؟ دستش را از رو یچه م

حرف  یرفتار ونداد را پا یناگهان ییررفت و پرده را کنار زد. نهال تغ

و  یدبه صورتش کش ی. دستیدخودش گذاشت و لبش را گز یها

حرف ها را در ذهنش کرده بود گفت. آوا با  یننثار آوا که ا ییناسزا
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 باز کرد و گفت: یشترآنها بود. در را ب یلبخند نظاره گر هر دو

 نشده داداش! یرتا د یمبهتره بر-

ت. از کنار نهال گذشت و به سمت اتاق رف یزیبدون گفتن چ ونداد

ند. حرف ها را بز ینکرد تا ا ینهال را بخاطر رفتارش مجبور م یدنبا

 را یوبخ یاو همراه با آنها زندگ یدنهال با یشدن خانواده  یدابعد از پ

 ین. اولیدبه صورتش کش یدست یشباطن یلداد. خالف م یم یلتشک

 ی یلهکروات را محکم کرد. ژ ینش را بست. گره یراهپ یدکمه 

 . بدون نگاه کردن بهیدرنگش را به تن کرد. کتش را پوش یسورمه ا

بلندش را برداشت و اتاق را  یبه سمت کمد رفت. پالتو مشک ینه،آ

 آمد. یآوا خطاب به نهال م یترک کرد. صدا

 یاح ینند انگشت اب یک یذره فقط اندازه  یکنهال خوشگله، کاش -

 و یبه جز تو کس. اون یدون یونداد و م یط! خودت شرایرو کنار بذار

حل نشده. برو  یزینگفتن تا حاال چ یزینداره. با ساکت شدن و چ

که انقدر  یهراست و پوست کنده بهش بگو حست نسبت بهش چ

 شناسم؟  یمن برادرم و نم یکن یلرز تنش نکنه. تو فکر م یرهنپ

مبل بلند شد. حرف  یشده بود. از رو یزصبرش لبر یکه کاسه  نهال



 

 

 WWW.98IA3.IR 1425 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 او را قطع کرد.

از  . بعدیستم. من در حد پسرش نیقتهحق ینمادرت ع یحرف ها -

 یم ینجابا برادرم از ا یرمگ یشدن مادر و پدرم. دستشون و م یداپ

 ینیب یازدواج کنه که در حدش باشه نه من! م یبا کس ید. ونداد بایمر

 خواد باور کنه. یکه نم

پوزخند نهال  یحرف ها ینزد. آزاد به ا یدنخودش را به نشن ونداد

 دانست یم یشتردانست؛ اما او از همه ب ینم یگریهر کس د یدزد. شا

 که زده بود مطمئن ی. نهال از حرفیستونداد چ ینقش نهال در زندگ

ز ااحساس شروعش  ینا یدنبود. او ناخواسته عاشق ونداد شده بود. شا

 یز جااونداد  یدنشده بود. آزاد و اوا با د یانمهرک همسربود که  یزمان

 یظاهر ی. ونداد با خونسردیدخود بلند شدند. نهال نگاهش را دزد

 اش گفت:

 شه. یم یر. داره دیمبهتره بر-

او و  یرابطه  یدآنها پشت سر ونداد از خانه خارج شدند. نبا یسه  هر

اش، به سمت نهال که آهسته  یشد. خالف دلخور ینهال خراب م
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 برد و گفت: داشت رفت. بازواش را جلو یکنار آوا قدم برم

 یالک یزهایچ از اول راه بخاطر یمدخترعمه! اگه بخوا یردستم و بگ-

 کنن. یاز نقطه ضعفمون استفاده م یعسر یلی. خیمبش یباعث دلخور

 یرنگحرف ونداد رفتند. نهال لبخند کم ینبه ا یو آزاد چشم غره ا آوا

در  .خوانده بود یلبش نشاند. به او که احساس و عالقه اش را الک یرو

او  یوشد. باز یونداد م یاز االن انقدر وابسته  یددلش پوزخند زد. نبا

 را گرفت.

 .یمکن یکسانها رو با خاک  یلیکه خ یم! برییباشه پسردا-

وار به او زد و در آسانسور را باز کرد. همراه با هم س یچشمک ونداد

 و گفت: ییدهم سا یرا رو یششدند. با بسته شدن در، آزاد دندان ها

زنن. هم و دوست  یحرف م ینجوریدو تا خل و چل بهم افتادن ا-

 ینهمه اش ا ینکه. نه این. گذشته رو خاک بکنینبا هم بمون یندار

گه تو از  یم یکیاو  یستین یحق من از زندگ یگهم یکیبه او  یکی

 . یا یادیسر من ز

 و خونسردانه گفت: یستادا ینهرا زد. دست به س یگرآسانسور د آوا
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اهنامه آخرش شگفتن  یمحرف اعتماد ندارم؛ اما از قد یندرسته به ا-

 . یدارنحرف ها برم ینمدت بگذره. دست از گفتن ا یکخوشه. بذار 

 باشه. یگ یطور که م ینهم یدوارمام-

 ینگپارک یباز شدن در آسانسور همراه باهم وارد شدند. آزاد دکمه  با

نگ داد زون یه بود لبخند زد. گوشافتاد ینهآوا که در آ یررا زد و به تصو

 یدندرآورد. با د یبشرا از ج یدرهم، گوش یخورد. با همان چهره 

وقفه طول و عرض  ی. پدرش بود که بیدباال پر یشمخاطب ابروها

گرفت. تماس را وصل  یاو را م یو شماره  یمودپ یرا م یپشت یاطح

 کرد. یکرا به گوش اش نزد یکرد و گوش

 جانم بابا؟-

 ین؟عمارت یکبابا؟ نزد یینکجا-

 !یرونب یایماز خونه م یمنه االن هنوز تاره دار-

کرد  یکرواتش را مرتب م یطور که گره  ینزد و هم یلبخند پدرش

 گغت:

نهالم! اون روز که قسمت نشد  یدارمشتاق د یلی! خیممنتظرتون یاینب-
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 !ینمشب یامروز بعد مدت ها به عنوان عروسم م یول ینمش؛بب

 شد. نتوانست یرهخواند خ یم یالکرس یتلب آ یربه نهال که ز ونداد

 . روبه پدرش گفت:یردلبخندش را بگ یجلو

 ین؟ندار ی. کارییماونجا یگهساعت د یک یتچشم تا نها-

 !یومدنن یساالر یهنوز خانواده  یایننه پسرم! آروم ب-

 باال رفته نگاهش کرد. آسانسور در ی. نهال با ابروهایدخند بلند

د چند نشسته بودند. وندا ین. آوا و آزاد منتظر در ماشیستادا ینگپارک

قدم به سمت نهال برداشت. بر حسب عادت دستش را گرفت و با ته 

 خنده گفت: یها یهما

  ی؟کات کرد یباشه بابا چرا با کوروش ساالر یرخ-

تونستم مثل  یگذشته م ز با اتفاقاتدشمن تو دشمنه پسرم! هنو-

 ! فعال!ینمتب یم یخیالب یناروقبل باشم؟ حاال ا

 خدافظ!-

نهال از  یپالتواش گذاشت. صدا یبرا قطع کرد و درون ج گوشی
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 پشت سر آمد.

 افتم! یاالن م یر یاه مرتند تند  یآروم تر برو! دستم و گرفت-

مت او سرا آهسته کرد. تا نهال بتواند به او برسد. به  یشقدم ها ونداد

 برگشت و گفت:

 بغلت کنم؟ یخوا یم-

حرف ونداد را  یندرشت شد. ا یشحرف چشم ها ینا یدنبا شن نهال

اال ب یطانیرا ش یش. ونداد ابرویدابراز عالقه اش گذاشت و لب گز یپا

د و ش یرهخ یشانداخت و محکم دست نهال را فشرد. درون چشمها

 ادامه داد.

  ی؟کن ینگام م یگفتم چرا اونجور یجد-

قدم به  یکونداد زد و تا آمد  یبه بازو یکیرا مشت کرد و  دستش

سمت جلو بردارد. مچ دستش را گرفت و مانع او شد. نهال خجالت 

 ونداد معذب بود. هرچند دوستش داشت. یزده نگاهش کرد. جلو

ز جدا ا یادب یشپ یهر چ یفتهب ینره نهال! هر اتفاق یادت یزیچ یک-

 اتفاقات گذشته دوست دارم!
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داد  یرونرفت. نهال نفسش را ب ینرا رها کرد و به سمت ماش دستش

 لب گفت: یرو ز

 !بشر ینا یهناگهان یدونستم! پر از رفتارها یگفتم خودم م ینم-

اد از تکان داد و در کمک راننده را باز کرد و سوار شد. آز ینهال سر 

 آورد و گفت: یرونب یشهاو بوق زد و سرش را از ش یپشت سر برا

ه گرفتن و ک یآدرس باغ یارم تو پشت سرم ب یداداش من جلو م-

 ! یندار

 یازهگفت و پشت سر آزاد از خانه خارج شد. نهال خم یباشه ا ونداد

را بست. امروز از سر صبح بخاطر استرس  یشو چشم ها یدکش یا

 یداشت. او کار اشتباه یبیخوابش نبرده بود؛ اما االن آرامش عج

 فتن ازونداد آمد. بدون نگاه گر یبرا یامینکرده بود که نگران باشد. پ

به مخاطب انداخت.  یآورد. نگاه یرونکتش ب یبرا از ج یجلو؛ گوش

 بسته را یشبه نهال که چشم ها ینگاه یم. نیدباال پر یش... ابروهایمان

 را باز کرد. یامبود انداخت.  پ

که فکر  یزیزودتر از چ یدوارمافتاده. ام ییچه اتفاق ها یدمشن سالم؛»
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!... یها رو نکن یلیو اشتباه خ یکن یدااتفاقات و پ ینکنم مقصر ا یم

 «یمان

وجه . متکرد یم یجاو را گ یمان یرا خواند. حرف ها یامپ یگربار د یک

به ونداد  یرا باز کرد. نگاه یششد. نهال چشم ها یمنظور او نم

بود.  یامشده بود. تمام فکرش سمت پ یزر یشانداخت. چشم ها

 نبود.  یحواسش به رانندگ

 ونداد؟ حواست هست؟-

نهال گذاشت  یپا یرا رو یرا بست و گوش یامگرفت. پ یاز گوش نگاه

 و گفت:

 بود.  یمهم یامشرمنده! پ-

ت. او که هنوز قفل نشده بود انداخ یبه گوش یزد. نگاه یلبخند نهال

برداشت و  یشپا ی. از رویدباال پر یگوش یبزرگ یدنبا د یشابروها

 شد. ناباورانه گفت: یتا م یصورتش گرفت. از وسط گوش یجلو

  یبه؟غر یبچرا عج ینا-

شد.  یم یدهآزاد از جلو شن ینماش یکموز یماند. صدا یکتراف پشت
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 به نهال انداخت و گفت: یونداد نگاه

 نم. وقت نکردم عوضش ک یه؛شه! مدل سوسول یاز وسط تا م-

رد. را باز ک ینتکان داد. وارد برنامه ها شد. دورب ی. سریدخند نهال

 جلو را فعال کرد و دستش را باال برد و روبه ونداد گفت: یندروب

 هلو؟!! بگو یریمعکس بگ یا! بیخیالرو ب یناا-

کرد و دستش را دور  یک. سرش را به سمت نهال نزدیدخند ونداد

 او حلقه کرد. نهال چند عکس پشت سر هم گرفت و گفت: یشانه ها

 ! چطوره؟یواربه د یمبزن یمثل آگه یمو چاپ کن یکیش-

 طور که عکس ها را یناو انداخت. نهال هم یبه چهره  ینگاه ونداد

 کرد گفت: ینگاه م

 ی؟ندار ینظر ی؟گ ینم یزیچرا چ-

در داشبرد را باز کرد و پاکت را برداشت.  یناگهان یمتصم یک طی

و دستمال گردن را از داخلش برداشت. به سمت نهال که  یروسر

 یبرگشت. دستش را باال برد تا شال را از رو یستنگر یاو را م یرهخ
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 سر او بردارد. نهال سرش را عقب برد و هول شده گفت:

 ی؟کن یکار م یچ-

کار را  ینشده بود و ا یباز یتنها ینگاهش کرد. نهال امشب ب جدی

 کرد.  یونداد دشوار م یبرا

 ینی؟ب یمگه نم-

 انداخت و خجالت زده گفت: یینرا پا سرش

 تونم سرم کن... . یخودم م-

د. ش یلبه او نداد. کمربندش را باز کرد. به سمت او ما یحرف ی اجازه

 سر او برداشت. دستمال گردن را دور گردن او برد. یشال را از رو

 با گردنش! نهال نگاهش نکرد. هنوز باور نداشت یتماس یجادبدون ا

ونداد همسرش شده است. کنار گردنش دستمال را گره داد. دست 

نتوانست تحمل  یگرسرش انداخت. د یرا رو ی. روسریدلرز یشها

ذراند. گصورت او را از نظر  ینهال را باال داد. نهال اجزا یکند. چانه 

 .یدفقط توانست بگو

 !یمبارک باشه! خوشگل تر شد-
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و  یدبه گردنش کش یجلو حرکت کردند. ونداد کالفه دست یها ماشین

. داد یرونکمربندش را بست. با فاصله گرفتن ونداد؛ نهال نفسش را ب

او انداخت و پشت سر هم عکس  یبه گوش یرا گره داد. نگاه یروسر

 چیبود که ه یگانهب یگوش ینکرد. انگار ونداد با دورب یا رد مها ر

 یبرگشت را زد. کم ینداشت. دکمه  یگوش وناز خودش در یعکس

 یرهخ یعکس ونداد و دختر یکرد. نگاهش رو یینعکس ها را باال پا

که  یعکس یدنعکس زد. با د یحبس شد. رو ینهماند. نفسش در س

گرفته شده بود. به ونداد نگاه کرد. عکس خودش بود  یشپنج سال پ

 بود. شده یرهخ ینبه دورب یبود و با لبخند تلخ یستادهکه کنار ونداد ا

. در نبود. رفتار االنش او را کالفه کرده بود ینونداد حواسش در ماش

القه ع یدنبود؛ اما نگران بود که شا یاو نهال را دوست داشت شک ینکها

و  داده است بزند و نتواند از ا یماکه به ن یقول یراش باعث شود ز

 :تمحافظت کند. نهال ابرواش را باال انداخت و گف

رفتم  یاالن م ینشد هم یم یداپ یلتتو موبا یگهد یکیاگه عکس -

 گرفتم. یمحضر ازت طالق م

 صورتش گرفت و ادامه داد. یرا جلو یفکر درآمد. نهال گوش از
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 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-

 یدار ینتو ماش یچ الیخیرو ب ینا! حاال ایهخوب یلینه اتفاقا کار خ-

 یم؟گوش کن یمبذار

 شد. یرهرا خاموش کرد و منتظر به ونداد خ گوشی

 اره!د یچ ینفلش تو پخش هست. روشن کن بب-

 زد و گفت: یلبخند بزرگ نهال

! یرمگ یرو م یاناو ک یونرقصم حال اون کتا یزنم م یآخ االن برم م-

 کی. البته یننما دوتا رو بب یشه وقت یم یهمه عال یها یافهق یعنی

 سوال بپرسم؟

 هوم؟-

شد. همان  یرهاو خ یلمس یپخش را روشن کرد و به صفحه  نهال

 کرد گفت: یم یینطور که آلبوم را باال پا
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 یه؟مردونه زنونه قاط یامختلطه؟  یعروس-

از رقص  ینهم ی! برایتا عروس یهشب یبه مولود یشترب یمختلطه ول-

رن و بعد چندساعت هم  یم ینرنگ ینسنگ یلی! خیستن یو... خبر

 گردن خونه هاشون!  یبر م

 یخواننده صفحه را لمس کرد. کم ینام آشنا یدنگفت و با د آهانی

داد و حواسش را پرت جلو  یهتک یصندل یکرد. به پشت یادصدا را ز

 کرد. 

 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 یب رفاقت این

 نداشته باشم تو رو یادنفسم بند م من
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 که تنها برو یبگ یو ول نکن دستم

 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 یشهحاال تا هم 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
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 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)

*** 

وقت ها آراسته تر  یاز همه  یشبه مادرش انداخت. لباس ها نگاهی

 بر لبش نشاند و شروع کرد به دست زدن.  یبود. لبخند

 به به مادمازل کوثر! -

 مادرش گرفت و ادامه داد. یرا جلو بازواش

 ید؟کن یم یو همراه یرحق یبنده -

 یطور که آرام آرام به سمت جلو م ینبه بازواش زد و هم یکی مادرش

 رفت گفت:

 !یدنتا نهال و ونداد نرس یمبر یاب-
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خان  یونهما یالیدر و ی. با مادرش همقدم شد. عروسیدخند بهزاد

 یشهمسر پدرش و دخترش، اخم ها یادبرگزار شده بود. بهزاد با 

 درهم شد.

 عوت نبودن؟شد اون دوتا د یم یپوف چ-

ا ر. گنگ بهزاد یستادا یشلباسش را باال گرفت. سرجا یدامنه  مادرش

 که اخم 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! -

 یه؟اصغر ک-

طور که او را به  ینکرد و دست مادرش را گرفت و هم یاخم بهزاد

 کرد گفت: یم یتهدا یالو یسمت در ورود

 شوهرت و زن شوهرت! -

 گفت: یظاهر یتفاوت یبا ب مادرش
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ط ! فقیستنوقته واسم مهم ن یلیخ یلوفر! بهروز و نیستمهم ن-

 بهزاد... .

 ینگاه یماش ن یشانیپ ین. بهزاد با همان اخم بیدکتش را کش آستین

تظر اش دو برابر شده بود انداخت و من یییباز یشبه مادرش که با آرا

 شد تا حرفش را بزند.

! اگه اون یا درست نکنوقت دعو یه یدیبعد چند ماه، بابات و د-

 نه؟ یا یدیبهزاد! فهم یجوابش و بد یگفت حق ندار یزیچ یتهعفر

رنگ که  یمشک یرنگ آهن یاه. در سیدندرس یالو یدر ورود به

 و گفت: یدکش یبود. بهزاد کالفه پوف یادارتفاعش ز

اون  یهک شبچرا؟ که اسم من و باب یدون یمامان، م یاشتباه کرد-

 یاونه از خودم ب یهکنم اسم من شب ی! هر وقت فکر میگذاشت یکهمرت

 شم. یزار م

 کرد و بدون نگاه گرفتن از او گفت: یاخم مادرش

 مهریاناونجا نه با ک یریجواب سوالم نبود. قول بده بهزاد! م ینا-

 نه با اونا! قول بده!؟ یکن یم یلفظ یدعوا
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 داد و گفت: یرونرا با حرص ب نفسش

راحت پا رو  یالتو ندارن باهاشون دهن به دهن شم! خ یناونا ارزش ا-

 داخل! یمبر یاباهاشون ندارم. االنم ب یدمم نذارن کار

 را ازینتکان داد و همراه او وارد شد. بهزاد از دور، پدر آ یسر مادرش

ه کردند و ب ی. با او احوالپرسیدبود. د یستادها یدر ورود یکه جلو

اش را حفظ کند.  یکرد خونسرد یسمت داخل رفتند. مادرش سع

 بهزاد دست مادرش را محکم گرفت و گفت:

 !یکن یبا اونا سالم احوالپرس یبر یمامان حق ندار-

به تن  یا یدهو پوش یمتگران ق یلباس ها یشهمانند هم مادرآیناز

 زد و گفت: یآنها، لبخند تصنع یدنداشت. با د

 ! انشاهلل قسمت آقا بهزاد!ینخوش اومد یلیسالم خ-

شم چکرد. ونداد به دادن سالم بسند کرد.  یکوثر سالم و احوالپرس با

پدرش را که کنار  ی یرهاو و مادرش بود. نگاه خ یرو یادیز یها

بود و گرم صحبت بود را متوجه  یستادها یساالر یانمهرکوروش وک

 شد. 
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 باال! ییدبفرما ینلباس عوض کن ینخوا یاگه م-

 چشم ممنون! انشاهلل خوشبخت شن!-

 ماند. یرهخ یدر ورود یقدم به سمت جلو برداشت. نگاه ها رو یک تا

ارد ال که دست به دست وونداد و نه یدنبهزاد رد نگاه را گرفت. با د

ل، ونداد و نها یدنبا د یانمهرصورتش زد. ک یبه پهنا یشدند. لبخند

در  یاز کس ییبه او زد. چند لحظه صدا یزد که الهام چشمک یلبخند

 عصا را در دستش فشرد. یآنها، دسته  یدنخان با د یون. همایامدن

نسبتا  یمحمد به سمت آنها رفت. ونداد را در آغوش گرفت و با صدا

 گفت: یبلند

 داداش!  یخوش اومد-

 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.  یهردو یقعم محمد
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 یرهمسر محمد همراه با خانم بزرگ به سمت آنها رفت. بهزاد ز

آنها برق زده بود. نهال با  یدنبا د یش. چشم هایدرا د یانمهرک یچشم

لبش نشاند و سالم و عرض  یرو یلبخند زورک یرشمادربزرگ پ یدند

جمع،  یندر ب یدترس ی. میدترس یالعمل او م سادب کرد. ونداد از عک

سرتا  یاشک ی. با چشم هایدبگو یزیاو شده است چبه نهال که همسر 

کم  یرپدرش بود. تصو یهشب یتنها ینهال را از نظر گذراند. ب یپا

 ی. ونداد با صدایداز جهان در ذهنش نقش بست. چانه اش لرز یرنگ

 گفت: یآرام

 ... .یداشما ازدواج کردم ب یچرا بدون اجازه  ینبگ ینخوا یاگه م-

ام و آر یدنداد ونداد حرفش را کامل کند. نهال را در آغوش کش اجازه

 به ونداد کرد و گفت: ی. محمد نگاهیستنشروع کرد به گر

گمشده اش نگاه  یشم نوه مامان نهال و به چ یکارت اشتباه بود؛ ول-

 .یستن ینگران یکنه! جا یم

توانست درونش را  ینهال باال آمد. دور او حلقه شد. نم یها دست

 یآدم ها همان کسان ینگفت ا یدهد. هرچند با خودش م ییرغت

را  یشانکارها یجزا یدهستند که باعث اتفاقات گذشته شده اند. با
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 شود.  یتوانست آدم بد یبدهند. نم

 !یزمعز ینوه  یدختر قشنگم. خوش اومد یخوش اومد-

زد و  یخودشان احساس کرد. نهال لبخند یمردم را رو ی یرهخ نگاه

 گفت:

 ! یزممنون عز-

 ین زوم ممردم روتو یشترب یستینکه وا ینجامامان! ا یمبهتره بر-

 کنن. نهال االن وقت حکم همسر ونداد و داره. 

کرد و  یزرا تم یشرا از خودش جدا کرد. با پشت دست اشک ها نهال

 روبه ونداد گفت:

 اخل! د یاین. االنم بیکه بدون اجازه زن گرفت یرهنم یادمکارت  ینا-

گفتم  یاشقش بودم. به نظرتون با اون اتفاقات اگه مپنج سال ع-

 شد؟ یدرست م یزیچ

 و گفت: یددست نهال را گرفت. محمد خند ونداد

عمو و زن عموت به نهال  یکن! زشته جلو یاح یکم. توهم یمبر یاینب-
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 . یکن یاعتراف م

 ؛یدنگو یگرید یزو محکم دست ونداد را فشرد تا چ یدلبش را گز نهال

شد.  یو رو م یرونداد ز یپروا یاعترافات ب یناما ته دلش از ا

با  یونخان رفت. کتا یونبه سمت هما یهمادربزرگش جلوتر از بق

 یشکه اخم ها یالهمسر سابق پسرش و ونداد به سمت سه یدند

 یدامنه  یرفت. کم یدجو یاش را م هدرهم شده بود و از درون گون

 که او نشسته بود نشست و گفت: یزیلباسش را باال گرفت و سر م

 یکارخونه خراب کن کنار پسرت چ یدختره  ین! ایال؟باشه سه یرخ-

 کنه؟ یم

دور نظاره گر آنها بود. به سمت پدر شوهرش و همسرش رفتند.  از

سالم  باز با آنها ییآنها چشمانش برق زد. با خنده و رو یدنبا د ینحس

او به سمتش برگشت و با  یصدا یدنبا شن یالکرد. سه یو احوالپرس

 گفت: یضغ

 کنه؟ مخ وندادم و زده زنش شده! یکارخواد چ یم-

 . دستش را در هوا تکان داد و گفت:یدکش ینیه کتایون
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به  و یانمظلومه. ک ینشمراقبش باش نب یلیبال به دور باشه. خ یوا-

 انداخت یاش کرد بعد خودشم از پله ها الک یونهنشوند. د یاهخاک س

 ه پسر من و مقصر بدونن!ک یینپا

 گفت: یضشد و با غ یرهچهره اش خ به

طالق نده  و ینا ی. به وندادم گفتم تا وقتیستممن مثل تو ن یزمنه عز-

 تا بالخره طالقش بده! یارم. انقدر بهش فشار میارممن اسمشم نم

 یششانه ها ینهال، غم دو عالم رو یچهره  یدناو شدند. با د نزدیک

 درهم یشونداد اخم ها یدنبرادرش بود. با د یهشب یتنها یافتاد. ب

 به مادرش نگاه کرد و گفت: یتشد. ونداد با جد

 ! یالسالم مامان سه-

 سالم.-

 یطور که از کنارشان م ینشد. هم یرهغضبناک به نهال خ سهیال

 گذشت. روبه ونداد گفت:

 .یستممن مادرت ن یدختره رو طالق ند ینا یتا وقت-

لب نثار نهال کرد و به سمت  یرز یآنها دختر موذ یدنبا د کتایون
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درهم شده  یشبه ونداد که اخم ها یهمسر و پسرش رفت. نهال نگاه

 بود. انداخت و گفت:

ته من به همه دروغ گفته! الب یتهعفر ی یکهبدجور زن ینکهمثل ا-

ن م یشدن مامان و بابام ندارم. خانواده  یداتا پ یقیحق یخانواده 

قا دوسم داشته باشن. اتفا یاازم متنفر باشن  یستمهم ن. پس یماستن

 یزودتر از شر من خالص شن کمک م ینکها یازم متنفر باشن برا

 .مکن یداشونکنن تا پ

ا ر یزم ینبلند به سمتشان رفتند. دنج تر یو مادرش با قدم ها بهزاد

 زد و روبه آنها گفت: ینشستن انتخاب کردند. بهزاد لبخند یبرا

 و! البته اگه بودن اون دو نفر یهچه قدر امشب، شب خوبخدا  یآ-

 .یریمفاکتور بگ

 به بهزاد زد و گفت: یسقلمه ا مادرش

 . یدنبال شر نگرد یول یری؛بگ یدهناد یتون یم-

چهره اش  یمادرش کم یحرف ها یدنروبه ونداد که با شن سپس

 درهم شده بود ادامه داد.
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و داشت  یاقتشکه واقعا ل یخوشحالم که نهال آخر با کس یلیخ-

به  یزاخبر چه چ یاز خدا ب یوندونه اون کتا یازدواج کرد. خدا م

 گوش مادرت رسونده!

باس و خونسرد روبه مادر بهزاد که ل یدنهال کش یرا برا یصندل ونداد

 تنش کرده بود گفت: یا یدهشب بلند و پوش

رف ح یماز بس حرف پشت سرمن هست و تو زندگ یخانم سلطان-

 .یستمهم ن یادمنم ز یکه اگه نهال ناراحت نشه برا یدمشن

و  یداو را کش یجلو یکرد و نشست. بهزاد صندل یتشکر آرام نهال

 نشست گفت: یطور که م ینهم

 یکن ینقش باز یستن یازیات! ن یافهشد ق یچجور یدمآره د-

اگه از  ی! حتیکه داغون ش یزتو خودت نر یکن؛ ول یحرصت و خال

ها رو بده تا زر نزنن! به خدا چون  یلیجواب خ یپرس یمن م

 گم. یم یداداشم

 کنار بهزاد نشست و روبه ونداد گفت: مادرش

زد. بالخره  یداز حرف ها رو نبا یبه حرف بهزاد گوش نده پسرم! بعض-
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! یدهپس م یکرده رو روز یادن ینا یکه تو ییها یتاوان بد یهر کس

 ! یدارشب بلند است و قلندر ب

 یکه گل ها یزم ی. به گلدان رویدحرف؛ تلخ خند ینا یدنبا شن نهال

 شد. یرهدرونش بود خ یممر

پسر  ینمن تقاص ندادن؟ هم یگذشته  یاز آدما یچکدومپس چرا ه-

و خودش و  یره! هنوزم راست راست راه میچیشد؟ ه یخواهرتون، چ

 ریینجوو پس داد که ا یتقاص گناه چ ی؟! ونداد چیرهگ یگناه م یب

 خود شما...  یاشد؟ 

شد. ونداد کنار او نشست. دستش را به  یرهاو خ یبه چشم ها نهال

هال ن یبزند. غم صدا یسکوت باال برد و اجازه نداد ونداد حرف ینشانه 

 از اندازه بود.  یشب

 یککه همسرتون با وجود کوچ ینگذاشت یزندگ ینا یمگه کم برا-

اتون دوباره ازدواج کرد و هر روز زخم زبون از هووتون  یگهبودن پسر د

که  ییها یپس کو تقاص دل شکسته؟ کو تقاص بد ین؟شنو یم

سالها  ینکه تو ا ییها یخودت انتقام بدبخت یدموقعا با یکردن؟ بعض

 یآدم ها ینو دارم ا ینجاممن ا ینینب یم اگه! االنم یریرو بگ یدیکش
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کردن پدر و مادرم و ثابت  یداطر پکنم فقط بخا یمنفور و تحمل م

پنج سال با حرفاشون داغونش  ینونداده که تو ا یگناه یکردن ب

 کردن!

سط و یبزرگ یمتسر تا سر سالن را از نظر گذراند. لوستر گران ق نهال

تور و دستک  یبود. پرده ها یشهسالن نصب بود. دور تا دور سالن ش

 ها را پوشانده بود. از کنار سالن یشهش یقرمز رنگ رو یمخمل یها

 توجه به یزد و ب یرفت. پوزخند یباال م یخورد و به طبقه  یپله م

 و ونداد گفت: بهزاد ی یرهنگاه خ

نوشتن! من و برادرم  یول یسن؛نو ید نمگناه پدر و مادر و گردن فرزن-

هم بدبخت شه.  یگهنفر د یککردن. باعث شدن  یابونخ یو آواره 

شم. باعث شدن دو سال از  یانمهرن به اجبار زن کباعث شدن م

نا او یبگذرونم؛ ول یلچرو یاتاق رو یو گوشه  یمزندگ یسالها ینبهتر

و رفتن به  یبزرگ ینخرج کردن ثروت به ا ن؟بود یمشغول چه کار

کم ندارن.  یشونتو زندگ یچی!کو تقاص خاله؟ هیآنچنان یها یمهمون

 !یچیه

 یانداخت. حق را به نهال داد. حرف ها یینشرمنده سرش را پا ونداد
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بود. کوثر سرش را تکان داد و دست سرد نهال را  یتواقع یناو ع

 لبش نشاند و گفت: یرو یگرفت. لبخند تلخ

 بگم دخترم؟! حرفات کامال درسته. راستش مقصر منم بودم که یچ-

 .یمقصر بدون ید! منم بایبرگردون یازت خواستم بهزاد و به زندگ

 اتفاقا از دست کاراش راحت شدم. ین؛ما نبودمقصر ش-

 یدست ها یبه ونداد انداخت و دست آزادش را رو ینگاه یمن سپس

 او گذاشت و گفت:

. بعد تو سرت و یستنشرمنده باشن شرمنده ن یدکه با ییکسا-

 ونداد؟ یینپا یندازیم

 شد.  یرهرا باال آورد و به او خ سرش

 !ینهاره همهم ند یا یدهکه فا دیاکه فعال از دستم برم یتنها کار-

 یلباس ها یشهرا که مانند هم یانمهرک ی یرهمتوجه نگاه خ بهزاد

 آرام کرد و گفت: یرا کم یشتنش بود. شد. صدا یآراسته ا

 یکهحال ملت گرفته شه! مخصوصا اون زن یرینفاز عاشقانه بگ یکم-
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 !یکت

 و روبه بهزاد گفت: یدو با ناز خند یلدل یب نهال

 حرفا و حرکت ها حالش گرفته شه. ینبا ا یستن یادماون -

 گفت: یا یدست نهال را فشرد و با لحن جد ونداد

 حالش گرفته شه؟ یمکن یکاراستاد چ ییدبفرما-

 ونیردست مادر بهزاد ب یر. نهال دستش را از زیدندآنها خند یسه  هر

 شد. یرهچانه اش زد و متفکر به آنها خ یرآورد. ز

 یاه و چاره اخب ر یشده؛ ول یشحسود یدهکه ما رو دخب کال االن -

ختم. که بهزاد داد مخالف سرس یا یدههم ندارم. بعد با ا یندارم. نظر

سالن  یشتر. هرچند نصف بیادها خوشم نم یلوس باز یناز ا یعنی

 حرکات ما! یزومن رو یچشم یراالن ز

ا را به سمت ونداد هل داد و ب یوهم یسزد و د یلبخند مرموز بهزاد

 خنده گفت:

پوست کن تو دهن نهال  یوهم یاشو! ب یلبار جون بهزاد زن ذل یک-
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 تا آرنج بزن باال! یناتمباش! آست یعبذار! بدو داداش! سر

د. به سراغش آمده بو یبیاش آرامش عج یبا آمدن نهال به زندگ انگار

. ونداد چشم یختر یمردم اعصابش بهم نم ی یرهکه از نگاه خ یجور

 را درشت کرد. یشها

 یناکردم. ا ینم یغلط ینم همچگرفت یمن بعد پنجاه سالم اگه زن م-

 شم. یمرد حساب م یرکاره 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 -

 یکرد. دست ونداد را رها کرد و ک یکرا به سمتش نزد یرینیش دیس

رولت داخل بشقابش گذاشت. کاغذش را با چاقو و چنگال جدا کرد. 

کوچک از  یتکه  یکآنها مشتاق نهال را نگاه کردند.  یهر سه 

 ونداد کرد و گفت: یلب ها یکرا با چنگال برداشت و نزد یرینیش

 ! آ کن شوهر جوجوم! آآآ... .یزمهمسر عز ییدبفرما-

بود که باعث شد ونداد از درون گونه اش  یحرص یال به حدنه لحن

خنده و شروع کرد به  یربلند زد ز یاورد. بهزاد طاقت نیردرا گاز بگ
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شناختند به سمتشان جلب شد.  یکه آنها را نم ی. نظر عده ایدنخند

نگاهش را سمت الهام که  یعآنها را نگاه کرد و سر یکامال عاد یانمهرک

به نهال نگاه کرد.  یاناکنار مادرش نشسته بود سوق داد. خواهرش ک

 زد و گفت: یپوزخند صدا دار

تن! خداروشکر هم هس یقنهال خوشحالم، هردوشون ال یاز ته دل برا-

شه. به همه  یم یجدا شد وگرنه معلوم نبود تهش چ یانکنم از ک یم

مشکل از تو بود  یمدون یون خوب ممقصر نهاله؛ اما خودم یمگفت

 !یانداداش ک

اش در دهانش گذاشت و روبه پدر و مادرش  یرینیتکه از ش یالخ بی

 رفتند گفت: یکه به او چشم غره م

 ! یگ یبد م ینگم بگ یبد م یه؟چ-

 یابشنا یونداد گرفته شده بود. ونداد از همان لبخندها یچنگال جلو 

را  یکبهزاد و مادرش، دهانش را باز کرد و ک یزد و خالف خنده 

به  یبا انگشتش به گردنش اشاره کرد و اشاره ا ید،خورد. الهام خند

 یاش را م یتکان داد که فقط او و الهام معن یسر یانمهرنهال زد. ک
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 دانستند. 

کرد ادامه  یم یبلندش باز یسپس روبه مادرش که با ناخن ها کیانا

 داد.

 زن ینهال وقت .ینخانم اصل ماجرا رو بگ یالسه شماهم بهتره به-

نا او یحاال که هردو ین. اجازه بدیدند یشاز زندگ یریبود خ یانمهرک

کردن  یبا جر ینکهبگذره نه ا یبه خوش یشونهم و دوست دارن زندگ

 .ینرو کام جفتشون زهرمار کن یمادرش زندگ

طور  ینو هم یدنشست. بدون قصد و قرض خند یشسر جا کیانمهر

 کرد. روبه او گفت: یکرواتش را آزاد م یکه گره 

لعن و  ینشست یزن من بود که تو و مامان هر جا م یعه؟ تا وقت-

 آدم خوبه؟ یشده شد یاالن چ ینکرد یم ینشنفر

 به برادرش یبود کرد؛ الهام چشمک یکشبه الهام که نزد یاخم بهزاد

را پشت گوشش  یش. موهایدپوست لبش را کند. تلخ خند یانازد. ک

اش جدا کرد و در دهانش گذشت.  یرینیاز ش یگرد یتکه  یکبرد. 

 کرد به خودش مسلط باشد. روبه مادرش گفت: یسع
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، از هم جدا شدن یانمهرآخر دادگاه که نهال و ک یتو جلسه  یادته-

 گفت؟ ینشسته بود به من چ یلچرو ینهال که رو

 تکان داد. یتفاوت سر یب کتایون

پنج  ی یه! که قضیادمه؟مگه من  یخورد یچ یشبشام دتو بپرس -

 باشه؟ یادم یشسال پ

 چشم دوخت. یانمهرک به

 ین،که با ناحق پشتم زد ییتاوان حرف ها یروز یکبهم گفت -

 که به ناحق ازش خوردم و ییکه داداشت سرم آورد. کتک ها ییبالها

 یم یاههمه اتون به خاک س یروز یک. یند یتک تک تون پس م

گفت. واسمم مهم  یچ یدم! اونجا نفهمیکهکه اون روز نزد نینیش

 ... .یشسه سال پ ینبود؛ اما وقت

 یاناک یخآنها م یو حسام وارد شدند. هر سه  ینازادامه دهد. آ نتوانست

نها آداد  یاشک اجازه نم ی یهکرد. ال یم یهمهابا گر یشده بودند که ب

 اما ادامه داد. یند؛را خوب بب

خودم  یچشما یپنج ساله ام جلو یبچه  یشسه سال پ یوقت-
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معرفتم بعد  یشوهر ب ی. وقتیدمحرف نهال رس ینبهش زد به ا ینماش

 .یدمگذاشت و رفت. به حرف نهال رس یانوشماز فوت ک

او را گرفت و لبخند کامال  ی. پدرش دست هایدندو پدرش خند مادر

 بر لب نشاند. یتفاوت یب

بود. اون شوهر  طونیبچه بود ش یاز وقت یانوشاوال موضوع اول؛ ک-

 ره. ندا یبه نهال ربط یناکه دنبال بهونه بود تا بذاره بره ا یتمعوض

خود بلند شد. خالف آمدن  ی. از جایددست او کش یررا از ز دستش

راهش را به سمت  یهمانان؛به م ییخوش آمدگو یو حسام برا ینازآ

به طرز  یانااو شد. ک یاشک یکج کرد. نهال متوجه چشم ها ییدستشو

 یکه مشغول باز یالغر و شکسته شده بود. به چند بچه ا یهیفج

ند آن بچه، لبخ یاد. با یدآنها ند ینب راشد. فرزند او  یرهبودند خ

و ااوقات  یکه خالف تنفر مادرش از او، گاه یزد. پسر بچه ا ینیدلنش

به رو یال ناگهانکرد. کام یبرد و محبتش را خرج اش م یرا به پارک م

 مادر بهزاد گفت:

 سوال بپرسم؟ یکخاله -
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وش گ. ونداد آرام کنار یدآ یبا دستش به ونداد اشاره کرد تا ب حسین

 نهال گفت:

ف جمع ! حواستم به اطرایامتا ب ینر یی. جایکارمبابا چ ینمبب یرمم-

 کن!

 آنها را ترک یگفت و جمع سه نفره  یدیتکان داد. ونداد ببخش سری

 گفت: ینیکرد. کوثر به نهال نگاه کرد و با لحن دلنش

 جونم خاله؟ بپرس سوالتو!-

داد و  یهقرمز رنگ تک یمخمل یصندل یبه پشت ینه؛دست به س نهال

 متفکر گفت:

 ! کجاست؟ینمشب یو نم یانوشک-

و  یدپر یشدر گلو یدنوش یکه م یا یوهسوال؛ آبم ینا یدنبا شن بهزاد

 به سرفه کردن.شروع کرد 

 وت بردارن که... خوان از جل یآرومتر بخور برادرمن! نم-

کرد تا حالش بهتر  یطور که پشت پسرش را ماساژ م ینهم کوثر

کرد.  یم یداداز صورتش ب یو به نهال که کنجکاو یدکش یشود. آه
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 شد. یرهخ

ثل م یانمهر،شد؟ دو سال بعد از طالقت از ک یچ یدون یمگه نم-

ار اصر یطونیهش یبره پارک! اونم که بچه  یو م یانوشک یانا،ک ینکها

شش  -پنج یانا. کیرهواسش بادکنک بگ یابونکنه از اون طرف خ یم

 وتا بره  یادعنوان دنبالش ن یچده که به ه یبار به بچه اش تذکر م

 یشگوش یابون؛رسه به اون طرف خ یم یاناک یپا تا ینکهمثل ا یاد،ب

 یکدستش تا ببره بده بهش،  یرهگ یم میانوشخوره. ک یزنگ م

 یو جلو یاصل یابونتو خ یچهپ یبا سرعت از داخل کوچه م ینماش

 ! یرهم یبچه اش م یانا،چشم ک

. یختته قلبش فرو ر یزیچ یکبرد. چند لحظه پلک نزد.  ماتش

 ناباورانه گفت:

 امکان نداره! -

 تا یدخبر را شن ینا یانداخت. وقت یینسرش را پا یبا ناراحت کوثر

 چند روز در خودش فرو رفته بود.

 ز فوت بچه اش گذاشت و رفت.اهنوز شوهرشم بعد -
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 یتشد. اشک در چشمانش حلقه زده بود. با ناراح یرهبه نهال خ بهزاد

 یوقت نم یچبود. نهال ه یماانداخته بود. حق با ن یینسرش را پا

 ب و مهربان بودهمان نهال خوش قل یشهشود. او هم یتوانست آدم بد

که آنها  یزیبه م یماند. نهال سرش را باال آورد نگاه یم یو باق

 ه آنهاخود بلند شد و روب ی. از جایدرا ند یانا. کاختنشسته بودند اند

 گفت:

 . یامآب بزنم ب یکمصورتم و  ییرم دستشو یم-

 یهال بتکان داد. ن یبود. بهزاد سر یادو حسام با آنها ز ینازآ ی فاصله

 .یداز خدمه پرس یکیونداد از  ی یرهتوجه به نگاه خ

 کجاست؟ ییدستشو یدبخش-

 نهال انداخت و گفت: یآشنا یبه چهره  ینگاه زن

 !یباالست. در دوم یطبقه -

آن بچه  یآهسته به سمت باال رفت. چهره  یکرد و با قدم ها تشکری

دوم شد. هفت در قهوه  یگذشت. وارد طبقه  یچشم اش نم یاز جلو

وسط راهرو روشن بود. کنار  یداخل راهرو قرار داشت. لوستر برنز یا
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دست  یک یواریبودند. کاغذ د یوارد یست او هم رو یها یوارید

 یدنکرد. با د یم ییخودنما ینزم یرو که یو فرش قرمز رنگ یدسف

 باال انداخت و به سمتش رفت. حدسش یکه بود شانه ا یباز یمهدر ن

 ی یهگر یرفت تا هل دهد. صدا یرهدستگ یدرست بود. دستش رو

 یکه دستش را لبه  یاناک یدن. در را کامل باز کرد. با دیدرا شن یکس

و به سمتش رفت.  یدکش یکرد. آه یم یهگذاشته بود و گر ییروشو

 یمملو از غم و ناراحت یاو گذاشت و با لحن یشانه  یدستش را رو

 گفت:

 شده! یچ یدماالن فهم ینمن هم یانا،ک خدا بهت صبر بده-

بود رفت.  یستادهدر ا یرا باال گرفت. به سمت نهال که جلو سرش

. از آن طرف داغ فرزندش و یردرا بگ یشاشک ها یتوانست جلو ینم

 که خانواده اش سر نهال آورده بودند. چند ییاز آن طرف هم بالها

 گفت: یهبا گراو را گرفت و  یقدم به سمت او برداشت. شانه ها

 م...!خوا یازت معذرت م یمنو ببخش! بابت همه چ-

 .یدنگاهش کرد. متعجب پرس یرهخ نهال
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 یانا؟ک یزن یحرف م یاز چ-

 .یدکرد. با عجز نال یزپشت دست صورتش را تم با

مردم  یخوام. کاش م یمکه افتاد ازت معذرت  یبخاطر تموم اتفاقات-

 ینجوریمردم؛ اما ا یزدم. کاش م یاون حرفا رو پشت سرت نم یول

 یمدادم. آهت دامن منو گرفت نهال! تو رو نابودت کرد یتقاص پس نم

 با حرفامون با کارامون 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-

 ی. دست هایداو جدا شد. نهال هنوز هم ناراحت بود. چانه اش لرز از

 به او گفت: یدلرز یکه م ییاو را گرفت. با صدا

 ی. نشونآدرس و.. یچه یکنم...! دو سال دنبالت گشتم؛ ول یکمکت م-

بودت دوباره نا یذارمنم ی،نکردم. حاال...که زن ونداد... شد یداازت پ

 یذارمنم یافتم؛ ول ی... خانم میالسه یپا شده... به یمتیکنن! به هر ق

 کنن بخاطر کاره... . یرتتحق

 ! یادامه بد یستن یازین یاناباشه ک-
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آب را باز  یرطور که ش ینو هم یدکش ییرا به سمت روشو یاناک دست

 کرد ادامه داد. یم

دت و دوباره خو ید. بایمراقب خودت باش یدصورتت و بشور! تو با یاب-

 ! یبگ یزیخانم چ یالبه سه یستن یازین. یاز نو بساز

به صورتش  یو لبخند مهربان یدصورت او پاش یمشت آب رو یک

نهال  بود. یدهفهم یلبود. او آن اوا یادیز یانمهرنشاند. نهال از سر ک

با  یانمهرداشت که ک ییمهربان بود. دلسوز بود. فداکار بود. خصلت ها

او  یبرداشت و جلو یتکه دستمال کاغذ یکبود. نهال  یبهآنها غر

 گرفت.

گم خدا بابت  یم! بازم یینرم پا یمن م یانامراقب خودت باش ک-

 بهت صبر بده! یانوشفوت ک

بلند از آنجا خارج شد. دستش را  یحرف با قدم ها یناز گفتن ا بعد

وقت از خدا نخواسته  یچ. او هیدکش یم یرت یقلبش گذاشت. کم یرو

داد و به سمت  یرونشود. نفسش را ب یاناگذشت کسر ینبود که ا

از  ینهاو که با طمان یدنبا د ینازآمد. آ یارکست م یرفت. صدا یینپا
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 زد و گفت: ی. پوزخندآمد یم یینپله ها پا

 االن داد. ینو هم یمونعروس یپسرعموت کادو-

ابش حس یماگه زن پسرعمو نخوا یباشه دختر عمه امونه! حت یهر چ-

 . یمکن

را  یشحسام گرفته بود. دندان ها یخونسرد ینکه حرصش از ا آیناز

 . ییدهم سا یرو

 !؟یکبیریا یختره دشده  یداشبوده که پ یپس تا االن کدوم گور-

 لباس یشهمهمان ها را از نظر گذراند. مانند هم ینهدست به س حسام

 یشترخواند. ب یصد سال مانده را ارکست م یآهنگ ها یدهپوش یها

 یبود. عروس ی! اگر به حسام میبود تا عروس یخانوادگ یمهمان یهشب

که شرکت  یاز مردم یچکدامو بدون دعوت ه یگرشهر د یکرا در 

 گفت: بیخیالگرفت.  یکرده بودند. م

هال دختر ن ینکها یاونداد ازدواج کرده  ینکهحرصت گرفته؟ از ا یاز چ-

 ما در اومده؟  یعمه 

و با اعتماد به نفس  یمودپله را هم پ ینبه پوشش نهال که آخر حسام
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بود رفت. نگاه کرد. از همه  یستادهبه سمت ونداد که کنار پدرش ا

کرد.  یازدواج! هم خانمانه رفتار م یبود برا یخوب یسلحاظ نهال ک

که به  ییداشت. با وجود لباس ها یهم با اعتماد به نفس قدم برم

ونداد افتاد. کت و  ده و با کالس بود. نگاهش بهیتنش داشت. پوش

اوقات طرفدار کت و  یبه تن داشت. مانند همه  یمتیشلوار گران ق

به  یپلماتد یقه یراهنخودش که پ یدنبود. با د یتالیاییا یشلوارها

کهنه  یرسم ها ین. چه قدر از ایدزور تنش کرده بود. لبش را گز

 یراهنبه پ یتشابه یچه یشکه لباس ها ینازبه آ ینگاه یممتنفر بود. ن

 که او بشنود گفت: یلب جور یرعروس نداشت. انداخت و ز

لباس  ینکه با ا یمکرد یم ازدواج یکاش ماهم مثل ونداد، پنهون-

مسخره ترش ما رو مثل عروسک ننشونن  یمسخره و مهمون یها

 !ینجاا

 بود. یهمانیکه درهم شده بود نظاره گر م ییخان با اخم ها همایون

شد.  یرد تا آنها را از عمارت دور کند نمک یکه م یانگار هر کار

 .یدهمسرش را شن یصدا

دونستم ونداد مقصر  ی! من از اول میاننگاهشون کن چه بهم م-
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مرده اش زنده  ینوه  یبگ یبه حاج مجتب ینخوا ینم یول یست؛ن

 شده؟

دن به ماند. بدون نگاه کر یاو، پنهان م یتهو ید. بایدتوانست بگو نمی

 همسرش گفت:

 تیسن یازیفعال ن یطگم تو شرا یهر وقت موقعش برسه بهش م نه!-

 و جهانه!  یهکل عالم و آدم بفهمن نهال، الهه دختر هد

ا رسه ت یموقعش م یکجاست؟ جهان کجاست؟ اونا ک یهخوده هد-

 یان؟ب

 از چشم او دور ینبسند کرد. ا یبه او نداد. به چشم غره ا جوابی

 لب گفت: یرد و زلبش نشان یرو ینماند. لبخند مضحک

 خان! یونهما یدهپس موقعش رس-

 !یکن یکارچ یخوا یدفعه م ینمشتاقم بدونم ا-

 یبه گوش کس یش. صدایدبلند خند یسمت صدا برگشت. با صدا به

 . یدرس ینم

بزرگش  یخان و نوه  یونگرد و خاک شه که هما یدفعه جور ینا-
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 کال کور شن!

 نگاهش کرد. دلسوزانه

 کنه! یتتبه راه راست هدا یشاهللخدا ا-

کرد و  یک. به لبانش نزدیختر یوانخودش داخل ل یآب برا کمی

 د.گذران یسروش را از نظر م یخانواده  یاعضا یزبینانه. ریدنوش یکم

 سرنوشتت مثل من نشه! ینهتو فقط ا یمن برا یدعا-

بلند شد. با همان لبخند مضحک  یزحرف؛ از پشت م یندنبال ا به

 یشاهش را به سمت راه پله ها کج کرد. نهال؛ ونداد و عموکنار لبش ر

 یاز مردم را رو یلیرفت. نگاه خ یزشانرا ترک کرد و به سمت م

مسخره گرفته بود.  یهمانیکرد. نفس او در آن م یخودش احساس م

پاشنه بلندش نتوانست  یبه نهال برخورد کرد. بخاطر کفش ها یکس

تعادلش را حفظ کند و افتاد. به سمت نهال برگشت. ونداد نگاهش 

 ی. دسته یدخان هم به سمت او چرخ یونکرد. نگاه هم زمان هما

 یعذرخواه یش،از آشناها یکیتوجه به صحبت  یعصا اش را فشرد. ب

به سمتش  دتن یکرد و به سمت نهال رفت. ونداد با قدم ها یآرام
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 لبش نشاند و گفت: یرو یا یانهلبخند موذرفت. 

 ینازه بداج ین؟حواسم نبود بهتون برخورد کردم. خوب یداوه ببخش-

 کمکتون کنم.

 یشنثار کفش ها ییلب ناسزا یرنهال گرفت. نهال ز یرا جلو دستش

 یچهره  یدنلحظه چشمانش با د یککرد و سرش را باال آورد. 

نگار ا. نهال از او نگاه نگرفت. شد ینهال گشاد شد. ته دلش خال یآشنا

 یونشدند. هما یرهنهال هم آشنا بود. هر دو بهم خ یاو برا یچهره 

 . خم شد. دستش را دور کمر نهال حلقهیدرس ادتر از وند یعخان سر

 یمنهال را  یرهتوجه به او که هنوز هم خ یبلندش کرد. ب یعکرد و سر

 گفت: یستنگر

 !ینحواستون و جمع کن یشترب-

 خان را درک نکرده بود. یونحرکت هما ینروبه نهال که هنوز ا سپس

 ادامه داد.

 نشد؟ یزیتدخترم؟ چ یخوب-

گفت  یدیببخش یعخان نداشت. سر یونحرکت هما یناز ا یخوب حس
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تند به سمت راه پله ها رفت. ونداد خودش را به آنها  یو با قدم ها

 روبه ونداد گفت: یتخان با عصبان یونرساند. هما

 مواظبش باش! یخانوادگ یتو مهمون یاریزنت و م-

 زد و زمزمه وار ی. لبخند مرموذیمودپ یطور که پله ها را م همان

 گفت:

خان!  یوناش همازن نوه اش حساسه! منتظرم ب یمعلومه بدجور رو-

 کنم...! یتموم م یوهمه چ یسال به زود یستبعد ب

*** 

. یاورددر ب یبشکنار لبش گذاشت. تا آمد فندک را ج سیگاری

. یدرا عقب کش یریحص ی. صندلیدلبانش کش ینرا از ب یگاربرادرش س

 حرکت او حرصش گرفت. یناز ا یمان

حسن؟ نگاه تو رو خدا! نهال و پشت سر  یکن یم یهچه کار ینا-

 بده بهم که چرا یرو پشت سر گذاشتم. تو گ یاوشو ن یلداگذاشتم. 

 !یکش یم یگارس

 یوانگذاشت. چند ل یزم یرا رو یکس چاتوجه به او فال یب مرد
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 او گفت: یتتوجه به عصبان یاز داخل کشو برداشت و ب یکاغذ

 بخور! ی. به جاش چایستخوب ن یتواسه سالمت-

 ییریتغ یچچپش انداخت. ه یپا یراستش را رو یپا یعصب نیما

 نکرده بود. هنوز هم همانگونه بود. 

 ینم نشون ینسبت به بودن من عکس العمل یاوشکه ن یبهواسم عج-

 ده!

 ستین یآدم یاوشده! ن ینشون نم یبترس که عکس العمل یناز هم-

 کنه. یم یشو سرت خال یکه احساساتش و بروز بده. بعدا دق دل

 یگذاشت. دست یمان یرا جلو یچا یوانگذاشت. ل یزم یرا رو قندان

 و گفت: ید. خندیدبه صورتش کش

زرگ دست خودت ب یرافته ده بزن بزن! ز یم یارهب یرجا گ یکآره -

 واسه خودش! یهقلچماق یک. یگهشده د

و شکسته تر  یرترکرد پ ینگاهش کرد. از آنچه که فکر م یقعم نیما

 شده بود. 



 

 

 WWW.98IA3.IR 1471 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 ! ی؟بگ یاوشبه نهال و ن یخوا یم یک-

اش  یدانه نبات برداشت و داخل چا یک. یدرا کش یزکنار م کشوی

 زد و گفت: یانداخت. پوزخند

قعا از مو ی! بعضیدمو شروع کنه خودم و نشون م یهر وقت باز-

 یچجور یعنیشم.  یم یمونکه تو گذشته کردم به شدت پش ییکارا

 بگم... .

 حرفش را ادامه داد. نیما

حق و  یناکنن و من  ییربه مرور زمان آدما تغ یکرد یتو فکر نم-

شروع  یدیجد یراحت زندگ یالبا خ یکرد ی. تو فکر نمیدمبهت م

 شه! یهمه چ یخیالکنه و ب

 یها یسهغر غر کنان ک یاوشآمد. ن یبهم خوردن در ورود صدای

آشپزخانه گذاشت و همان طور که کاپشن اش را در  یرا جلو یدخر

 آورد گفت: یم

کرد. کل بازار  یمن و عمال خال یب! جیدهخر یزنت چ ینبب یا! بیمان-

. منم حمال یمو اومد ینو تره بار و جمع کرد انداخت تو ماش یوهم
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 خودش کرد. 

شالگردن را از گردنش باز کرد و همان طور که وارد  یگره  یلدا

ر زد. بعد از چند هفته هنوز هم باو یششد با تشر صدا یآشپزخانه م

خانه به آَشپز ی. نگاهیدآ یاز او خواسته تا با او ب یمانکرده بود. ن

 یگالسها یها ینتخودش بود. کاب یبرا یمدرن یت. خانه انداخ

 ی! برایمرمر یدسف ینتکاب ینب یها ی. کاششنرو یو خاکستر یدسف

 را یشباال انداخت و دست ها ینداشت. شانه ا یتجمالت تازگ یناو ا

 یشرفت. صدا یم یپشت یاطهمان طور که به سمت ح یاوششست. ن

 را بلند کرد و گفت:

 !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-

نشست. دست  یماکنار ن یصندل یرو یعآنها شد. سر یکنزد نیاوش

 و گفت: یدرا برهم کش یشها

 یم؟ما نبود ینگفت یاخوره! خب چه خبر؟ چ یپدرتونم! مادر بهم نم-
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 بهزاد زنگ زد. یراست

نگاه  یقآنها نشست. به او دق یهر دو یلب ها یرو یتلخ لبخند

 از یغگرم شود؛ اما در یدرون دستانش فوت کرد تا کم یاوشکردند. ن

 گرما! یکم

ال سو یکنهال و ونداد تو راهه عمارت هستن! حاال  ینکهمثل ا-

 بپرسم؟!

 و گفت: یدنوش یشجرعه از چا یک نیما

 و راحت کن! نیالمو! 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-

هم به  یممن ک کهین. هم ایمگ یو بهت م یبه وقتش پسرم همه چ-

 .یمد یسواالت جواب م یهمه 

 خود بلند شد و گفت: یرا درهم کرد. از جا یشاخم ها نیاوش
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 ! یلدارم کمک  یباشه! م ینگ یطور که م ینهم یدوارمام-

 

 بدون نگاه کردن به او گفت: یمان یاوش،از رفتن ن بعد

که چرا  هی! اون عصبیادهز یلیبه نهال داره خ یاوشکه ن یعالقه ا-

 ییرف هاح ینکال با ا یابار دوم اجازه دادم با ونداد ازدواج کنه.  یبرا

فرستادمش تو اون  یمسروش گفت یکه ما و بابک در مورد خانواده 

اوقات تو  یشترکه ب ینیشب یم ینجاا یمکه اومد یمعمارت. از وقت

 اتاقشه! 

 انداخت.  یینرا پا سرش

 ! یمامقصر من بودم ن-

 از درون پاکش درآورد. کنار لبش گذاشت و با یگرد یگارس یک نیما

 به او زد و گفت: یفندک روشنش کرد. پک

خودشون. اشتباهات من!  یمقصر بودن به نحوه  ییجورا یکهمه -

خودت و  یداز اون سر نزده با یکار اشتباه یتا وقت یدتو! و... . االنم با

 یشگزند ی یهسرما ینبزرگتر یزمان یکباشه  ی. هر چیکن یآفتاب
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 .یبود

 خواد راه بندازه! یم یا یچه باز ینممشتاقم بب-

 زد و گفت: یشدرون موها یچنگ یمشت شد. عصبان یمان دست

 ینه چشمام و روبا ونداد و نهال نداشته باشه وگر یبه نفعشه کار-

 بندم.  یبوده م یهرچ

 جالبه! !ی! بعد از اون بالها هنوز هم طرفدار وندادیماجالبه ن-

 یزم یخود بلند شد. دو دستش را رو یاز جا یمانگاهش کرد. ن تیز

 گفت: یتگذاشت و با عصبان

آدم  یند مهم تروندا یاوش،ندارم. بعد از نهال و ن یمن به تو کار-

 یچهو گفتم که انتقام کار بزرگترا رو از ونداد که  ینمنه! ا یزندگ

 تم!. روبه رویستمکنارت ن یگهوگرنه من د یرینداشت نگ ینقش

خاموش کرد و با  یگاریرا در جا س یگارحرف، س یناز گفتن ا بعد

را  یمااو، ن یحرف ها یخرد. به سمت داخل رفت. گاه یاعصاب

وارد اتاق خوابش شد و در را محکم  یتکرد. با عصبان یم یعصبان

روشن شد. به  یرا روشن کرد. اتاق کم یوار. آباژور کنار دیدبرهم کوب



 

 

 WWW.98IA3.IR 1476 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

رفت. درش را باز کرد و از داخل چمدانش  یشسمت کمد لباس ها

از  یگرد یگاریداد. س یهتک یوارآورد. به د یرونرا ب یشآلبوم عکس ها

اول را ورق زد. عکس پنج  یدرون پاکت برداشت و آتش زد. صفحه 

 یرونرا از دهانش ب یظیبود. دود غل یاوشن یسالگ یکنهال و  یسالگ

زد  یگریتوجه به او پک د ی. بیدرا شن یکس یدر زدن ها یداد. صدا

رد کرد. نگاهش به عکس آخر آلبوم  یگریپس از د یکیو عکس ها را 

به  ینشسته بود و با لبخند تلخ یلچرو یگره خورد. عکس نهال که رو

 ینکرد. دست راستش را مشت کرد و محکم به زم ینگاه م یندورب

ت. گرف یزار بود. حالت تهوع م ی. از خاطرات آن چند سال بیدکوب

 ینفس بکشد. ب یتوانست به درست یانداخت. نم ینزم یگار را رویس

توانست به حرف بردارش  ینهال تنگ شده بود. نم یاندازه دلش برا

 یاگر امشب هم م یرا شروع کند. حت یگوش کند و اجازه دهد تا باز

پالتواش  ی،ناگهان یمتصم یکاست. با  یگفت که چه کس یم یدشد با

 نگران به سمتش رفت. یلداشد.  ارجرا برداشت و از اتاق خ

 یدی؟م یگارس یچرا بو ی؟ر یکجا م یما؟ن یخوب-

طور که  یناپن برداشت و هم یاش را از رو یتوجه به او گوش یب نیما
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 رفت گفت: یم یبه سمت در خروج

 . یاموقت ن یرتا د ید! شاینبخواب ینشامتون و بخور-

د و وادارش کر یدتند، به سمتش رفت. بازواش را کش یبا قدم ها یلدا

 . یستادنبه ا

 یتنفس تنگ ینکش یگارس یمان یری؟کجا م یدار یبگ یخوا ینم-

 یبته؟تو ج یت! قرصات و اسپریرهبگ

حلقه کرد. با  یلدارا دور صورت  یشزد. دست ها یلبخند تلخ نیما

 که خش دار شده بود گفت: ییصدا

 یبرا یستن یخوب یتگردم. موقع ی. زود برمیستقرص نبه  یازین-

 !ینداز یهنوزم مثل سابق قلبم و به تالطم م یاعتراف؛ ول

 یزیچ از یعترسر یما. نیستادا یهاو چند ثان یماتش برد. زمان برا یلدا

رد. را ترک ک یالو و یدرا باال کش یشچکمه ها یپکرد. ز یکه او فکر م

گفت که آنها زنده  یرا م یزاگر امروز هم شده بود همه چ یحت

 شود. یتوانست اجازه دهد نهال دوباره قربان یهستند. نم

*** 
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د از بودند. وندا یفتادهبه ونداد انداخت. هنوز راه ن ینگاه یمن نهال

 گفت: یحالش دگرگون شده بود. با نگران یوسط عروس

 کنم؟ یمن رانندگ یخوایونداد؟ م یخوب-

 ینتار بود. سرش سنگ یشسر تکان داد. چشم ها یبا لجباز ونداد

 به آنها زد و گفت: یشده بود. بهزاد لبخند

 داداش؟ یندار ی. کاریمماهم رفع زحمت کن یگهخب د-

 زد. یشد. لبخند کم جان یرهتارش به او خ یاز درون چشم ها ونداد

 .ینبه سالمت! ممنون که اومد یدنه قربونت بر-

 ونداد را از نظر گذراند. ینانهب یزر بهزاد

 داداش؟  یخوب-

 یدکش یشبه موها یآمده بود. دست یشپ یشکه برا یتیاز وضع کالفه

 و گفت:

 شدم. ینجوریهست که ا یدونم چند ساعت ینم-

زد و  ی. لبخند بزرگیدونداد را شن یکنار نهال و ونداد گذشت. صدا از



 

 

 WWW.98IA3.IR 1479 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 یستادنرا گرفت و به ااو  یرفت. دخترش با اخم بازو ینبه سمت ماش

 وادارش کرد.

  ی؟خند یم یچرا الک ی؟کار کرد یچ-

 یازهزد. خم یدختر مزاحمش را نگاه کرد. خودش را به خستگ کالفه

 و گفت: یدکش

 جرم شده؟ معلوم هست چته الهام؟  یدنمخند-

لوم فاصله هم مع ینانداخت. از ا ییزد و به ونداد نگاه گذرا نیشخندی

 . یستخوب ن یادبود حالش ز

 شده؟ ینجوریتو سرته؟ چرا حال ونداد ا یچ-

 کرد. گفت: یطور که در سمت شاگرد را باز م همان

 ؟منه یرحالش بد شه تقص یبه من چه! مگه هر ک-

توانست امشب را خالف  یشد. نم ینو سوار ماش یدکش یپوف کالفه

کند. چند نفر را نابود  یداد زندگ یاجازه م یداش بخوابد. نبا یخستگ

داد. به نهال که با لبخند از مادر بهزاد  یهتک یشهسرش را به ش
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 با اخم روبه خواهرش گفت: یانمهرشد. ک یرهکرد. خ یم یخداحافظ

 !ییجا یکبرم  یدتو با مامان و بابا برو! من با-

 یبرادرش کار یدترس یساق دستش را گرفت. م یتبا عصبان کیانا

 کند. نگران بود.

 از سر نهال و ونداد بردار؟مگه نگفتم دست -

 گفت: یبلند یو صدا یتو مانند او با عصبان یددستش را کش محکم

 تو نگران نباش! -

بود رفت.  یدسف 3مزدا یککه  ینشبلند به سمت ماش یقدم ها با

د به وندا یخواهرش باعث شده بود او در فکر فرو رود. نگاه یحرف ها

معلوم بود. کالفه پوست اش به وضوح  یدگیانداخت. از دور رنگ پر

او قابل بخشش  یداد. کارها یینرا پا یشهسر ش ی. کمیدلبش را جو

توانست مثل  یبود هم نم یدهه بود و فهمیدکه د یزینبود، با چ

 یشد. نهال کالفه از لجباز یرهجلو خ ینگذشته رفتار کند. به ماش

شد. ونداد کمربندش را بست و با  ینسوار ماش یتونداد با عصبان

 گفت: یآرام یصدا
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 !ینکنه. هم یسرم درد م یکمنترس! حالم خوبه. -

 را روشن کرد. ینبرگرداند. ماش یشهبا اخم سرش را به سمت ش نهال

 نهال، دستش را گرفت و حرفش را ادامه داد. یتوجه به دلخور یب

 یط؟راش یندر بدتر یحت ی؟روت و برنگردون یمگه قول نداد-

 گفت: یبا دلخور نهال

 ینهم یفتم براگر ینامه! گواهیلج نکن یتبا سالمت یتوهم قول داد-

نشده  یر. االنم دیمش یموقع ها! تهرانم مثل کف دست بلدم گم نم

 .ینمبزن کنار من بش

 . 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  یلیهر جور ما نهال

 کرد. یونداد را نگاه م یچشم یرز یآمده بود. گه گدار

 یاددونه که تو فکرتم بارون بند نم یم آسمونم

 یاهتواسه اون دوتا چشم س یرمتونم بم یاالن م همین
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 شه یتو روزم شب نم یب یدونن بر یشهر م ی همه

 یچهکه صداش تو کل شهر بپ یرمبم یجور یکخوام از عشقت  می

. خودش را لعنت کرد که به حرف نهال یدد ینم یبه خوب یشها چشم

هم  یرا رو یشبه نهال انداخت. چشم ها ینگاه یمگوش نداده است. ن

 یلبخند م یکرد و گه گدار یلب با آهنگ زمزمه م یرگذاشته بود. ز

 زد.

 جانا جانا جانا جانا جانا ای

 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 یدشد. جلو را ند یاهس یشها چشم
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فرمان را به سمت خودش چرخاند.  یعباز کرد. سرترس چشمانش را 

و برخوردش به  ینونداد را با ترس صدا زد. با منحرف شدن ماش

برخورد کرد. با دست  یشهجدول کنار جاده سرش محکم به ش

به سراغش آمده بود. در را باز  یجهونداد را تکان داد. سرگ یگرشد

شد. ونداد  یادهپ یناز ماش یحالآهسته و ب یکرد. نهال با قدم ها

. حس یدد ینم یزینهال چرخاند؛ اما چ یخال یسرش را به سمت جا

قدم به سمت  یکفرمان افتاد. تا  یو حال از تنش رفت و سرش رو

. با د. تقال کریچیداش پ ینیتند الکل درون ب یجلو برداشت. بو

روهم  یشدستش به گردن طرف چنگ انداخت. با افتادن پلک ها

 .شل شد یشدست و پا

*** 

 )نهال(

 یدنرا آرام باز کردم. با د یمکرد. چشم ها یبه شدت درد م سرم

سرم آمده.  ییآمد چه بال یادمفرو رفته بود.  یکیکه در تار یانبار

افتاده بودم. انداختم. با چسب به  یرکه درونش گ یتیبه وضع ینگاه

مخمسه  ینتوانستم از ا یکردم نم یبودم. تقال هم م یدهچسب یصندل
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کنم. آب دهانم را محکم  یداافتاده بودم نجات پ یرکه درونش گ یا

 گفتم: یبلند یقورت دادم و با صدا

  یست؟ن ینجاا یکس یآها-

 نشد. یمکث کردم؛ اما خبر یهثان چند

 !یهو یست؟ن یبا شمام! کس-

 در یدمد یانبار نم یکی. بخاطر تاریدمرا شن یناسزا گفتن کس صدای

 باز شد و بعد هم چراغ یقرچ و قرچ یاز کدام طرف است. در با صدا

نبار کردم بزرگتر بود. انگار ا یروشن شد. از آنچه فکر م یوسط انبار

ف به سق ینگاه یمآمد. ن یم ینم زدگ یبود. بو یمتروکه ا یکارخانه 

 شد. سرتا پا یاننما یکس یزر یشدت نم زده بود. جثه  بهانداختم. 

صورتش را  یرو یاهیبه رنگ شب بود. با ماسک س یشلباس ها

 پوشانده بود.

 یپول م ین؟خوا یم یاز جون من چ ینجا؟ا ینچرا من و آورد-

 ی؟خوا

برداشت.  یواررا از کنار د یآهن یمن، صندل یتوجه به حرف ها بی
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رنگ بود.  یقهوه ا یشمن نشست. چشم ها یبازش کرد و جلو

 یشمردانه پنهان شده بود. اگر لباس ها ییرون کاله کامواد یشموها

نگاهم کرد و بعد به  ینانهب یززن است. ر یکرد یمردانه نبود. فکر م

به  ینگاه یمافتاده بود. رفت. ن یوارد یکه گوشه  یسمت آب معدن

! یرانداختم. امبردست، انواع آچارها، چک کش، زنج یکل انبار

 یخواست به زندگ یاوقات از خدا م یکه در بعض ی. من! نهالیدمترس

نتوانم پدر،  ینکه! از ایدمبار از مردن ترس یناول یدهد. برا یاناش پا

 . یدمشان ترس ینمبرادر و ونداد را دوباره بب

 ی؟الل یا ی؟از جونم؟ کر یخوا یم یچ یدی؟چرا من و دزد یگمم-

 یرا برداشت. به سمتم آمد. با ترس نگاهش کردم. روبه رو یمعدن آب

ن انداخت. دستش را درو یرا باز کرد و به سمت ی. در بطریستادام ا

 یشده ام فرو برد و سرم را محکم گرفت. آب را رو ینونشن یموها

 ی. از ته دل داد زدم. آب به شدت سرد بود. صدایختصورتم ر

 دم. یپوزخند صدا دارش را شن

 عروسِ سروش؟  یک شدخن-

بودم.  یدهشن ییجا یکصدا را  ینزن بود. انگار ا یک یصدا صدایش
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و  ینهکه با آن نگاه پر از ک یرفت. همان زن یهمانیفکرم به سمت م

 .یدمخند یبه من برخورد کرد. عصب ینشغمگ

 یگ یالاقل م یستین شنوه هم الل یخب خداروشکر هم گوشات م-

 !نجایا یچرا منِ بدبخت و آورد

 دم.را تکان دا یرا گذاشته بود رفت. صندل یشکه ابزار ها یبه سمت زن

 هان؟ ینجا؟ا یچرا من و اورد-

 رفت. کامال خونسرد گفت: یرزنج یرو دستش

هرم و ز یجور یک ید! البته عقده که نه! کال من باییعقده گشا یبرا-

ج پن. مجنون خانت بخاطر پدربزرگش تا االن سالم مونده وگرنه یزمبر

بزن در رو از دست  یپرونده  یکبود جونش و تو  یکنزد یشسال پ

 بده!

 . با حرص گفتم:ییدمهم سا یرا رو یمها دندان

 یته؟عفر یکرد یکاربا ونداد چ-

 و به سمتم آمد.  یدکش ینزم یرا برداشت. رو زنجیر
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 یدم. شایادکه بهوش ب ! نترس االناستیفعال تو مهم تر از اون-

 ی! حاال میمارستانشدن رسوندنش ب یکه از اونجا رد م یناییماش

اگه عکس صورت  یه؟کنم. نظرت چ یسروش، باز یونبا هما یکمخوام 

 ی؟ندار ی! هوم؟ نظریمفهمن من ک یداغونت و واسشون بفرستم م

 یه؟اسمت چ یراست

 یکقبلش  شروع کن! فقط بذار یا! بیهنداره اسمم چ یبه تو ربط-

 و بهت بگم...  یزیچ

دادم. تا  یزن ترس نشان م یندر برابر ا ید. نبایدمخند سرخوشانه

 خدا پشتم بود. از االن به بعدش هم هست. یدمکه رس ینجاا

 زنده موندنه. پس شروع کن! یستکه مهم ن یزیمن تنها چ یبرا-

من را  یگاهشگاه و ب یقعم یصورتم ماند. نگاه ها یرو یرهخ نگاهش

را باال آورد. چشم  یرداد. چند قدم به سمتم برداشت. زنج یآزار م

 یقطره اشک رو یکرا بستم تا الاقل بر اثر ضربه کور نشوم.  یمها

معلوم  یزچ یچمردم ه ی. دروغ گفته بودم. اگر من میدگونه ام چک

 یلمو ف یمان یادگشت. با  یپدر و مادرم نم بالدن یچکسشد. ه ینم

 ی. با صدایدصورت ام لغز یاشک رو یقطره  ینضبط شده اش دوم
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را باز کردم. خوب  یمبا ترس چشم ها یصندل یضربه خوردن به لبه 

زد و  یها داد م یونهرا تار کرده بود. مانند د یدمشد. اشک د ینم یدهد

 یصندل یو صورتم، به دسته  دنب یفرود آوردن رو یرا به جا یرزنج

و  یترا گرفت. با عصبان یمنگاهم شد. شانه ها ینیزد. متوجه سنگ یم

 گفت: یلحن جگرسوز

 بگو! ین؟ابات کبمنفور؟ چرا؟ مامان  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-

 یمخواست برود. چشم ها ی. فقط دلم میمبگو یدانستم چه دروغ نمی

 باز تار شد. قندخونم باال رفته بود. 

 ندارم. مرد...-
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 یانبلند و عصب یماند. با صدا یمهکه به صورتم خورد. حرفم ن یلیس با

 گفت: یا

شناسم. اونا دختر مادر  یخوب اونا رو م یلیدروغ نگو به من! من خ-

 یه؟! اسم مادرت چیرنگ یپسرشون نم یمرده برا

 شد. با که باز بود وارد ینفر از در ورود یکبه پشت سر زن افتاد.  نگاه

او را نگاه  یرهبود. خ یچیدهدور دستش پ یکه طناب یانمهرک یدند

 یکزن دستش درون  ینخواست؟ نکند با ا یچه م ینجاکردم. او ا

تکان داد. به زن  سیکاسه است؟ امکان نداشت دستش را به عالمت ه

 یدادم متوجه اش شود. پشت جعبه ها ید اجازه میچشم دوختم. نبا

ا او کردم ت یجور م یداستان یددر بود. پنهان شد. با یککه نزد یکارتن

 بلند داد زدم. یمتوجه نشود. همانند او با صدا

تو  وقته ما رو ترک کرده! پدرم اسم اونا رو از یلیمادرم خ یگمم-

 یدیدست پرستار بزرگ شدم. فهم یرم حذف کرده. من زشناسنامه ا

 ی؟چرت و پرت بپرس یخوا یهنوزم م یا

 یمزد. تا آمد جوا یآمد. زن پوزخند یروناز پشت کارتن ها ب کیانمهر

 یاز در ورود یرا بدهد. طناب دور گردنش حلقه شد. به سرعت دختر
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 کرد. یطناب گذاشته بود و تقال م یوارد شد. زن دستش را رو

 ی؟خوا یاز جون نهال م یچ یکه؟زن یهست یتو ک-

 گفت: یدهبر یدهبر زن

 ... نداره...!یبه... تو... ر... بط-

زن نشسته  ینامشب! کنار هم یماند. عروس یرهدختر خ یرو نگاهم

 گفت: یعرا باز کرد و سر یم. پاهایدچسب ها را بر یچیبود. با ق

 در پارکه! یجلو ینبدو فرار کن! ماش-

 گفتم: یانمهردرآوردم و روبه ک یمرا از پا یمها فشک

 !ی. ولش کن خفه اش کردیمبر یاب-

 به سمتش رفت و گفت: دختر

 ! یانبرو ک-

 یرونچه شد. بدون نگاه کردن به پشت سرم فقط به سمت ب ندیدم

هنوز هم  یمخورد. چشم ها یبهم م ینم زدگ ی. حالم از بویدمدو

 یکرد. پا یتار بود. سمت چپ صورتم بر اثر ضربه گز گز م یکم
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. در یدمرا از دور د یانمهرک ینخورد؛ اما مهم نبود. ماش یچراستم پ

 ی. مجبور بودم با او بروم. هرچند اعتمادمافتاده بود یرکه گ یطیشرا

را  یننداشتم. در سمت راننده را باز کردم. بدون بستن کمربند. ماش

پدال گاز فشردم.  یرا رو یم. پایدمرا د یانمهردور کروشن کردم. از 

شد. اجازه ندادم  ینترمز زدم. نفس نفس زنان سوار ماش یاو رو یجلو

فرو رفته بود.  یکیکه در تار یخاک یتوجه به جاده  یدر را ببندد. ب

 توجه به او گفتم: یرا حرکت دادم. ب ینماش

 ینبا ا نیابوتو ب یاری؟ات و ب یگهد ینایاومد ماش یجونت در م-

 ی؟اومد ینماش

 گفت: یتعصبان با

  ینه؟االن فقط مشکل تو ماش-

جهنم دره نجات  ینبگو همون راه و برگردم. زودتر از ا یاز کجا اومد-

 . یمکن یداپ

 نگاهم کرد. یتعصبان با

جاهم  ینبرو! تا هم ینیب یو م ینماش یکایدونم. هرجا رد الست ینم-
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 !یرهخ یبود. دختره  یلیکه اومدم خودش خ

به سرم برخورد کرده  یتوپ جنگ یکبود. انگار  ینبه شدت سنگ سرم

 گره افتاده ام زدم و گفتم: یدر موها یبود. کالفه چنگ

 شوم واست فرستاده بودم که یتفدا ی! مگه نامه یایخواست ن یم-

و  یتگوش ی؟به چه حق ی؟زن یهنوز سرمن دادم م ی؟باند شد یمزج

 !؟ییمجاک ینمبده بب

 یقدم هم بر نم یکمن  یمضحک بود. شوهر سابق من که برا واقعا

 یها یخورده بود. به سمت صندل یدرد یکداشت. بعد از سال ها به 

 عقب برگشت.

 وقت.  یه یتشکر نکن یک-

دادم.  یینرا پا یشهسر ش یزد. کم یهم همان ادکلن بد بو را م هنوز

 یرا به سمتم گرفت. در دل دعا م ینشست و گوش یشصاف سرجا

 یباال یبه خط ها ینقطه کار کند. نگاه یندر ا یمکان یتکردم موقع

دادم و از ته دل خدا را  یرونانداختم. سه خط داشت. نفسم را ب یگوش

که  ی. حدسیماز شهر بود یرونرا زدم. ب مکانی یتشکر کردم. موقع
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 یسال بود کار نم یلیکه خ یمیقد یزده بودم درست بود. کارخانه 

راه بود. به ساعت نگاه  یلومترک یکرد. در انجا بود. تا تهران حدود س

 یریرا روشن کردم. طبق مس ینداد. ماش یصبح را نشان م 4کردم. 

شدم. کار  یاصل یو وارد جاده  مخارج شد یابانداد از ب یکه نقشه م

کرد  یبه او که با اخم جلو را نگاه م ینگاه یمانجام داده بود. ن یبزرگ

 انداختم.

 بود. یدعاز تو ب یعنیممنون بابت کار امروزت! -

 در صورتش گفت: یحالت ییرتغ یجادتکان داد و بدون ا سری

بهم  یزمان یکخوام. من و تو  یم بابت اتفاقات گذشته ازت معذرت-

 یدبا یدیمرسن یتا وقت ینبنابر ا یمو االنم دورا دور هست یممربوط بود

 رو بهت بگم. یزاچ یسر یک

تکان دادم و منتظر شدم تا  یدر جواب حرفش زدم. سر یتلخ لبخند

هم به سرش ضربه خورده بود و سر  یانمهرخودش شروع کند. نگار ک

بودم. امشب هم  یدهاو را ند ینگونهوقت ا یچعقل آمده بود. من ه

ونداد  یادآمد.  یبه نظر م یرگوشه گ یلیروزها، خ ی یهخالف بق
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 افتادم. حتما تا االن به هوش آمده است.

 ونداد کجاست؟-

 ینببشد. بهش زنگ بزن!  یچ یدماومدم. ند یندونم. دنبال ماش ینم-

 کجاست.

 . یدمحال خند بی

راه  ییاون روز تو راهرو دفتر ونداد چه بلبشو یادته! یعوض شد-

 .یمانداخت

 یگههمه اش درست بود. د نایاک یاشتباهاتم و قبول کردم. حرف ها-

 ها هل ندارم که تو و ونداد رو از هم جدا کنم. من تو رو از پله یرغبت

 یم یگهد یکردن تو، با زنا یحرص دادن و عصبان یدادم. من برا

 یکی. من ساره رو سراغ ونداد فرستادم و االنم یدمخند یگفتم و م

 . دارمرو دوست  یگهد

 زدم و گفتم: نیشخندی

 یول ی؛و خبر نداشت یبود یکه چه آدم بد یقبول کرد خوبه پس-

قبول  یمامن از اولم تو رو دوست نداشتم. فقط بخاطر ن ینها یتواقع
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بعد  یچرا؛ ول یلشدم. اون اوا ینم یذره هم عصبان یک یکردم. حت

 شم بخاطر کارات. یعصب یحت یتو اصال ارزش ندار یدمفهم

ا ردر دلم تلنبار شده بود  که ییتوانستم حرف ها یتکان داد. م سری

تم. نداش یانمبا اطراف یفرق یچاالن بازگو کنم؛ اما آن موقع من هم ه

 کردم و ادامه دادم. یلشموبا یبه گوش یاشاره ا

 شه زنگ بزنم؟ یم-

 آره!-

چشم ام به جلو بود  یکشدم.  ینشگفتم. وارد مخاطب یرلبز ممنونی

نبود.  یخبر یگردختر د ین. از آن مخاطبیبه گوش یگرچشم د یکو 

 یکردم. دکمه  یداسر جمع چهل مخاطب نداشت. نام ونداد را پ یدشا

مجنون خانت » زن درون گوشم زنگ خورد.  یتماس را زدم. حرف ها

بود  یکنزد یشبخاطر پدربزرگش تا االن سالم مونده وگرنه پنج سال پ

را منظور زن « بزن در رو از دست بده!  یپرونده  یکجونش و تو 

خان چه کرده بود؟ جان ونداد را نجات  یونشدم. هما یمتوجه نم

ونداد در گوشم  یشانو پر یعصب یداده بود؟ تماس وصل شد. صدا
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 .یچیدپ

وره قلم انگشتت بهش بخ یش؟کجا برد یکه؟نهال کجاست مرت-

 نه؟ یا یدیکنم. فهم یدستات و خرد م

 به من نداد. یصحبت یفشرده شد. اجازه  قلبم

 ی؟نهال کجاست؟ زنم و کجا برد یکه؟مرت یکر شد-

 ونداد...!-

 کرد. دستپاچه گفت: مکث

 ال! و بده نه یکه هست ییآدرس جا یی؟کجا ی؟نهالم، خوب -

از دستشون  نکرده. اون من و یکار یچه یانخونه ونداد. ک یامدارم م-

شد. فقط زنگ زدم بهت خبر بدم  یگم چ یبهت م یامنجات داد. م

 من حالم خوبه.

 نشده؟ تیزیکه آره؟ چ یباشه نهال منتظرتم. خوب-

بود  نفر بهزاد ینآمد. اول یچند نفر از پشت تلفن م یدادداد و ب صدای

 ! یمانفر... ن ینو دوم
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  ی؟نشد. تو خوب یزیخوبم ونداد. نه چ-

 گفت: کالفه

 اد نکن! اعتم یانمهرنهال زود! به ک یاآره خوبم. زود ب-

 یادز یشگفتم و بعد از گفتن خداحافظ، قطع کردم. صدا یا باشه

 کردم. اشتباه یشتررا ب ینسرعت ماش یانمهر،توجه ک یخوب نبود. ب

 بدون نگاه کردن به من گفت: یانمهرآنجا بود. ک یماکردم. ن ینم

از زدن  یقصد یچزنم و خوب گوش کن! من ه یکه م ییحرف ها-

ه ک یاز عذاب وجدانم کم شد و به قول یکم یدحرفا ندارم. فقط شا ینا

 دادم عمل کردم...

*** 

 خود بلند شد. به سمت ونداد رفت و گفت: یاز جا نیما

 بود؟ یانمهربا ک-

 راستش را تکان داد. یپا یعصب ونداد

 کرده. یداشاون پ ینکهآره! مثل ا-
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 نشست گفت: یمبل م یپوزخند زد و همان طور که رو بهزاد

ه. مگه به سودش کن یکار و نم ینوقت ا یچه انیجک نگو ونداد! ک-

 باشه.

 قرص ها را با یداش را ماساژ داد. با ینهس یبا دستش قفسه  نیما

 آورد.  یخودش م

 چه خبر بوده. یگهم یاداالن م-

انداخت.  یدکش یم یگارخان که پشت سرهم س یونبه هما ینگاه نیم

به هر پنج  یخان نگاه یونلبش نشست. هما یرو یلبخند تلخ

 گفت: یتنفرشان که آشفته بودند انداخت و روبه ونداد با عصبان

بخاطر  و برو یرنشو! دست زنت و بگ یطرفا آفتاب ینبهت گفتم ا یوقت-

بار به  یکبار ونداد فقط  یک. ینهمه اتون لجباز یبود؛ ول ینهم

 ییکه بال یستم. مطمئن باش انقدر سنگدل نیکرد یحرفم گوش م

 ج مادربا ازدوا ینکه! الهه هم با وجود ایبزرگم ی. تو نوه یارمسرتون ب

 نوه ام بود و هست. یول داشتم؛و پدرش مشکل 

 زد و به او نگاه کرد.  یشبه موها یکالفه چنگ ونداد
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سال با  یستب نهال بنداز! ینگاه به زندگ یکآقا بزرگ؟  یاالن که چ-

. کو؟ کجان؟ شما پدر و مادر داره یدو گذروند. فهم یشزندگ یسخت

لها سا ینتو ا یکاف ی! به اندازه ینجااز ا یمکن تا بر یداشونواسم پ

 اعصابم خرد بوده.

. یستنگر یاو را م ینشسته بود و با لبخند تلخ یمان یروبه رو محمد

 زد و گفت: یمان یبه شانه  یبهزاد دست

 ی؟داداش؟ قرصات و آورد یخوب-

 که! ینیب یمنه نه اگه اتفاقات بذاره آره؛ وگر-

 یمان یاز داخل پارچ، برا ینزد. حس یکالفه در اتاق کار قدم م ونداد

محمد آشنا نبود.  یاو تنها برا یگذاشت. چهره  یشو جلو یختآب ر

 آنها آشنا بود. یهر سه  یبرا

 .یستن یان! کار کیماو بخور آقا ن ینا-

 ینا یدانست همه  یبهزاد هم م یدانستند. همه به جز ونداد! حت می

. یدجرعه از آب نوش یککرد و  یتشکر یما. نیستسر ک یراتفاقات ز

 ی... پوفیاوشبه مخاطب انداخت. ن یتلفن همراهش زنگ خورد. نگاه
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 و تماس را وصل کرد. یدکش

 ؟نهال افتاده یبرا یخونه؟ نکنه اتفاق یایچرا نم یما؟شده ن یچ-

! شبت برو بخواب. االنم یامگفتم که فردا صبح م یلداخونه! به  یامم-

 پسرم. یربخ

خان آخر  یونرا قطع کرد. هما ینداد. گوش یاوشصحبت به ن ی اجازه

 :یدو پرس یاورددل اش طاقت ن

 ین؟ازدواج کرد-

 یمان یلبش نشست. نگاه هر دو برادر رو یرو یلبخند کمرنگ بهزاد

 یرو ینامرتب یشکه ته ر یصورت یدش،سف یاندرم یکی یآمد. موها

 آن را پوشانده بود. 

 نه هنوز! -

برادرش بود.  یهشب یتنها یب یمان یزد. چهره  ینلبخند غمگ حسین

 که گمشده بود. یبرادر

 ین؟رو هم دار یگهد یبچه  یک یسرپرست-
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ونداد که هزار فکر به سرش  یدنامحسوس بود. از د یشدست ها لرزش

 سرش آمد. لحظه به یکگذشته  یادهجوم آورده بود. پنهان نماند. 

 یزندگ یها یهرماستنها  یاوش. نهال و نیرام یا یاوشبرادر نهال! ن-

 منن. 

 مشتاق گفت: محمد

 ... . یول یست؛هم ن یخوب یتموقع یدببخش ینمش؟بب یشهم-

اگر به خودش بود او را در آغوش  ینداشت. حت یبا محمد مشکل او

گفت و  یکرد. البته ا یم ینیقلبش سنگ یرو یزیچ یک. یدکش یم

 یاشان را آورد و جلو یشد. عکس سه نفر یشوارد آلبوم عکس ها

که فقط بهزاد و  ینشست. آرام جور یمان یکمحمد گرفت. ونداد نزد

 بشنوند گفت: یمان

 ی؟کن یغخودت و در یخوا یم ی! تا کیمادلتنگته ن یلیعمو خ-

اش، سرش را به سمت محمد و  یشگیخان خالف غرور هم همایون

رفت و بعد هم  یاوشن یآنها اول رو یکرد. نگاه هر سه  یلما ینحس

دهانش  ی! محمد دست مشت شده اش را جلویمان ینگاه آشنا یخم
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 گرفت و آرام لب زد.

 داداش!-

د به شمارش افتاده بود. لبخن یشدگرگون شده بود. نفس ها یمان حال

 یشاز عمو یلبش نشاند. به ونداد که حال او هم دست کم یرو یتلخ

 نداشت. گفت:

خوبه که جلوشون  یلیحال من خ یکن ی! فکر میدتونم ام ینم-

 نشستم؟

 نگران گفت: بهزاد

 .یوردیهم ن یچیو ه یحالت بد نشه. قرص و اسپر یمان-

هر پنج نفرشان از جا در  ینگ،پارک یباز شدن در ورود یصدا با

 یبنفر به خودش آمد. با سرعت در را باز کرد و  یناول یماآمدند. ن

نشسته بودند. به سمت  یراییکه در پذ یکسان ی یرهتوجه به نگاه خ

 یبود و پا یخاک یشنهال که لباس ها یدنرفت. با د یدر خروج

رفت؛  یش. احساس کرد جان از دست و پامدآ یم یاطبرهنه از اخر ح

 یکه به سمتش م یکس یدن. نهال با دیدحال به سمت او دو یناما با ا
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که  یمانست. خالف ضعف یم یمابه ن یکلشزد. هآمد. چند بار پلک 

تند به سمتش رفت. محمد از دور آنها را  یدر بدنش بود. با قدم ها

 نظاره گر بود. با بغض گفت:

 !یثاقهم یهشب یلینهال خ یپدرخونده -

انداخت. هر سه با حرف محمد موافق  یینخان سرش را پا همایون

 . یاوردطاقت ن یگربودند. ونداد د

 سروش! یثاق. خوده عموئه! میستن یهشب-

انه خان افتاد. ناباور یونخورد. عصا از دست هما ینبا زانو زم حسین

 یشکت او را گرفت. صدا ی یقهچند قدم به سمت ونداد برداشت. 

 .یدلرز

 ینجاست؟پسرم االن ا ینجاست؟ا یثاقم-

 !یکترتهآره آقا بزرگ! اون پسر کوچ-

 ی هینبر س یمشت یهبه سمتشان آمدند. نهال با گر یمادور نهال و ن از

 او زد و گفت:

 یگهبابا! اصال د یبر یذارمنم ی؟رفت ی! چرا گذاشتیمان یبد یلیخ-
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 شرط؟ ینبه ا یمون یگردم. م یدنبال مامان بابام 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 یو پدربزرگش که هر کدام گوشه ا ییبه هر دو دا یرهخ نهال

 گفت: یمابرده بود. نگاه کرد و روبه ن

 شدن؟ ینجوریچرا ا-

انش دستپاچه شد. هنوز زم یمازدند. ن یمابه ن یو بهزاد لبخند ونداد

 بود. روبه نهال گفت: یدهسنر

 . مراقب خودت باش.یامبرم نهال! بازم م یدبا-

 یینکرد. ب یداشت او را ترک م یمابا ترس نگاهش کرد. بازهم ن نهال

 او را از نظر گذراند. یشانپر یچهره  یقو عم یداش را باال کش

 ! قول بده!یمان یایقول بده ب-

کرد.  یخودش احساس م یدو برادرش و پدرش را رو ی یرهخ نگاه
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رفت. همان  یو عقب عقب به سمت در خروج یدنهال را بوس یشانیپ

 طور هم گفت:

راقب اون زن باش نهال! با ونداد در تماسم. دوست دارم دختر م-

 ...! یقشنگم و متاسفم بابت همه چ

رد توانست بگذا یرفت. نم یماتند به سمت نهال و ن یبا قدم ها ونداد

.  است یبودند. او چه کس یدهبرود. حال که فهم یعسر گونه ینهم یمان

 یماهمه سرافکنده بود. ونداد به ن یش. پیددو یبه سمت در خروج یمان

 هال ردماتش برد؛ ونداد از کنار ن یماعکس العمل ن ین. نهال از ایدنرس

 یمبرود. هر چند علت فرارش را ن یما. اجازه نداد تا او دنبال ندش

 تمام گفت: یحالیدانست. مچ دستش را گرفت و با ب

 گرده.  یبذار بره! قول داد بر م-

بود جان  یکنزد یو ناراحت یتبه سمت نهال برگشت. از عصبان ونداد

چشمش کبود شده بود و گوشه  یربود. ز یدهدهد. صورت نهال رنگ پر

ه سرد. سرما ب ینبود. از زم یخاک یشلبش پاره شده بود. لباس ها ی

دور صورت او قاب  یششد. ونداد با دست ها یم یقتزر یشکف پاها
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 گرفت و گفت:

 دست روت بلند کرده؟  ینهال؟ ک یخوب-

 ینبود. انداخت و با نگرا یچیدهکه دور سر ونداد پ یبه باند نگاهی

 گفت:

 ... .ینمن خوبم. چرا سرت ا-

شد. تعادلش را از دست داد.  یاهس یشکامل نشد. چشم ها حرفش

 و گفت: یددر آغوشش کش ینداد با نگرانو

 .یمارستانب یمر یاالن م-

هم  یرو یش. پلک هایستن یازیحالش خوب است، ن یدبگو نتوانست

شد. بهزاد شتاب زده به سمت  یاهس یشچشم ها یجلو یاطافتاد و ح

 ونداد رفت و گفت:

 . عجله کن! یاممنم باهاتون م-

باز شد. بهزاد پشت فرمان نشست و با سرعت از آنجا  ینگپارک در

 گفت: یبلند یو صدا یتخارج شد. ونداد با عصبان
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 یستان جدت زودتر برو! رنگ به صورتش نمونده. معلوم نجبهزاد -

 . عجله کن!ینجوریهسرش آوردن که ا ییچه بال

 ی. میستاو را نگر یچهره  یقو عم یدبه صورت نهال کش یدست آرام

! بغض یشبازهم نهال را از دست بدهد. مانند پنج سال پ یدترس

 یم یشرا بروز ندهد؛ اما صدا یزیکرد چ یرا گرفته بود. سع یشگلو

 . ترس در بند بند وجودش رخنه کرده بود. نجواگونه گفت:یدلرز

نشه.  یچیته یماه به حرفت گوش نکردم. جان نمنو ببخش نهالم ک-

 کنم ازت... . یخواهش م

*** 

به ونداد  ییاش شد. ناسزا ین. سوار ماشیچیددرون کوچه پ یعسر نیما

لب گفت. دنده عقب گرفت تا از کوچه  یررا گفته بود. ز یقتکه حق

خارج  ینگبهزاد که با سرعت از پارک ینخارج شود. نگاهش به ماش

اش  یاصل یتشود. هو یتوانست اطراف نهال آفتاب یشد افتاد. نم

خانواده  یدنرا روشن کرد. قلبش با د یرهمه رو شده بود. بخا یجلو

نهال افتاده بود. به شدت  یکه برا یاش به طپش افتاده بود. از اتفاق

بار دوم  یبرا ینگپشت سر را نگاه کرد. در پارک ینهبود. از آ یدهترس
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خارج شد. دلش به جوش  ینگاز پارک یرنگ یمشک یباز شد. سانتافه 

 بهزاد آمد. یبهزاد را گرفت. بعد از چند بوق صدا یافتاد. شماره 

 یما؟جان ن-

 را به سمت خانه به حرکت در آورد و گفت: ماشین

 نهال کجاست؟ حالش خوبه؟-

دام شت و مرا تکان داد. به ونداد که آرام و قرار ندا یشکالفه پاها بهزاد

 . نگاه کرد.یمودپ یعرض راهرو را م

 ینجا؟ا یایمکنه.  یاش م ینهداره معا . دکتریمارستانب یدیماالن رس-

توانست برود؛ اما  یبا حرص فرمان را در دستش فشرد. کاش م نیما

مسبب تمام  یدفهم یشد. بازهم فرار کرده بود. اگر نهال م ینم

 ی. حاضر نبود حتیماستکه سرش آمده است. مقصرش ن ییبالها

 گفت: یت. با عصبانیاورداسمش را ب

 یه چه حقبرسم.  یکارش و م ینحساب ا یزرو یکبه ونداد بگو -

مجبور شم  یدنو فهم یتواقع یکار و کرد تا وقت ینا یم؟من ک یگهم

 بمونم؟ 
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 به ونداد کرد و لب زد. یاشاره ا بهزاد

 خودت و مُرده بدون!-

 یمآمد. ونداد با عجله به سمتش رفت. دکتر ن یروناز اتاق ب دکتر

 به او انداخت و گفت: ینگاه

 !ی؟خانم خسروهمراه -

باس ونداد انداخت. ل یچیبه سر باندپ یسر تکان داد. مرد نگاه ونداد

تفاوت که چند قطره خون  ینبود. با ا یعروس یهمان لباس ها یشها

 کرده بود. یفرا کث یراهناز سرش پ

 یدشه. نبا ینم یدهد یجسمان یبباال بود. آس یلیقندخونشون خ -

 یلیوقت قندخونش خ یکاگر بشه. حرص بخوره.  یخانمتون عصبان

ه، و بزنر ینانوشتم. حتما ا یتیرن! چندتا امپول تقو یباال بره به کما م

 یدفقط با یدنند یبآس یداروهاشم سر موقع بخوره، از لحاظ جسمان

 بده! ی. خدا سالمتباشینمراقب قندخونشون 

بال را  ینا یدانست ک یونداد حبس شد. هنوز نم ی ینهدر س نفس

 ی. گوشییدهم سا یرا با حرص رو یشسر نهال آورده است. دندان ها
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لب  یررا گرفت. ز یانمهرک یشلوارش در آورد. شماره  یباش را از ج

 گفت:

کار خوده  یدمبال رو سر نهال آورده. شا ینا یدونه ک یم یاون لعنت-

 !یشهعوض

 کرد. به سمت او رفت و گفت: یخداحافظ یمااز ن یعسر بهزاد

 گفت دکتر؟  یچ-

ت را کنار گوش اش گرفت. پش یگوش یتتوجه به او با عصبان یب ونداد

در بدنش مانده  یهوش یب یاز ماده  یکرد. هنوز کم یسرش درد م

در گوش  یانمهرخواب آلود ک یبود که صدا یدهبود. به بوق سوم نرس

 .یچیداش پ

 ! ی؟سحر زنگ زد یکله  یرهخ-

 گفت: یبلند ی. با صدایدکوب ینرا بر زم یشپا یتبا عصبان ونداد

 یدیفهم تو از کجا ی؟کرد یداشاز کجا پ ی؟کار کرد یبا نهال چ-

من رنگ نداره. خودت نهال و  یتو واسه  یحنا یناون کجاست؟ بب

 شد.... یکه فکر کنه آدم خوب یخودتم نجاتش داد یدیدزد
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نشست. حرفش را قطع کرد و همانند او  یشاعصاب سر جا یب کیانمهر

 گفت:

صال ا یل؟وک یآقا یهات بردار ینیبدب یندست از ا یخوا یم یتو ک-

به  یتا تق ینکها ینهال کجاست؟ هان؟ از زنت بپرس! توهم به جا

پس کله ات  یو صدات و بنداز یریمن و بگ یبخوره شماره  یتوق

. یزننر یهوش یب یدارو یخور یکه م یزیحواست و جمع کن تو چ

 ظهر زنگ نزن! 12. لطف کن تا ارممرگم و بذ یرم کپه  یاالنم م

پتو برد.  یرو سرش را ز یدتخت دراز کش یرا قطع کرد. رو گوشی

 :بود گفت یختهروزها اعصابش بهم ر ینگفت. بهزاد که ا یونداد لعنت

ال . االنم که حیستن یانمهرکار ک یبهت نگم؛ ول یچیگفته ه یمان-

 یرمبه هوش اومد ازش بپرس! بازم من م یخدا روشکر خوبه. وقتنهال 

 پرسم. یم یانمهراز ک

 یرتر بود. ز یکبه او نزد یبه سمت او برگشت. بهزاد از هر کس ونداد

 یره،رنگ ت یلباس ها یشهگود افتاده بود. مانند هم یشچشم ها

 از اندازه به یشحق با بهزاد بود. ب یدبه او زد. شا یلبخند کمرنگ
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 بود و حق داشت. ینبدب یانمهرک

شه. برو استراحت  ینم یچیهموندنت  ینجاتو برو خونه بهزاد! با ا-

 .یدیهم هست که کال نخواب یچند شب ینکهکن! مثل ا

. توانست خوب بخوابد؟ جوابش کامال واضح بود ی. میدتلخ خند بهزاد

 او زد و گفت: یبه بازو یتوانست. دست ینم

 ... .ححتما زنگ بزن! نهال به هوش اومد  یداشت یباشه! کار-

 حرفش را قطع کرد. یتبا عصبان ونداد

ل کمک به من و نها یکه فکر کن یزیاز چ یشترخواد بهزاد! تو ب ینم-

 . برو خونه استراحت کن!یکن یرخودت و درگ یستالزم ن یگه! دیکرد

نکند. او به همسرش قول داده بود تا  یرتوانست خودش را درگ نمی

 یکه سر نهال آمده بود را نم ییکند. بالها یدار و مادر نهال را پپد

دانست االن وقت جر و  ینگفت. م یزیاما چ یرد؛بگ یدهتوانست ناد

گفت و راهش را به سمت  ی. باشه و خداحافظیستبحث با ونداد ن

کرد امشب شب  یانداخت. فکر م یینپا راکج کرد. سرش  یرونب

بهم  یزشدن نهال همه چ یدهشود؛ اما با دزد یآنها م یبرا یخوب
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را  یکس ی یهگر یرفت. صدا یم یانمهرک یدنبه د یدبود. با یختهر

که  یدختر یدنکرد. با د یلبه سمت صدا ما ی. سرش را کمیدشن

 یم یه. گرودسرش انداخته ب یتنش بود و کالهش را رو یمشک یباران

 یدیدردسر جد یصله تکان داد و به راهش ادامه داد. حو یکرد. سر

سه هفته بود  یکخوب نبود. نزد یادخودش هم ز ینداشت. اوضاع روح

 یگرقدم د یک. یدد یگذاشت. همسرش را م یهم م یکه تا چشم رو

شد. نفسش را  یدهکش یبه سمت جلو برداشت که بازواش توسط کس

باال  یهمان دختر با ابروها یدنطرف برگشت. با د متداد. به س یرونب

 :یدرفته پرس

 یید؟سالم بفرما-

 ریدرگ یلیسالن انداخت. پدرش نبود. انگار خ یبه انتها ینگاه دختر

 صحبت با روانپزشک شده بود. با ترس روبه بهزاد گفت:

 باهام؟ یاینشه تا دم در ب یآقا م-

 یدهد ییدختر را جا یندختر در گوش بهزاد زنگ خورد. انگار ا صدای

 فت:گ یخیالبود؛ اما ب
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 باشه!-

 یاش را رو یبهزاد را محکم در دستش گرفت. کاله باران یبازو دختر

 سرش انداخت و گفت:

 !یدلطفا عجله کن-

دختر حس  ینبه ا یکی. از نزدیددستش را کش یتبا عصبان بهزاد

 زدند.  یپرسه م یمارستاندر ب یشنداشت. پسر عموها یخوب

 فکر کنند من با شمام. یدکنم آقا، بذار یخواهش م-

 .یدبه دختر نگو یزیخودش را گرفت تا چ جلوی

خودم و  یو من حوصله بر یمارستانب یچرا اون وقت؟ از در پشت-

 گردم. یندارم. دنبال شرم نم

 .ید. با عجز نالیدرا د یشاز پسرعموها یکی

 کنم. یلطفا! واستون جبران م-

کنم؟!  یچرا شلوغ م یگهره د یبعد م یاددلش گفت. تا دم در ب در

بلند به  یاو را محکم گرفت. با قدم ها یتکان داد. دختر بازو یسر
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به صورتش خورد. دستش را  یرفتند. باد خنک یسمت در خروج

 رفت. روبه دختر گفت: ینشو به سمت ماش یدکش

 .یامبرم دنبال بدبخت یدم در! اگه اجازه بد ینما-

ه بطور که  ینبه بهزاد زد و هم یبه اطراف کرد. لبخند یترس نگاه با

 گفت: یددو یم یابانسمت خ

 بتونم جبران کنم! یدوارمممنونم ازتون! ام-

گاهش را باز کرد. تا آمد سوار شود. ن ینتوجه به او در ماش یب بهزاد

ا بافتاد. چند نفر  یددو یبود و با سرعت م ییندختر که سرش پا یرو

به  یصدا سرش را کم یدن. دختر با شنیدنداو، به سمتش دو یدند

 سمت عقب برگرداند.

 !یمارستانب یبر یدبا یستصبر کن! تو حالت خوب ن یاپر-

 یکرد که کوچه ا یسرش انداخت. در دلش خدا خدا م یرا از رو کاله

 یددو یکه واردش شده است. بن بست نباشد. همان طور که م

 گفت: یبلند یباصدا

 !یامباش تا ب یالخ ینبه هم-
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در مقابل آنها  یدانست شانس یهم دنبالش بودند. م یگرنفر د چند

 زد. سوز یپر نم یابانروشن شده بود. پرنده در خ یکم یندارد. هوا

تر شد. وارد  یکنزد یشانقدم ها یخورد. صدا یسرما به صورتش م

 دیبا یفتدب یردانست اگر گ یشد. نفس کم اورده بود. م یبعد یکوچه 

ش بخوابد و پدر یمارستانچسبانده اند. در ت که به او یضیبخاطر مر

 کرده بود.  یختمام ثروث مادرش را باال بکشد. صورتش از سرما 

 خانم! یادستم بهت برسه کشتمت پر-

قبول  یداست. با یادکرد قدرت پدرش ز یقبول م یدکم آورد. با نفس

آنها  اش توان مقابله ندارد. به سمت یپدر یکرد در برابر خانواده  یم

ه گرفت و روبه هر سه نفر آنها ک یشرا به زانوها یشبرگشت. دست ها

 با او داشتند گفت: یکم یفاصله 

 یود. تا کاز اول بدبخت ب یاندارم. پر یشانس یچمن ه ینگ یراست م-

 یونگیپول انگ د یلیاردسر اون چندرغاز خونه و چند م ینخوا یم

 دم دست از سر... . یبهتون م ین؟بهم بزن

را  یشهش یحرفش کامل نشد. بهزاد کم یشجلو ینیماش یچیدنپ با
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 داد و گفت: یینپا

 به من! یامروز کال کنه شد ینکهسوار شو مثل ا یاب-

 یدنرود. با د یجا نم یچکردند. او ه یکه فکر م پسرعموهایش

 چند لحظه به بهزاد یاکردند. پر یادرا ز یدنشانسرعتش دو ین،ماش

به سمت در کمک راننده رفت و سوار شد. هل  یعشد و بعد سر یرهخ

 زده گفت:

 کنم ازت! یبدو برو! خواهش م-

گاز  پدل یرا رو یشگفتند. بهزاد پا یکه آنها م ییتوجه به ناسزاها بی

گاه طور به عقب ن ینهم یابانتا سه خ یافشرد و از کوچه خارج شد. پر

 داد و یرونآسوده ب یالیهزاد برگشت. نفسش را با خکرد. روبه ب یم

 گفت:

 ممنونم. یلیخ یلیممنون از کمکت! خ-

 او گفت: یدر پ یپ یتوجه به تشکر ها یب بهزاد

 کجاست خونه ات؟-

 یشبه روبه رو ی. نگاهیداش کش یپر پشت مشک یبه موها یدست پریا
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 ییتهران را فراموش کرده بود. در حال حاضر جا یها یابانانداخت. خ

 یزبه بهزاد انداخت. در نگاه اول جوان همه چ یقیهم نداشت. نگاه عم

که در انگشت  ییطال ینگر یدنبود. نگاه از بهزاد گرفت. با د یتمام

 یشکه جلو ینیرفت. آن ماش یش. به چند هفته پددست چپش بو

هزاد که از سکوت دختر کالفه از نهادش خارج شد. ب یبود. آه یدهپر

 شده بود گفت:

 ی؟نکنه خونه هم ندار-

اما آخر دلش را به  ید؛خجالت کش یرا صاف کرد. کم یشگلو دختر

 زد. یادر

 .یستراستش تهران ن یچرا دارم؛ ول-

 یم یشهمانند هم یدبود. با یدهکارش را نفهم ینا یلهم دل خودش

 ینگذشت. ماش یم یادهپ ینتفاوت از کنار عابر یاحساس و ب یرفت. ب

 را کنار پارک نگه داشت و گفت:

ردسر افتادم. تو د یلیجام خ ینشو! تا هم یادهخب پس شرمنده پ-

 شه بگو! یم یطتتچه قدر پول بل
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م حرف بهزاد زد. حالش از جماعت پولدار به ه ینبه ا یپوزخند دختر

 خورد.  یم

بابت  نونم. هرچند ممیستن یبه دست و دلباز یازپول دارم ن-

 کمکتون قربان! خداحافظ

باز شدن در ها را زد.  یباال انداخت. دکمه  یتفاوت، شانه ا یب بهزاد

مشکل  یاتوقع که از او نداشت تا بازهم کمکش کند؟ مشکل پر

اش فرستاد  یرا درون باران یشخودش بود. کمربندش را باز کرد. موها

پاره شده بود.  یاهشس ینسرش گذاشت. شلوار ج یو کاله را رو

شد. بهزاد به محض  یادهپ یننزد. از ماش دمسوخت؛ اما  یزانواش م

اش  یمادر یخارج شدن او، حرکت کرد و راهش را به سمت خانه 

شد انداخت.  یکه از تو دور م یننگاه آخر را به ماش یاکج کرد. پر

که داشت. در به در  یو سه سال سن یستبازهم شروع مشکالتش! با ب

هم برگردد.  مشهدبود. هرچند مطمئن بود که به  یابانخ کوچه و

وقتش  یمهاست. از سر کار ن یختهر یرونرا ب یلشصاحب خانه اش وسا

 یها یاز صندل یکی یباال انداخت و رو یهم اخراج شده است. شانه ا

ها شروع نشده است  یابانخ یداد تا وقت یم یحپارک نشست. ترج
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صورتش  ی. دستش را قائم رویدشدراز ک یمکتن یبخوابد. رو یکم

 یب یناو دختر است. بنابر ا یدفهم یبا نگاه اول نم هیچکسگذاشت. 

 با آرامش بخوابد. یهم گذاشت تا کم یرا رو یشتفاوت چشم ها

*** 

ز درب، ا یصدا یدنبا شن یاوشرا درون در چرخاند. ن یدآرام کل نیما

چشم  یننشست. از ب یشافتاد و خواب آلود سر جا یینمبل پا یرو

ه چانه اش بود و به خواب رفت یررا که دستش ز یلدابازش  یمهن یها

 صاف نشست و گفت: یعسر یلدابود را تکان داد. 

 شده؟ اومد؟ یچ-

 به آنها شد. یرهمبل گذاشت و خ یپالتواش را رو نیما

 یدین؟چرا نخواب-

شد. پر  یداشت. عصبان یکه سر و وضع آشفته ا یمان یدنبا د یلدا

 حرص گفت:

 یچکدومتموم اتاق و برداشته بود. ه یگارس یبو یی؟معلوم هست کجا-

 یکیرو هم که  ی. گوشیرونب یرفت یتو نبرد یاز قرصا و اسپر
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 یم؟خواب باش ی. توقع داریدیجواب م یوندرم

آنها نشست. کالفه دستش را به گردنش  یمبل روبه رو یرو نیما

اده افت یادیز یمنتظره  یربود. اتفاقات غ. از سردرد کالفه شده یدکش

 بود.

 رفتم. یم یداومد با یشپ یکار-

 کرد و ادامه داد. یلدابه  یا اشاره

 کنه. یدرد م یلی!؟ سرم خیاریقرص ب یک یشهم-

هوا  یبالشت را به سمت او پرتاب کرد که او رو یتبا عصبان نیاوش

 گرفت.

 ره؟ چه خب ینجاکرد؟ کال ا یم یکارنهال خوب بود؟ چ-

 اتاق حسن آقا کرد و ادامه داد. یبه در بسته  یا اشاره

  یه؟هال چخواد؟ نسبتش با من و ن یم یچ ینجاا یه؟اون مرده ک-

و  را بلند کرد یشصدا یتبا عصبان یمابه سمت آشپزخانه رفت. ن یلدا

 گفت:
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م. مطمئن باش گ یمنم گفتم به وقتش م یدیصدبار تا حاال پرس-

ت شم. االنم وق یخوشحال نم ینباش یشماها تو سردرگم ینکهمنم از ا

برام  ی. اعصاب درست و حسابیستجر و بحث با من ن یبرا یخوب

 !یگهوقت د یکنمونده. بذار 

 یبه او م یدبه سمت اتاق حسن آقا رفت. چند بار به در زد. با نیما

 یرا کم یشصدا یاوشدست بجنبانند. ن یدتر با یعگفت که هر چه سر

 یآدم ها را م ینا یبلند کرد. خسته بود. اگر به خودش بود همه 

 رفت. یگذاشت و م

که چه  یدکر یمسال ازمون قا یستخوام بدونم. ب یاالن بگو! م-

 یگهمن د یول یه؛چ یموناصل یتسر خانواده امون اومده و هو ییبال

 تونم تحمل کنم.  ینم

تب تخت مر یدند. با دنکرد. در را باز کر یافتاز سمت اتاق در صدایی

 او، گفت: یخال یو جا

 یست؟قش نحسن آقا کجا رفته؟چرا تو اتا-

!؟ یستدانست او ک ینم یچکس. هیزدبهم بر یزهمه چ یدترس می
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و از  یدهم ساب یرا رو یشبه او زنگ زد. دندان ها یناشناس یشماره 

 آمد. تماس را وصل کرد.  یروناتاق ب

 یآدما یزهبود؟ عز یچمشکل اون  یدون یدخترت و امانت بردم. م-

 یکمخودم تا اونا  یششده بود. منم گفتم ببرمش پ یمزندگ یگذشته 

 فرستم. یدخترت و م یگهسرم اومده. دو هفته د ییدرک کنن چه بال

چشم  ی. نفسش گرفت. راهرو جلویستادقطع شد. هاج و واج ا تماس

» رد. که در گوش اش زنگ خو یزن یآن زن، صدا ی. صدایداش چرخ

آب از دست  یوانخورد. ل ینبا زانو زم« داداش مراقب خودت باش! 

 یمان رساند. محکم یمابلند شد. با دو خودش را به ن یاوشافتاد. ن یلدا

 را تکان داد و گفت:

  ی؟چرا افتاد ی؟شده؟ خوب یبابا؟ چ-

ا ررا که ماتش برده بود  یماکرد ن یرا دور او حلقه کرد و سع دستش

قلبش  یدستش را رو یمااو را گرفت. ن یگرطرف د یلدابلند کند. 

 گفت: یلداروبه  یاوشگذاشت. ن

  ی؟! بابا؟ خوبیاررو ول کن برو قرصاش و ب یمان-
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توانست  یماند. نم یرهکه روشن بود خ یگوش یصفحه  یرو نگاهش

دانست علت  ی. نمیدلرز یبه وضح م یاوشن ینفس بکشد. دست ها

 خودش را رساند. به یمان یبا قرص ها یعسر یلدا. یستحال بد او چ

 زور قرص را در دهان او گذاشت و کمکش کرد آب را بنوشد. از آنچه

اش  ینهس یکه در قفسه  یبه سرش آمده بود. خالف درد یدترس یم

 یلدارا برداشت.  یرا پس زد. خم شد و گوش یاوش. دست نیچیدپ یم

 نگران نگاهش کرد و گفت:

 . یستکنم. حالت خوب ن یخواهش م ینبش یمان-

 آرام لب زد. نیما

و، سر دخترش که سرش اومده ر ییخواد بالها ینهال و بردش! م-

 !یارهب

 اسم نهال گفت: یندنبا ش نیاوش

 نهال کجاست مگه؟-

رفت.  ین. داخل مخاطبیدلرز یم یشبه خودش آمد. دست ها نیما

ت. رف یم یرونطور که به سمت ب ینونداد را گرفت. هم یشماره 
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 یاوشرا برداشت. پالتو اش را چنگ زد و روبه ن یشو قرص ها یاسپر

 گفت:

 .یمبر یدحاضر شو با-

 داینهال را پ یداست. با یاو چه کس یدندفهم یمهم نبود. همه م دیگر

بر  یراهنیشتا بزده به سمت اتاقش رفت. شلوار و پ یاوشکرد. ن یم

 یماداد. ن یرا جواب نم یتنش کرد و از اتاق خارج شد. ونداد گوش

 بود گفت: یستادهکه هاج و واج ا یلداروبه 

 ! اگه حسن اومد خونه بهم زنگ بزن! یلدابمون  ینجاا-

 سر تکان داد. یلدا

 شده؟ یچ یبگ یخوا ینم یباشه؛ ول-

 اش زد تا بلکه ینهس یدستش را مشت کرد و چند بار به قفسه  نیما

 دردش کمتر شود. 

 خودش برده!نهال و با  یه،هد-

 که بچه هاش زنده ان؟ ینچرا بهش نگفت-
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 زد و گفت: یشبه موها یونداد را گرفت. چنگ یمجدد شماره  نیما

ندماه چ. پنج ساله در به در دنبالشم؛ اما نبود. هنوز یمنکرد یداشپ-

اتفاقات افتاد. فرصت نشد. جهان  یلیکه خ ینیب یشد. م یداپ یشپ

 کرد.  یتعلل م

 خودش را به هال رساند و روبه آنها گفت: نیاوش

 !یگهد یمبر-

 کالفه کنار ناخنش را کند و گفت: یلدا

 .ینشد بهم خبر بد یخبر ینمراقب خودتون باش-

 ینگاه یاوشرساند. ن ینگفت و با سرعت خودش را ماش یباشه ا نیما

 به او انداخت و گفت:

 .  ینمش یمن پشت فرمون م-

شد در عرض  یشد. باورش نم ینسوار ماش یاوشنگفت. ن یزیچ نیما

به ونداد گفت. شماره  ییناسزا یمااست. ن یختهبهم ر یزدو روز همه چ

او در  یخسته  یبود که صدا یدهبهزاد را گرفت. به بوق دوم نرس ی
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 انداخت. ینطن یماگوش ن

 یما؟جان ن-

مهم  یشکردن نهال برا یدابا سرعت دنده عقب گرفت. تنها پ نیاوش

. او یستکه نهال را با خودش برده است ک یدانست آن کس یبود. نم

 روبه بهزاد گفت: یمادانست. ن ینم یچیه

 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

ن اال یول ی؛دونم کجا و چجور ینهال و با خودش برده! نم یه،هد-

ه بناشناس بهم زنگ زد. گفت نهال و با خودش برده.  یبا شماره  یکی

 .یدارهزنم بر نم یزنگ م یونداد هر چ

 در زد و راه رفته را برگشت. همان طور هم یبه گوشه  یلگد بهزاد

 گفت:
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نم ز یبه آزاد زنگ م یمارستان،ب یامبعدم م یانمهر؛رم دنبال ک یم-

 یخواسته الک یم یدشا یمارستان،کجاست ونداد! تو هم برو ب ینمبب

 ی؟داداشت و دار یکنه. شماره  یدتحد

 باشه! نه ندارم.-

ه ند بند وجودش رخنه کردرا باز کرد. سوار شد. ترس در ب ینماش در

 دانست مادر ی. فقط میستدانست ک یبود. نم یدهرا ند یهبود. او هد

است و بعد از چند سال مجدد ازدواج کرده است. در  یاوشنهال و ن

 باز کرد. یموترا با ر یبرق

 ! ینمتب یفرستم. م یاالن واست م-

 یاوشارسال کرد. ن یمان یمحمد را برا یرا قطع کرد و شماره  گوشی

 یما. نپدال گاز فشرد یرا رو یشندارد. پا ینامهگواه ینکهتوجه به ا یب

ر دمشترک مورد نظر  یامونداد را گرفت. بازهم با پ یدوباره شماره 

زد و  یاآخر دلش را به در یاوشباشد روبه رو شد. ن یدسترس نم

 :یدپرس

 یما؟ن یهک یههد-
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 بدون نگاه کردن به او گفت: نیما

 مادرتونه! یههد یگفتم؛ ول یبهت م یزیچ یطشرا ینتو ا یدنبا-

ق کرد. بعد از چند بو یریبهزاد فرستاده بود را شماره گ یا شماره

 انداخت. ینبرادرش در گوش اش طن یعصب یصدا

 !؟ییدسالم بفرما-

او سخت بود. از آن طرف خانواده اش و از آن طرف هم  یبرا شرایط

 هم موفق شد. یرا بروز ندهد و تا حدود یزیکرد چ ینهال! سع

  یمارستانه؟سالم! نهال کجاست؟ تو ب-

 به ونداد که مانند یفاصله گرفت. نگاه یپرستار یستگاهاز ا محمد

کند.  یدارفت تا نهال را پ یطرف به آن طرف م ینها از ا یوانهد

 انداخت و گفت:

تو  یول یم؛و گشت یمارستان. کل بیستداداش! نه! نهال ن یایب یدبا-

 .یستاتاقش ن

قرصش را برداشت. بدون آب،  یبود. قوط یاداش ز ینهس یقفسه  درد
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 دانه درون دهانش گذاشت. یک

بهم زنگ  یهاالن هد ینم. هیستن یمارستانبابا کجاست؟ نهال تو ب-

خونه! با  یارشم یگهد یزد. گفت نهال و با خودش برده. دو هفته 

عمارت!  ید. بریمرس ینم ییگشتن به جا یمارستاندنبال نهال تو ب

 شینرو برد یههد یوقت یمبفهم یدهم، با یرو یمفکرامون و بذار یدبا

. اون تا دو یستن یگهد ینهال مثل آدما دین،سرش آور ییچه بال

 طاقت... . یگههفته د

قطره اشک از کنار چشمش  یک. یدلرز یشادامه دهد. صدا نتوانست

 . یدچک

 .یمافت یعمارت! االن راه مباشه داداش! برو -

 گفت: یاوشرا قطع کرد.روبه ن گوشی

 گم.  یکه م یبرو به آدرس-

که بعد  یمادر ینگرفت. حالش از ا یشفرمان را در دست ها نیاوش

خورد.  یهم دارد بهم م یافتاده بود بچه ا یادشسال تازه  یستب

 گفت: یرلبز
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 !ینروا ی یکهکشمش زن یدستم بهش برسه خودم م-

*** 

. یدکوب یم ینرا بر زم یشزنگ در گذاشت. پاها یرا رو دستش

از او نداشت.  یخبر یچشده بود. پدرش ه یبغ یلدل یمادرش ب

اما دستش را برنداشت. دست  ید؛خانم را شن یونکتا یناسزا یصدا

با  یونبه صورتش نمانده بود. در باز شد. کتا یزده بود. رنگ یخ یشها

 غضب گفت:

 ... .یخروس ب یسر صبحمعلوم هست چته -

بلندش را پس زد. با دو  یشود. موها یلنداد حرف او تکم اجازه

اش در  یشگیرا طبق عادت هم یشخودش را به خانه رساند. کفش ها

ال و هبه  ی. نگاهیمودآورد. اتاق خواب ها باال بود. دوتا دوتا پله ها را پ

 یصدابود.  یشدوم انداخت. پنج در جلو یبزرگ طبقه  یراییپذ

 .یدرا شن یونکتا

 !ی؟ر یدختره کجا م یآ-

در را باز  ینبود. دوم یرفت. اتاق خال یتوجه به او به سمت در اول بی
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که  یانمهرک یدنبود. اتاق سوم را باز کرد. با د یانمهرکرد. اتاق خواهر ک

. یدبالشت کرده بود. وارد اتاق شد. در را محکم برهم کوب یرسرش را ز

امانش را  یهاش، به سمت او رفت. گر یکل یزاینتوجه به اتاق و د یب

سرش را بلند  یتبا عصبان یانمهربود. با شدت او را تکان داد. ک یدهبر

 کرد و گفت:

 شدم. چه خبره؟ یونهخدا د یا-

 گفت: یلرزان یاو را محکم گرفت. با صدا یبا زو الهام

 ! بلندشو!یانبلند شو ک-

به  ینشست. دست یشسرجا یعالهام سر یاو آشن یانگر یصدا با

تخت نشسته بود و  یین. روبه او که پایدخواب آلودش کش یچشم ها

 کرد. گفت: یم یهگر

 حالت خوبه؟ مام... . ی؟کن یم یهشده؟ چرا گر یچ-

حرفش را قطع  ی. با لحن لرزانیدکش یانشگر یبه چشم ها دستی

 کرد.

دونه نهال  ی! اون نمیارهسر نهال م ییبال یک! مطمئنم یستمامان ن-
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خواد هر  یاون خانواده است. م یکنه نهال سوگل یدخترشه اون فکر م

 ... . یارهسر خودش آوردن و سر دخترش ب ییبال

 آمد. در اتاق او با شدت باز شد. یینتخت پا یاز رو یعسر کیانمر

که به سمت  یانمهرآنها انداخت و روبه ک یبه هر دو یمادرش نگاه

 بود گفت: کمدش رفته

 سر صبح... . یهدختره ک ینا-

 حرف مادرش را قطع کرد. یتعصبان با

 مامان!  یرونبرو ب-

 ادامه داد. یدلرز یم یشروبه الهام که شانه ها سپس

. یفتهب یخواهرت اتفاق یکنم. بهت قول دادم نذارم برا یم یداشپ-

 !یختنکن اعصابم بهم ر یهگر یانقدر سر صبح

. یدپوش یا یرهت ینتوجه به رنگ لباس ها، ژاکت و شلوار ج بی

د باال انداخت و از اتاق خارج شد. همسرش خواب آلو یمادرش شانه ا

 از اتاق خارج شد و روبه او گفت:
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 بود؟ یک یسر صبح-

 دوست دخترش اومده!-

هام شتاب زده. دست ال یانمهربار دوم به صدا در آمد. ک یدر برا زنگ

 راه آنها را یجلو یتز اتاق خارج شد. پدرش با عصبانرا گرفت و ا

 گرفت و گفت:

 کجا؟ مگه نگفتم حق... .-

 یپس زد. همان طور که به سرعت پله ها را م یترا با عصبان پدرش

 گفت: یمودپ

 بعد! یباشه برا-

اعتماد  یانمهرتوانست به ک یکمرش نشسته بود. م یرو یسرد عرق

 یانکرا به او گفته بود  یزکه همه چ ینداشت. تنها کس یکند؟! چاره ا

ه را باز کرد. بهزاد ب یاط. تا در حیدرا پوش یشبود و بس! کفش ها

 داد زد. یبلند یسمتش هجوم برد و با صدا

حرفات کشک بود؟ من الهام  یسر توئه نه؟ همه  یرنهال کجاست؟ ز-

 یکی! با اون دست به یختی؟آخر زهر تو ر ینا؟و دوست دارم و ا
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 ی؟کرد

 که تعادلش را از دست داد و یمحکم بهزاد را پس زد جور یانمهرک 

نج پافتد. بعد از پنج سال که سکوت کرده بود. بعد از  یبود ب یکنزد

و  یترا بروز ندهد نتوانست؛ با عصبان یزیکرده بود چ یسال که سع

 همانند او گفت:

 یخوام بدزدمش که چ ی. ممیدمن پنج ساله دور نهال و خط کش-

 یمانقدر عوض یعنیمن احمق هدر داد.  یسال عمرش و پا یکبشه؟ 

. نهیب یخوش م یونداد و دوست داره و تازه داره رو ینکهکه با وجود ا

ه چبگو! نهال  یه؟چ یلمعقل تو به کار بنداز بهزاد! دل یکمبدزدمش؟ 

 بکنم؟ یغلط یندر حق من کرده که بخوام همچ یبد

نگار از ود. اب یدهرا ند یانمهرک ینگونها حاال ا. تیستاداو ا یروبه رو بهزاد

ه چند قدم ب یانمهراو نگاه کرد. ک یرهرو به آن رو شده بود. خ ینا

 به الهام کرد و ادامه داد. یسمتش برداشت. اشاره ا

زن دوم  یتو و نهاله! بچه  یخواهر ناتن ینا ینی؟ب یدختر و م ینا-

دخترم! بفهم! اون از من خواست اگه  ینبابات! من دوساله عاشق ا

دنبال خواهرش بگردم. بعد دوسال، دو هفته اس  یمونمبابت کارام پش
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دنبال نهال  یددعوا کردن با یخواهرش نهاله! االنم به جا یدمفهم

 یدو نشون بدم با یمونیمخودم و ثابت کنم و پش وام. اگه بخیمبگرد

 بدم. یلشو سالم تحو یحخواهرش و صح

نفس  یشکه بخاطر حرف ها یانمهرک یه سمت بهزاد رفت. جلوب الهام

 .یستادکم آورده بود ا

 باشه داداشمه! یصدات و نبر باال! هرچ-

او  یخواهر و برادر ناتن یاوش،در شوک فرو رفته بود. نهال و ن بهزاد

 واو زد  یبه بازو یلبش نشاند. دست یرو یلبخند کمرنگ یانبودند. ک

 گفت:

بابت اتفاق  که به تو کردم. یرمنده ام! بابت شکش یزبابت همه چ-

 مواقع ناخواسته باعثش شدم.  یکه بعض ییها

 یبه خودش م یدشد. با یرهآرام کرد. بهزاد به او خ یرا کم صدایش

ر د یخواهر ناتن یاو سخت بود. کلمه  یآمد. هضم اتفاقات افتاده برا

 . یچیدپ یسرش م

 ینه؟ا یرغ یگهد یرونزنه ب یم یونگیشموقعا رگ د یبعض یونه،د-
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 یبا اخم دست او را پس زد. همان طور که به سمت در خروج بهزاد

 رفت گفت: یم

چند  شده! هر یچ یناز اول بگ یدعمارت سروش، با یاینزودتر ب-

 اعتماد ندارم...! یچکدومتونهنوز به ه

*** 

 رشس ین. با ورودآنها، حسیدندهمراه با بهزاد به آنجا رس یاوشو ن نیما

مهم  یشبرد. برا یورشخان  یونبه سمت هما یماانداخت. ن یینرا پا

ود. مرد مستبط که االن تنها دغدغه اش نجات دادن نوه اش ب یننبود ا

 گرد او را در مشتش گرفت و گفت: یقهپدرش است. ژاکت 

 شد؟  یچ یلعنت یسوز یشبعد از اون آت ین؟اورد یهسر هد ییچه بال-

نشسته بود و به روبه  یواراو را از پدرش جدا کرد. ونداد کنج د محمد

 ینم یکار یچروبه انفجار بود؛ اما ه یتشده بود. از عصبان یرهخ یشرو

اتاق ها، راهرو  یمارستان،ب ینگپارک یها ینتوانست بکند. تمام دورب

نهال را  ی،با لباس پرستار یها را چک کرده بود. ثبت شده بود که زن

گذاشته است و از اتاق خارج کرده است؛ اما پس از آن در  لچریو یرو
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 یرهکه درون انگشتش بود خ یثبت نشده بود. به حلقه ا ینیدورب یچه

به تک تک آنها  ینگاه یاوشنهال هم دست او بود. ن یشد. حلقه 

سروش دور هم بودند.  یانداخت. از کوچک تا بزرگ خانواده 

 و گفت: دز یماحرف ن ینبه ا یشخندین

ما رو  ینیهمونا یناا یشه؟م یمهمه سرگذشت نهال چ یناا یمگه برا-

ز رو ینکه باعث شدن تو به ا یینهمونا ینافالکت انداختن! ا ینبه ا

 ! یفتیب

لب  یرنشسته بود. حسام ز یبزند. گوشه ا یجرعت نداشت حرف سهیال

 که مادر و پدرش بشنوند گفت: یطور

 شد. یباشکوه یعجب عروس-

 به طرف ونداد که ساکت بود رفت. ادبهز

 . یمکن یم یداشداداش بلند شو پ-

بلند  ی. نگاه همه به او گره خورد با صدایدبلند خند یبا صدا ونداد

را گرفت. اشک در چشمانش  یشقهقهه زد. وسط خنده، بغض گلو

 یجان نهال یرفت. جسم ب یشحلقه زد. فکرش به سمت پنج سال پ
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 یو چهارسال زندگ یافتاده بود. کم اورده بود. بعد از س ینزم یکه رو

 یرا رو یشهمه شکست. دست ها جلویبار  یناول یکردن، برا

 یبه سمت ونداد رفت. جلو یما. نیدلرز یشصورتش گذاشت. شانه ها

 گفت: یلرزان یرا گرفت. با صدا یشاو نشست. شانه ها

 .یمکن یم اشیدافته. پ ینهال نم یبرا یعمو! اتفاق ینمنو بب-

رف حسرش را باال برد. بند بند وجودش را ترس فرا گرفته بود.  ونداد

شه، اگه  یشما عصبان یدنبا» دکتر در گوش اش زنگ خورد.  یها

هم  یدبره کما و شا یدباال و شا یرهبشه قندش م یادز یفشار عصب

 یمشبمجبور  یاکور شه  یفته،هاش از کار ب یهکل یفته،ب یا یگهاتفاق د

 «  یمپاش و قطع کن یانگشت ها

. از یستزن من ن ی؟کن یداشپ یخوا یعمو؟ از کجا م یچجور-

 یینب ی. میارهشکنجه دووم ب یرز یستن یرفته. اون هر کس یمارستانب

که هنوزم بخاطر حفظ آبروشون دهناشون و بسته نگه داشتن. خودت 

 یوحاون سه چهار بار نخاعشو عمل کرده. از لحاظ ر یدون یخوب م

 ... .یارسرش ب یی. اگه بالههنوزم داغونه. مرض قند دار

کنار او نشست. در آغوشش  یماانداخت. ن ییننداد. سرش را پا ادامه
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 یباشد. اگر او هم مانند ونداد م یشهکرد مانند هم یگرفت. سع

 نبود. یبه کس یدیام یچشکست. ه

 ذارم چ... . ی. نمیمکن یم یداش! تا اونجا پیارهنم-

 را در مشتش گرفت و لب زد. یمان پیراهن

 دم. کر یدتمتاسفم عمو! متاسفم که ناام-

گذشته را نگه دارد. هرگز  یراز ها یناز ا یشتوانست ب ینم دیگر

. افتد. زنگ در به صدا در آمد یاتفاقات ب ینشد. آخر ا یباورش نم

چشم  ا باو. آیوستندبه آنها پ یانمهرعاطفه خانم در را باز کرد. الهام و ک

 روبه آنها گفت: ینازشد. آ یرهنم زده به برادرش خ یها

 ین؟کن یم یکارچ ینجاشما ا-

 جواب داد. یهتوجه به او، روبه بق یب بهزاد

ل و نها یدونن! الهام خواهر ناتن یرو م یزاچ یلیو الهامم خ یانک-

 !یاوشهن

شد.  یرهفروغ به پدر بزرگش خ ینداشت. ب یدنسوال پرس ینا ونداد

 یاو نشست. دستش را رو یگربه سمت ونداد رفت. سمت د یانمهرک
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 گفت: یناو زد و با لحن غمگ یشانه 

 . ناراحت نباش!یمکن یم یداشنهال و پ-

. بود یدبع یانلحن و حالت چهره از ک ین. ایستاو را نگر یرهخ نیما

 خان به چهار پسرش نگاه کرد. محمد ناراحت یونتکان داد. هما یسر

انداخته بود.  یینسرش را پا ینداد. حس یرا تکان م یشپا یبو عص

 یکند و م یپوست م یوهآمده، م یشپ یتتوجه به موقع یبهرام ب

ونداد  یدستش دور ونداد شانه ها یک میثاق،خورد و فرزند آخرش، 

بار دوم  یقلبش گذاشته بود. زنگ در برا یرا رو یگرشبود و دست د

خان  یونهما یخبر از دعوت ناگهان یو همسرش ب یخورد. حاج مجتب

 یصلوات م یهخان همان طور که با گر یونوارد شدند. همسر هما

ه کونداد  یدنبا د تبیفرستاد. بلند شد و به آنها سالم کرد. حاج مج

 ماتش برده بود گفت:

 .ینجاستقمار باز کالهبردارم که ا یپسره  ینا-

 . یدرا درهم کش یشخان اخم ها همایون

 ید. باینیدبش یعتر! لطفا سریحاج مجتب ینو نگه دار یزبانم احترام-
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 اتفاقات و براتون بازگو کنم.  یسر یک

 کرد. لبش را یم ینیسنگ یشخانه برا یونداد که هوا یدنبا د زهره

توانست  یاست. نم یاو آدم بد ید. هر چه قدر هم همسرش بگویدگز

او آشنا بود.  ی. چهره یدچرخ یماباور کند. نگاهش به سمت ن

بود. الهام که خون  یهمسرش با حسام و بهرام مشغول احوالپرس

 خان گفت: یونروبه هما یتخورد. با عصبان یخونش را م

ن و طرد ساله دخترتو یستمن بگم؟ شما ب ینکن یاگه شروع نم-

. ینبهش زد یا یو جسمان یچه ضربات روح یندون ی. شما نمینکرد

. سربسته خودم بگم یستخواهرم مهم ناگه واستون زنده موندن 

سال عزادار  یستکه ب ینکرد یکارشبخاطر تعصبات کورکورانه اتون چ

 ینکهساله است. اون بدون ا بیست ینهک ینبچه ها و شوهرش بود. ا

 .یارهمتوجه تشابه نهال بشه، همون بالها رو سرش م

از دستش رفته  یشسرش را به سمت الهام که کنترل اشک ها ونداد

راند. نگران آنها را از نظر گذ ی. نگاه کرد. حاج مجتبیستگر یبود و م

برداشت. با فندک روشن کرد و شروع کرد به  یگاریخان س یونهما

 بازگو کردن اتفاقات گذشته... .
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*** 

 سال قبل: یست: بمشهد

کردن با  یسرش انداخت. روبه جهان که مشغول باز یرا رو چادرش

 دخترش بود گفت:

 یمون؟ببر یخوا یمخب کجا -

 و روبه پدرش گفت: یدرا برهم کوب یشدست ها الهه

 !ی! شهربازیشهرباز-

 .یدبه صورت او زد. گونه اش را کش یلبخند جهان

 !یشهرباز یمر یبعد م یمکن یدواسه مامان خر یماول بر-

مبل بلندش  یو از رو یچیدسرش تکان داد. پتو را دور پسرش پ هدیه

و همراه با همسرش به سمت  یدکرد. جهان، الهه را در آغوش کش

 یبود راه افتادند. لبخند از لب ها یکیکه در نزد یاتوبوس یستگاها

 یریخ یکه دعا یزندگ ینا یشد. آنها برا یمحو نم یچکدامشانه

اتوبوس شدند و  ینکرده بودند. سوار اول یادیپشت سرش نبود تالش ز

که بر لب  یرا انتخاب کردند. جهان با لبخند یدمرکز خر ینتر یکنزد
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 ینا یو هر دو بچه اش بود. هر چند با سخت یهداشت. نظاره گر هد

اوقات خوشحال بود. نامه  یرا سر پا نگه داشته بود؛ اما گاه یزندگ

 یت. او از وضعیدرس میبه دستش  یگریپس از د یکی یثاقم یها

 یاددانستند اوضاع در آنجا ز یگفت؛ اما انها که م یخوب خانه اشان م

 یفروخت نصف پول آنها را کنار م یکه م یی. از تابلوهایستخوب ن

 یبرا یبه او برگرداند. الهه دست یندب یرا م یثاقکه م یگذاشت. تا وقت

برادرش  یه یگر ینشسته بود تکان داد. صدا یگریپدرش که سمت د

 یشهو ش یدبه سر دخترش کش یدست یهسکوت اتوبوس را شکست. هد

مورد نظر  یستگاهبه ا یدنرا ب سمت دهان پسرش گرفت. با رس یرش

آمده  یشپ یها یتتوجه به موقع یشدند. جهان ب یادههمراه با هم پ

 یزیرفت و نشد بود که از هر کدام چ یها م یبه سمت لباس فروش

در آن  یکرد. به مانتو فروش ینم یهم توجه یهنخرد. به اعتراض هد

 گفت: یه. جهان روبه هدیدندرس یکینزد

شت خو یزیاز چ ین. تا موقع برو داخل ببیرمتماس بگ یکیرم با  یم-

 نه!  یا یادم

و به سمت  یدبه او نداد. جهان، پسرش را در آغوش کش یاعتراض حق
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رنگ  یا یرهبود رفت. تلفن دا یابانکه کنار خ یزرد رنگ یتلفن همگان

داخل دستگاه  یگریپس از د یکیو سکه ها را را چندبار چرخاند 

 یشاگردش زنگ خورد. همان طور که تخمه م یانداخت. تلفن خانه 

 شکست. جواب داد.

 !یید؟سالم بفرما-

در و قفل کردم  نییبب یسر تا کارگاه بر یک یتون یسالم، جهانم، م-

 اومد. یادمنه؟! االن  یا

زنگ در گذاشته  ینفر دستش را رو یکبهم خوردن در آمد.  صدای

 بود. روبه جهان گفت:

 !ینظه قطع نکن. چند لحیرمگ یرم خبر م یچشم استاد، االن م-

گفت و پسر کوچکش را که تاره دو ماهش شده بود را  یباشه ا جهان

 تکان داد.

 گل پسرم، چند لحظه صبر کن! یمامان یشپ یمر یاالن م-

 امد. یقههراسان شاگردش بعد از چند دق صدای
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 گرفته. یشکارگاه آت ی؟خودت و برسون یتون یم یعاد، سراست-

 او خشک شد. هل زده گفت: یلب ها یرو لبخند

 رسونم. ی! االن خودم و میامم-

را محکم در آغوشش گرفت و به سمت مغازه  یررا قطع کرد. ام تلفن

او،  یدنبا د یهبود. هد یدهبود رفت. رنگ از رخش پر یهکه هد یا

 خودش گرفت. یرا جلو یزد و مانتوا یلبخند

 چطوره جهان؟ قشنگه؟  ینا-

 یشهرا بروز ندهد. مانند هم یزیکرد چ یداد. سع یرونرا ب نفسش

 و گفت: یدخند

 یدبا یعونه؟ سرخ یخودت با بچه ها بر یتون یآره قشنگه، فقط م-

 خونه! یدبر

 را از آغوش او گرفت. یرمات زده نگاهش کرد. ام هدیه

 شده؟ یزیچرا؟ چ-

او را نگاه  یقرا گرفت و عم یشدم به سمت او برداشت. شانه هاق یک
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 کرد.

 ینره هر کس دتمیاخونه!  یدبر یعتربرم. سر یدگرفته. با یشکارگاه آت-

دم تا خو یکن یمرده بود هم در و باز نم یکیاگه  یزنگ زد، در زد حت

 جمع باشه. یلی. حواست خیامب

را باز کرد تا بغلش  یش. دست هایددخترش را بوس یشد. گونه  خم

 کند؛ اما فرصت نداشت. 

 باشه دختر قشنگم؟ یبرمت شهرباز یبعدا م-

 یهاز هد یو بدون خداحافظ یدپسرش را بوس یشانیتکان داد. پ سرش

. تازه پول جور کرده بود تا انبار را بخرد. یددو یابانبه سمت خ

 یافروخت. دستش را بر یرا م یدکش یکه م ییها یکه نقاش یکارگاه

به آسمان  یتکان داد. سوار شد و آدرس را داد. نگاه یتاکس یناول

 یآمد و شاخه ها یم یبود. باد سرد اییزیانداخت. هوا پ یابر

سرد وارد  یداد تا هوا یینرا پا یشهش یداد. کم یدرختان را تکان م

دوباره از صفر شروع  یدبود. با یدهرا کش یادیز یها یبتشود. او مص

به راننده  یهزارتومان یککوچه،  یجلو یتاکس یستادنکرد. با ا یم

 یکوچه  یاش انتها ینقاش گاهشد. کار یادهداد و پس از بستن در، پ
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. یدخورد. دو یکه به صورتش م یسرد یتوجه به هوا یسوم بود. ب

اش، وارد کوچه  یتوجه به شلوار گل یفرو رفت. ب یدر گودال آب یشپا

جمع شده بودند. آتش از آخر کارگاه  از مردم دور انبار یتیشد. جمع

کرد.  یخارج م اتوانست لوازم را از آنج یتا م ید. بایدکش یزبانه م

توجه به  یمردم را پس زد. چند نفر از شاگردانش به سمت او رفتند. ب

 یکه جلو یاش گذاشت. با چوب ینیدهان و ب یآنها ساعدش را جلو

ها، رنگ ها و همه  یرا هل داد و وارد شد. تمام نقاش یدر بود. در آهن

 ینم ار یشپا یهمه جا را گرفته بود. جلو یظیشده بود. دود غل یاهس

که  ین. به سرفه افتاده بود. چند قدم به سمت جلو برداشت. حسیدد

. با یاورداز خودش در ن ییکرد صدا یم یبود و سع یستادهکنار در ا

رفت تا آتش  یم یوارکنار د یسمت پتوها جهان که شتابزده به یدند

 لب گفت: یررا خاموش کند. ز

 رو خط بکش! یهکشمت، بهت گفتم دور هد یم-

 یها ینقاش یاو، هراسان پتو را رو یپا یتوجه به صدا یب جهان

پوشاند. آجر را باال  یکه به مردم قولش را داده بود م یکامل شده ا

 یاد یهشد؛ اما پس از چند ثان یمانلحظه از کارش پش یکگرفت. 
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 یآنها را کنار زد. نم یتجمع یدنبا د یثاقپدرش افتاد. م یحرف ها

وارد شود. او خبردار شده بود که پدر و برادرش  یتوانست از در ورود

 از مردم آنجا گفت: یکیبه سراغ آنها رفته اند. روبه 

 ی؟نداره بشه وارد ش یا یگهدر د-

 یبرا یکه نفس یثاقبود. به سمت م یدهناو را ش یکه صدا شاگردش

 نمانده بود گفت: یشحرف زدن برا

رفته  ممکنه. استادم یرهست. که وارد شدن به اونجا غ یدر پشت-

 داخل!

که پسر اشاره  یسست شد. به سمت یشاسم جهان، زانوها یدنشن با

شد. پنجره ها بسته  ینم یدهکرده بود رفت. داخل بخاطر شدت دود د

شکست.  یشهاز کنار کوچه برداشت و داخل انداخت. ش یبود. سنگ

او آدم  یدنتوانست، شا ینجهان و برادرش گره خورد. حس ینگاهش رو

پرت  یرا بکشد. آجر را کنار یکس وانستت یشده باشد؛ اما نم یبد

او، رنگ  یدنجهان گذاشت. برگشت. با د یشانه  یکرد. دستش را رو

رنگ ها رفت و  یبه سمت باق توجه به او یب ین. حسیداز رخش پر
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 رفت تا آنها را بگذارد. گفت: یکارگاه م یگرهمان طور که به سمت د

 !یرونب یمبر یدزودباش با ی؟هست یمعطل چ-

 ینبه خودش آمد. سرفه کرد. قلم موها را به سمت حس یعسر جهان

و  برود. مچ دستش را محکم گرفت. سرفه کنان یگریبرد. تا آمد بار د

 گفت: یتبا عصبان

  ی؟دوتا نقاش یبرا یریبم یخوا یم-

تار شده بود. نتوانست جواب او را  یشسوخت. چشم ها یاش م سینه

 ین. حسیدسرش چرخ یبر سرش، انبار رو یزیبدهد. با خوردن چ

خشکش زد. چند قدم به سمت او برداشت. جهان محکم پالتو او را 

سوخت.  یاش م ینهس یبه سرفه افتاده بود. قفسه  ینچنگ زد. حس

 ینحس یون خان به سرعت بازویماند. هما یرهپدرش خ ینگاهش رو

 را گرفت و گفت:

 یلهپشت م یفتا یبرسه به جرم قتل م ی. اگه اتش نشانیمبلند شو بر-

 ها زندون!

او  یرفت. جلو ی. خون از سر جهان میدمحکم بازواش را کش حسین
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 زد. شی. بلند صدایداو د ینشست. نم را در چشمان اشک

 ی؟شنو یجهان؟ صدام و م-

 لب زد. آرام

 و بچه هام... باش! یهمراقب... هد-

کرد تا به  یتقال م ینمحکم او را به سمت در کشاند. حس پدرش

تار  یبا چشم ها یثاقسمت جهان برود. به محض خارج شدن انها، م

. نمانده بود، وارد انبار شد یشها یهدر ر یگرکه د یژنیشده و اکس

 هم افتاده بود را تکان داد.  یرو یشجهان را که پلک ها

. جون یمبر یدنم باک ی! بلندشو! خواهش میرونب یمداداش بلندشو بر-

 دوتا بچه ات بلند شو!

آتش  یرآژ یتوانست نفس بکشد. صدا ی. نمیدرا شن یثاقم صدای

ا جان او ر یمهرد و جسم ن. دستش را دور جهان جلقه کیدرا شن ینشان

 یرکرد. ز یتکه پدر و برادرش رفته بودند. هدا یبه سمت همان در

 که او بشنود گفت: یلب جور

 .فتهیب یکه بذارم اتفاق یومدمن ینجاداداش! تا ا یریذارم بم ینم-
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که  یبلند شد و به سمت ینزم یگذاشت. از رو یواررا کنار د جهان

 آمبوالنس امده بود رفت. 

 !یاینحالش بده لطفا ب یکی ینجاا-

 یپزشک یزاتبه سمتش هجوم بردند. چند نفر با برانکادر و تجه مردم

اتش کرد تا نج یرا که با آنها التماس م یثاقم یدنبال او رفتند. صدا

صورتش قرار گرفت. جهان،  یرو یژنی. ماسک اکسیدشن یدهند را م

 گفت: یبا لحن لرزان یثاقدست او را گرفت. م

 .یدنن داداش؟ االن نجاتت مجا-

 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 یکسرش را به او نزد میثاق

 برو... دنبال اونا...! -

*** 

گفت. با تمام  یدانست م یتا آنجا که م یها متفاوت بود. هر کس راوی
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از چنگال  یوهجمع خشک شدند. م یهمه  یما،ن یشدن حرف ها

 گفت: یما. روبه نیدبر صورتش کوب یکیبرادرش افتاد. مادرش 

 نه؟  یثاقیتو م-

را بازگو کند.  یگرد یقصه  یکرا نداد تا مادرش  ینمجاب ا حسین

بست.  یشسال پ یستب یادرا به  یشبدون نگاه کردن به آنها چشم ها

 یاتفاقات گذشته، رو یدنداده بود با شن یهکه به ستون تک یاوشن

 یو لحن کنترل شده ا یتخودش را کشاند و نشست. با عصبان ینزم

 روبه آنها گفت:

 همه سال ما رو بزرگ کرده ینکه ا یواقعا چه خبره؟! کس ینجاا-

 نیا یکه بابام و کشت بابابزرگم بوده؟ مسبب همه  یبوده؟ کس ییمدا

 اتفاقات خانواده امون بودند؟

 انها در یکه برا یکه داشتند و اتفاقات یسخت یبچگ یادرا به  سرش

دست  ی. حاج مجتبیدکوب یوارچندسال افتاده بود. محکم به د ینا

 خان گفت: یون. روبه همایدلرز یشها

 پسرم و ک... . -
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 حرف او را قطع کرد. دوباره داستان را از سرگرفت... . حسین

*** 

 سال قبل: مشهد: یستب 

هلش داد و خودش هم کنارش نشست.  یرا داخل تاکس حسین

 بار به سرش زد و روبه راننده گفت: ینچند ینحس

 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-

 یشود برا یافتاد تا درس یاتفاق م ینا یدزد. با یشخندین پدرش

او عمل کنند. به سمت پسرش که مانند  یکه خالف خواسته  یکسان

 برگشت. یدکوب یها بر سرش م یوانهد

 زندون و تو یها یلهپشت م یفتیتا آخر عمرت ب یخوا یاگه م-

شو برو  یادهپ یریات بم یگهد یبچه ها یدوباره  یدنحسرت د

 نجاتش بده! 
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 ین. از اییدهم سا یرا رو یشرا مشت کرد. دندان ها دستش

 زد و گفت: یپدرش، اعصابش خرد شده بود. لبخند مضحک یخونسرد

 ! یو سرش زد. تو با آجر تیاوردممن اون بال رو سرش ن-

خالف  یشهسوخت. هم یم ین. دلش به حال، حسیدخان خند همایون

ر عمل کردن با زد؛ اما د یداد بود. حرف م یکه نشان م یزیچ

 نگاه کرد و گفت: یکتار یبود. به کوچه  یراحساساتش درگ

تو مظنون  نییع. یکه تو کارگاهش بود ید! تو رو دیداون من و ند-

. پس اگه تو یکه به سرش خورده هست یو ضربه ا یسوز یشآت یاصل

 یفتیب یخوا یکنن. اگه هم م یحرفت و قبول نم یهم بگ یزیچ

ر زندون پس برگرد برو؛ اما قبلش به دوتا بچه ات فک یها یلهپشت م

 کن!

با پدرش بود. نگاه از او گرفت. ترس را با بند بند وجودش حس  حق

به سرش آمده  ییدانست چه بال یکه نم یکرد. از آن طرف، جهان یم

 یالییو یخانه  یجلو ینخودش! ماش یاست و از آن طرف خانواده 

شد.  یادهبر لب زد و پ یروزخان لبخند پ یون. همایستادآنها از حرکت ا

 ینم« و دوتا بچه هام باش!  یهمراقب هد» . فتادحرف؛ جهان ا یاد
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 ی. جسم بیدلرز یم یشاو نکند. دست ها یبرا یکار یچتوانست ه

خان دستش را  یونرفت. هما یچشم او کنار نم یجان، جهان از جلو

خبر بود. چادرش را  یکه از همه جا ب یهزنگ در گذاشت. هد یرو

 یرز ینرفت. حس رو به سمت د یدرا پوش یشها ییسرش کرد. دمپا

 لب گفت:

 کیشه  یرو م یهبکنم. اون گفت دوتا بچه داره. هد یکار یک یدبا-

 خان دستش به اونا برسه...! یوناگه هما یبکنم؛ ول یکار

 یبزده اش را درون ج یخ یشد. دست ها یادهپ یناز ماش سریع

 گفت: یبلند یبرد و با صدا پالتواش

 .یستن ینجاا یهخان! هد یونهما یمبر یاب-

دهان او  یبه او رفت و محکم دستش را رو یچشم غره ا پدرش

برادرش بود. دستش را  ی. صدایستادا یاطوسط ح یهگذاشت. هد

 لب گفت: یردهانش گذاشت و ز یجلو

 کردن! یدامافتاده که پ یاتفاق یکنه! نه!  یاخدا-

 شد.  ینام جهان را زمزمه کرد. ته دلش خال ناباورانه
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 بوده؟  یناکار ا یسوز یشآت یعنی-

ه برهن یرا از پا درآورد. با پا یشها یی. دمپایددخترش را شن صدای

دهان او گذاشت و به سمت اتاقشان  یوارد خانه شد. دستش را جلو

 گشاد نگاهش کرد. یرفت. الهه با چشم ها

 مامان...!-

 یم یمتسل یدشد. با یدترخورد شد یکه به در م ییربه هاض صدای

او  یکه برا یدیجد یها یاز اسباب باز یکیآخر راه بود.  ینشد. ا

 گذاشت و گفت: یشگرفته بود را جلو

 یومدمودم نخ یالهه! خب؟ به مامان قول بده تا وقت یمادصدات در ن-

 .یادصدات در ن

از جانب مادرش است.  یخداحافظ یک یندانست ا یکه نم دختربچه

لخت  یموها یهتکان داد. هد یو سر یدخند یاسباب باز یدنبا د

 گفت: یه. با گریددخترش را بوس

 دوست داره. یلیخ یمامان-

و نگاه آخر را به اتاق انداخت. در را قفل کرد و  یدرا به بوس پسرش
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. در آخر یرداو را بگ ینتوانست جلو یندر گذاشت. حس یرا رو یدکل

 را بلند کرد. یشرا باز کرد و وارد خانه شد. صدادر 

 یی؟نمک نشناس! کجا یدختره -

 یمتوجه بچه ها در خانه م یدکرد به خودش مسلط باشد. نبا سعی

 کرد. در خانه را باز کرد و گفت: یزصورتش را تم یشد. اشک ها

 ؟تو خونه یاینم یینپا یننداز یچه خبره سرتون م-

بود. او  یاوردهحرف او نه ن یا حاال روت ی. کسیدخان خند همایون

 نداشت.  یهبه نام هد یدختر یگرد

و آبرو  یکن یفرار م کردم. که با پسر مردم یداتبعد از چهارسال پ-

  یاری؟حرف من نه م یآره؟ رو یبر یم

 .یستادا ینهدست به س هدیه

 یش؟جهان کجاست؟ نکنه کشت ی؟کن یم یکارچ ی؟چ یاماگه ن-

به صورت دخترش که  یچند قدم به سمت او برداشت. دست همایون

 و گفت: یداش بود کش یسوگل یزمان یک
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. یارم از سرت در ب! فکر اون پسره ایایب یمکن یاونوقت مجبورت م-

 شده. یداحتما تا االن جنازه اشم پ

شد. پدرش  یرهبود خ یینکه سرش پا ینشد. به حس یدلش خال ته

 یکه پدرش او را م یقال کرد. خالف سمت. تیداو را کش یمحکم بازو

برادرش چنگ  یبه پا یه. با گریدکش ینزم یبرد. خودش را رو

 انداخت.

  ینش؟داداش، جهان کجاست؟ کشت-

 خان یون. همایایدن یروناز دوبچه اش ب ییکرد. صدا یدلش دعا م در

 گفت: یتبا عصبان

 یمبرس !یایاضافه مرگه! توهم بهتره با من راه ب یغلط ها ینا یسزا-

 . یستدر انتظارت ن یخوب یزتهران چ

 یدندان ها ینو از ب یداو را کش یمانتو ی یقهسمتش برگشت.  به

 :یدقفل شده اش غر

 یو التماسم کن یمرگ کن یهزار بار آرزو یکنم روز یم یکار-

 سر! یرهخ یدختره 
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 ادامه داد. ینحس روبه

 ه. تو خونه باش یکس یدبرو خونه رو بگرد. شا-

د زبه او  یبخش ینانلبخند اطم ینالتماس به برادرش نگاه کرد. حس با

حاضر نبود با پدرش برود. به  یچگونهه یهو به سمت داخل رفت. هد

 ینخان که از ا یونانداخت. هما یدر خانه بود چنگ م یا یلههر وس

 نسبتا بلندش را یشده بود. محکم موها یاو و رفتارش عصب یتقالها

 فت:گ یهبا گر یهآورد. هد یرونزد و او را از خانه ب گچادر چن یراز ز

 ! ی؟سر جهان آورد ییکنم بگو چه بال یخواهش م-

عقب پرتش کرد و محکم در  یها یصندل یرا باز کرد. رو یتاکس در

د. خان در را قفل کر یونبنا به درخواست هما یرا بست. راننده تاکس

به سرش آمده  یدترس یشد از آنچه م یسوخت. باورش نم یجگر او م

ش . در دلیدآمد را د یم یروناست. برادرش را که به سرعت از خانه ب

 یکیهم  یندانست حس یبچه ها نشده باشد. او م هکرد. متوج یدعا م

او، سردرگمش کرده  یاست مانند پدرش؛ اما لبخند دلگرم کننده 

 خان با اخم گفت: یونبود. هما
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 نبود؟ یکس-

 تکان داد. یفن یبه معنا یسر حسین

 نبود. ینه کس-

از ب یمهخان در سمت کمک راننده را باز کرد و سوار شد. با ن همایون

. پوست لب اش یدباال پر یشگذاشته شدن در، توسط برادرش، ابروها

 لب گفت: یرو ز یدرا جو

 یاره؟سر بچه ها ب ییخواد بعد از رفتن ما، بال ینکنه م-

 بر لب یرا باز کرد و سوار شد. لبخند تلخ یههد یگردر سمت د حسین

با بغض به  یهرا داد. هد ینخان دستور حرکت ماش یوننشاند. هما

و پر رنگ شدن  یدنشده بود. تحمل د یرهرفتند خ یکه م یریمس

صورتش انداخت. او همزمان دو  یخاطرات را نداشت. چادرش را رو

 لب گفت: یربود. ز هبچه و همسرش را از دست داد

 بچه هام و به خودت سپردم. یاداخ-

کرد. از دور برادر کوچکترش را  یلما یابانسرش را به سمت خ حسین

. اشک یکیستنزد یناو هم در هم یدانست موقع آتش سوز ی. میدد
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توانست بابت اتفاقات امروز خودش را  یدر چشمانش حلقه زده بود. نم

 یادبه فر ثاقیبود که م ینکرد ا یکه در دلش م ییببخشد. تنها دعا

 ان بچه ها برسد... .

*** 

اتفاقات گذشته، نفس فراموش  یدنبود. همه با شن ینخانه سنگ جو

ر دو آوا، الهام و ه ی یهگر یامد صدا یکه م ییکرده بودند. تنها صدا

به نم نشسته. به عکس دسته  یبا چشم ها یاوشمادربزرگشان بود. ن

ازه تحرف ها را  ینشده بود. ونداد ا یرهبود خ یوارآنها که بر د یجمع

نه شا ینداشت. حاج مجتب یتازگ یشبود و برا یدهعطار شن داز زبان مر

صورتش را پس زد و روبه همه  یاشک ها ینخم شده بود. حس یشها

 گفت:

 با یتفاقاتاگم چه  یبگه و دوباره من م یمان یدبه بعدش و با ینجااز ا-

 به خونه افتاد. یهاومدن هد

 یم یتشاذ یگارس یرا باز کرد. بو یراهنشاول پ یسه دکمه  نیما

بلند شد. پرده ها را کنار زد و پنجره ها را باز  یماکرد. بهزاد از کنار ن

 یشکه برا یزیبود. تنها چ یدهشن یماحرف ها را تا حاال از ن ینکرد. ا
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نکرده  یاو خواهر یبود که کم تا االن برا یمهم بود. سالم بودن نهال

اش است. همه مشتاق به  یبود خواهر ناتن یدهبود و االن هم که فهم

به آنها نگاه کرد. شروع کرد به بازگو  یماشدند. ن یرهخ یمان یلب ها

افتاد. از وارد شدنش به خانه تا  یشسال پ یستکه ب یکردن اتفاقات

 یعصب یانمهرگذشت. ک یشد. هر چه م یانمهرکه نهال همسر ک یزمان

بود.  یمانرفتارش با نهال کالفه بود. از اشتباهاتش پش ازشد.  یتر م

که  ییاز جانب برادر شوهرش، از حرف ها یقتحق یدنبا شن یالسه

شد. به پسرش که رنگ به رخ نداشت  یماننثار نهال کرده بود. پش

نداشتند. تنها  یانم یندر ا یریتقص یچه یاوششد. نهال و ن یرهخ

نبود. با تمام شدن  یاربا پدر و مادرشان مشکل آنها بود که شانس 

 گفت: یاوشن یما،ن یحرف ها

 بول کرد. ق یما رو به فرزند خوندگ یماکه ن یمخوش شانس بود-

 را قورت دهد.  یشکرد بغض گلو ی. سعیدرا گز لبش

ازش ممنون  یشههم یکردم؛ ول یتشاذ یلیسالها خ یندرسته تو ا-

 ییما کم نذاشت. چه شبا یبرا یچیه یشتو زندگ ینکهدار بودم. از ا

که خودش شکم  ییدونه نون بخره. چه شبا یککه پول نداشت 
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 . یمتا من و نهال گرسنه نخواب یدخواب یگرسنه م

 یاز شدت غصه م یرشپ یخان انداخت. دست ها یونبه هما نگاهی

بود.  یدهسال نم اشک را در خود د ینبعد از چند یش. چشم هایدلرز

 ه داد.و ادام یدتلخ خند

هرم و با که خوا ینسر دخترتون آورد ییچه بال ین! بگینادامه بد-

 خودش برده؟

آنجا را  یاز آدم ها یچکدامنگاه کردن در صورت ه یخان رو همایون

اش  یشود و سرافکندگ یگذشته رو م یروز یکدانست  ینداشت. م

فرو برد. به  یشموها یرا ال یشخودش است. محمد دست ها یبرا

 پدرش ادامه داد. یجا

سکوت گرفته بود.  یکه روزه  یناومد. با حال خراب، حس یههد-

نبود. تو راه به خونه زنگ زدن و به من و بهرام گفتن،  یثاقاز م یخبر

 یقاشمال شدن. دق یموند. راه یم یدنبا یچکی. هیمکن یعمارت و خال

ودش رو با خ یهساعت سه بعد از ظهر در باز شد. بابا کشون کشون هد

سر جهان  ییچه بال یمکرد تا بهش بگ یم التماسآورد تو خونه 

رو برد تو  یهخبر بودم؛ اما بابا، هد یاومده. من که از همه جا ب
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 یشهمثل هم ینحس یدمبار د یناول یدر رو روش بست. برا یرزمین،ز

رو از  یهکرد هد یبابا باشه. التماسش م یاز پشت ینکها ی. به جایستن

 ییچه بال یدیمپرس یم یناز حس ی! من و بهرام هرچیرونب یارهاونجا ب

 یشب تا صبح التماس م یهگفتن. هد ینم یچیسر جهان و اومده ه

 ینحس یدمد یم ینداد؛ ول یچیزد. تا سه روز بهش ه یکرد. زجه م

شد.  یدونم چ یدفعه نم یکتا بخوره.  یبرهم یزیشب براش چ یآخرا

 یاطح بهاومد. هراسون خودم و  یو داد م یغج یروز چهارم، صدا

و کبودش کرد. از بس  یاهگرفته بود. س یرلگدرو ز یهرسوندم. بابا، هد

شد. اجازه  ینم یدهو زخم د یکتک خورده بود که صورتش از کبود

 یههد یدیم. آخرش فهمیمبه سمتش بر یقدم یچکدوممونداد ه ینم

 یدارو پ ینا کسچند نفر و فرستاد دنبال او یدوتا بچه داشته؛ اما وقت

عذاب بکشه بهش گفت دوتا بچه  یشترب یههد ینکها ینکردن. بابا برا

بابا چند نفر  یدخورد که فهم یهبه هد یزمان یکار یاش مردن. ضربه 

تقال نکرد. التماس  یگهمرد! د یهو فرستاده تا بچه هاش و بکشن. هد

 شد. یم یرهنقطه خ یکنشست و به  یم یرزمینز ینکرد. گوشه 

 یدککه نام خانواده را  یی. جگرش از ظالم هایدخند یعصب نیاوش
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سوخت. آزاد و آوا مات  ی. سوخت. دل همه به حال آنها میدندکش یم

که  ینازآ یاتفاقات برا ینکردند. هضم ا یخان نگاه م یونزده به هما

 ینا ی،است با افکار امروز یکرد پدر بزرگش آدم یفکر م یشههم

شد عمه  یاز گذشته او را سوزانده بود. باورش نم ییگفته ها و نقل ها

 یشتریبا شدت ب یالرا داشته باشد. سه یسرگذشت بد یناش همچ

و نهال زده بود گرفته  یهکه پشت هد ییکرد. دلش از حرف ها یهگر

 حسام خطاب به پدربزرگش آمد. یناباورانه  یبود. صدا

ودتون رو، خ یدلتون اومد بچه  یآقا بزرگ؟ چجور ینکرد یکارچ-

 شه. یباورم نم ین؟تک دخترتون و زجرکش کن

. رکب خورده یدلرز یششانه ها یسرش را برگرداند. حاج مجتب ونداد

زد و با  یشخندیاش گوش کرده بود. ن یمیبود به حرف دشمن قد

 گفت: یآرام یصدا

نهال فقط  ینکرد حاال باور یست؟ن یونداد ادم بد ینحاال باور کرد-

 ... !یربود؟ چه قدر د یقربان یک

مبل بلند شد. به سمت  یصورتش را پس زد. از رو یاشک ها آیناز

 ید. انگار بایستادا یشانداخته بود رفت. جلو یینپدرش که سرش را پا
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 . یدکش یرا خط قرمز م یتهران یلاص یخانواده  یندور ا

 ادامه اش و بگو بابا!-

را  یشچشم ها یراز درون جعبه برداشت و ز یدستمال کاغذ الهام

 کرد. یزتم

 یکه رو ییداغون شد. اثر ضربه ها یو جسم یاز لحاظ روح یههد-

کرد. بعد از چند روز که  یتر م یفو ضع یفبدنش بود اون و ضع

دفعه به خودش اومد. شروع کرد  یک. یختسکوت کرد و تو خودش ر

کرد بچه هاش  یزد. فکر م ی. بلند بلند با خودش حرف میدنبه خند

خوند  یم ییبلند الال ی. با صداهکرد جهان کنارش یجلوشن! فکر م

. یدد یاومد م یدفعه به خودش م یک یالیش،خ یبچه ها یبرا

 ینم یادشبه فر یچکی. خودشه و خودش! تنها! هیستن یچکیه

بچه هاش، بره  یشکرد تا بذارن بره پ ی. شب تا صبح التماس میدرس

خان افتادند تا  یونهما یبه پا ینکه نبود. محمد و حس یشوهر یشپ

زد. همه  یم یادنداد. فر یرو بده؛ ول ینزم یردر ز یدبده. تا کل نجاتش

 یشده بود. به معنا یونهشد. د یدفعه آروم م یکزد.  یم یرو صدا

 یرونخان رو از خونه ب یونشب، محمد، هما یک! در آخر یونهد یواقع
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 یداد. آواره  یرو فرار یهاستفاده کرد. هد از فرصت ین. حسیدکش

پارک خوابش برده بود.  یشب که گوشه  یکون شد تا یابکوچه و خ

سوزه،  یکنه. دلش به حال اون م یم یداپدرم، پدر بهزاد، اون و پ

شه. از  یبستر یدده با یم یصدکتر تشخ یمارستانبرتش ب یم یوقت

حالتش  ینکهتحت نظره تا ا یمارستانداغونه! سه ماه تو ت یلحاظ روح

انتقام مرگ دوتا  یروز یک اینکه یدشه. اونم فقط به ام یم یعیطب

اون زمان  یدونم؛ ول یخوب نم یلی. خیرهبچه و شوهرش و ازتون بگ

کنه زنش  یقبول م یکنه. اونم به شرط یم یخواستگار یهبابا از هد

 شناسنامه اش و عوض کنه. یلشه که اسم و فام

 ینی. بدون نگاه کردن به آنها، با لحن غمگیدآب نوشجرعه از  یک

 ادامه داد.

تونه همه کار  یدونه با ثروت پدرم م یم یهکنه. هد یپدرم قبول م-

تونه با شما مبارزه کنه. اونا  یم یبکنه. اگه پول داشته باشه به سادگ

من و  یهسال از ازدواج با پدرم، هد یککنن بعد از  یباهم ازدواج م

زنده  ینجاشه. اون فقط بخاطر انتقام دل سوخته اش تا ا یباردار م

هنوزم مثل قبله! اون زن  یخوب باشه؛ ول یاز نظر جسم یدمونده. شا
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و چند سال  یز. به من همه چیناش کرد یونهشده! شماها د یونهد

به زور من و  یعنی یکا،مدت مجبور شدم برم امر یکگفت.  یشپ

آشنا شدم. التماسش کردم با وجود حال  یانمهرفرستاد. اونجا با ک

. الهه یدیم. بعد از دو سال فهمکنهو رو  یرخراب خودش، گذشته رو ز

مشکل بود. دو هفته  یتشونکردن هو یداو جهان زنده ان! حاال پ یرو ام

 یان،نهال، همسر سابق ک یممتوجه شد یا یبعد مدت طوالن یشپ

 خواهره منه! 

کتش برداشت.  یبرا از ج یگوش یه،بقتوجه به حال خراب  یب ونداد

که  خود بلند شد. الهام به فتانه ی. از جایدبه صورتش کش یدست یمان

 باال اش را ینیکرد. نگاه کرد. ب یم یهآوا را در آغوش گرفته بود و گر

 .یدکش

طر اد گفته. اون نهال و بخانهال و وند یاز عالقه  یهفتانه خانم، به هد-

! یزهخان عز یونونداد و هما یدونست برا یانتخاب کرد چون م ینا

چه  یندون یدل شما بذاره. شما نم یخواد داغ نهال و رو یاون م

هال تونه فکر کنه ن ینم یشده. حت یونه. اون دینآورد یهسر هد ییبال

 شباهت داره. هانبه آقا ج
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 بزرگش کرد و گفت: یبه جار یبا غضب نگاه فتانه

 ینکهتو از ا یکرد یم یاحترام یهال بتوئه! تو به ن یرههمه اش تقص-

من  ی؛. ازش متنفر بودیبا نهال ازدواج کرده ناراحت بود یونداد پنهون

 گفتم تا... . یم ینجوریا

 حرف همسرش را قطع کرد. محمد

ل که نها یمکن یبه هرجا فکر م یدق افتاده؛ بابسه فتانه! االن که اتفا-

 بود ونداد و بکشه.  یکدوبار نزد ی. اون حتیماونجا باشه بر

ه ببلند شد. بدون نگاه کردن  ینزم یاز رو یه،توجه به بق یب ونداد

آنها  ی یهودهب یکه از حرف ها یاوشخارج شد. ن یراییآنها، از پذ

 خسته شده بود. روبه ونداد گفت:

 . یاممنم ب یستاوا-

خواب آلودش در  یفواد را گرفت. بعد از چند بوق صدا ی شماره

 انداخت. ینطن گوش ونداد

 یدارب یو سر صبح یرحق یبنده  ینسالم آقا ونداد گل گالب، ا-

 !؟ینکرد
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 یرینش یکرد. حال و حوصله  یرا باز کرد. سرش درد م ینماش در

 فواد را نداشت. یها یباز

 که بتونه کمکم کنه؟ یآشنا تو تهران دار-

ه در کمک راننده را باز کرد و سوار شد. ونداد با سرعت دند نیاوش

تماس ونداد حس  یننشست. نسبت به ا یشعقب گرفت. فواد سرجا

 نداشت. یخوب

 شده؟ یزیچرا؟ چ-

د ز یبه هر دو حلقه که در انگشتش برق م یرا باز کرد. نگاه یبرق در

 یچبود. ه یالهام درست م یانداخت. حالش خراب بود. اگر حرف ها

نجات دادن نهال نداشت. فرمان را محکم در دستش  یبرا یشانس

 گرفت.

ک به ملک و امال ی! هرچیسلطان یلوفرخوام، ن ینفر و م یکآمار -

که بتونه ما رو به جاش  یورود و خروج و هرچ ینامشه. پروازها

 برسونه.

 ونداد؟ یافتاد یباز تو چه دردسر-
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 گفت: یا یبلند و عصب ی. با صداییدسا یرا رو یشها دندان

 یگها سه، چهارساعت دتکن فواد!  یداشنهال و با خودش برده! پ-

 خوام.  یداره و نداره رو م یهرچ

و  یشتوجه به سر و وضع نامرتبش، گو یهل زده پتو را کنار زد. ب فواد

شد  یاش را برداشت و همان طور که از اتاق خارج م ینماش ییچسو

 گفت:

 کنم. یم یداشباشه! پ-

 یماکه به ن یزد. فکرش به سمت آن شماره ا یکنار گردنش م نبض

زنگ زده بود رفت. هنوز از خانه خارج نشده بود. سرش را به سمت 

 برگرداند. یاوشن

 زنگ زده!  یماکه به ن یاون شماره ا-

 هوا زد. یرو یبشکن نیاوش

 زنم. یاالن بهش زنگ م یستاآره! وا-

از دوستانش را گرفت و سپس  یکی یشماره  یگرشد یبا گوش فواد



 

 

 WWW.98IA3.IR 1573 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 روبه ونداد گفت:

 کنم... . یم یداشپ-

*** 

 )نهال(

گره  ییرا باز کردم. نگاهم به مکان ناآشنا یمشدت سرما چشم ها از

 یدزوار در رفته سمت چپ اتاق بود. نور خورش یخورد. تنها تخت چوب

دنم . بیدتاب یداشت. به داخل اتاق م یکه حفاظ آهن ییاز پنجره ها

 ینآمد. فقط اخر ینم یادم یادیز یزیخشک شده بود. چ ینزم یرو

ونداد  یادزد. با  یم یبا التماس نام بهزاد را صدا دکه وندا یدمبار د

عوض شده بود. شلوار گرمکن  یمنشستم. لباس ها یمسرجا یعسر

 یو دستمال گردن یرهت یبلند سورمه ا ینرنگ، با بلوز آست یخاکستر

 یادکه دور گردنم مانده بود. به سمت پنجره ها رفتم. ارتفاع پنجره ز

. درخت ینمرا بب یرونبتوانم ب یدم تا کمیستاپا ا یسر پنجه  یبود. رو

بلند  یکرد درخت ها یتا چشم کار م یده؛کاج سر به فلک کش یها

ها گرفتم و خودم را  یلهرا به م یمتهران نبود. دست ها ینجابود. انگار ا

 یپارس سگ م ی. صداینمرا بب یینتوانستم پا ی. کمیدمباال کش یمک
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شده بودم.  یخانه زندان یکسوم  یبود. انگار طبقه  یادیآمد. ارتفاع ز

 یسرخ شده بود. به سمت در چوب ینکف زم یاز شدت سرما یمپاها

 لب گفتم: یردادم. ز یینرا پا یرهرفتم. دستگ

من و  یسمیساد یکنم؟ نکنه اون زنه  یم یچه غلط ینجامن ا-

 یده؟دزد

 یبه صورتم خورد. باال یدادم. باد سرد یرونباز شد. نفسم را ب در

 یمرا جمع کردم و دست ها یم. شانه هایدمپشت بوم بودم. به خود لرز

زود بود، اما  یلی. پس آخر طعمه شدم؛ خیدمکش یمبازوها یرا رو

ار تم. از داخل قفل بود. چند بپشت بوم رف یشدم...! به سمت در آهن

 به در زدم.

ه ور ب ینهمه اش من و از ا یهست یهست؟ تو ک ینجاا ی! کسیآها-

  ی؟بر یاون رو م

در خانه نبود.  ینداشت. انگار کس یدهمشت به در زدم؛ اما فا محکم

از انگشترها نبود. رد  یاثر یچافتاد. ه یمخال ینگاهم به دست ها

کرد. باد  یدستم خون مرده شده بود و درد م یآنژوکت رو یدنکش

از شدت سرما کبود شده بود. دو دستم را  یمآمد. دست ها یخنک م
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 کرد. یم یجادا یبد ی. صدایدمکوب یباال اوردم و محکم به در آهن

 در و باز کن!  یاسرده ب یلیخ ینجاا ی؟خوا یاز جون من م یچ-

 ینبود. نم یره اانداختم. چا یشهبه ش یآمد. نگاه ینم صدایی

ا بمانم وگرنه صد درصد از سرم ینجاا یدآ یب یکس یتوانستم تا وقت

لحظه فکرم به سمت  یکرفت.  یضعف م یمردم. دلم از گشنگ یم

 ونداد رفت. 

شد؛  یم ینجوریا یدجا رو گشته. من کجام؟! نبا حتما تا االن همه-

 زمان دارم. یشترمن فکر کردم ب

 یشهکه شده بود. سرم را تکان دادم. با هر دو دست محکم به ش حاال

در هر دو  یدرد بد ینکهو چند بار زدم تا ا ینزدم. چند یدرآهن ی

از شدت  یمشکست. از سرما سرفه کردم. پاها یشه. شیچیددستم پ

را باال گرفتم. خون از انگشت  یمنداشت. دست ها یستادنسرما توان ا

 یچگونه ادامه داشت. ه یننهال هم یها یدبختب ار. انگیدچک یم یمها

خود افسوس خوردم. دستم  یرسد. چند لحظه برا ینم یانوقت به پا

. باز شد. یدمها رد کردم و قفل در را کش یشهرا از داخل ش

به فرار کردن  یمزمزمه کردم و وارد راه پله ها شدم. تصم یخداروشکر
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 ی،رفت یتر م یینفتم. هرچه پار یینآرام از پله ها پا یننداشتم. بنابر ا

دوم شدم. چراغ ها  یشد. وارد طبقه  یتر م یرهواگرم تر و دلپذ

موجود در بازار  یبود. از تمام لوازم خانگ یدهخاموش بود. پرده ها کش

فوق  یزاینو د یشمیابر یفرش ها یک،استفاده شده بود. مبلمان ش

 یپارکت ها ی،مشک یسنگ یها یوار! دیالعاده مدرن ذغال سنگ

 یدسف یها یبا نور مخف یخاکستر ی،اسپرت مشک یو مبل ها یطوس

قرار دارد. سمت چپ خانه  ینهشوم یکپله ها  یرنگ. روبه رو

را  یکس یقدم ها یقرار گرفته است. صدا یوارد یرو یبزرگ یزیونتلو

 ینگونهترسم. من به ا یشنوم. نم یرا م یدآ یم یینپا یکه از طبقه 

 ی! من نهالیستزن ک یندانم ا یدارم. من م ادتکردن ع یزندگ

داده  یادسال ها به من  یندر ا یماباد ها بلرزد. ن ینکه با ا یستمن

 یممدانم تصم یاست. از خود ضعف نشان ندهم. مخصوصا االن که م

 یمدانم قدم بعد یبود که بعد از سال ها م یبار یناول ین. ایستچ

 یشهمثل هم یدشود. با امجانم تم یمتبه ق ید. هرچند شایستچ

از دست دادن ندارم.  یبرا یچیخودم را نشان دهم که انگار ه یجور

 یو چهارسال تجربه  یستب یکنم. به اندازه  یتظاهر کنم، نقش باز

سر  ییپرسم که چه بال ینم یزچ یچپرسم. ه یماهر دارم. نم یگریباز
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 یم زنگهنوز در گوشم  ینشنگران و اندوهگ یونداد امده است. صدا

 یچپرسم چرا؟! ه یآشفته اش با آن بانداژ سرش! نم یخورد. چهره 

 یالمهم خ یرمجا از درد و ضعف بم یناگر در هم یپرسم. حت ینم

خان را دارد. اگر گوشت هم را بخورند  یونراحت است. ونداد، هما

 یتر م یکنزد یشقدم ها یاندازند. صدا یاستخوان هم را دور نم

توجه به  یکنم. ب یرا جمع م یمروم. پاها یه مینشود. به سمت شوم

 یم یرهخ ینهدرون شوم یهر دو دستم، به سوختن چوب ها یزیخونر

 . یدآ یهمان زن م یآشنا یشوم. صدا

 و...  یشه. شکستن شیستن یدبع یزاییچ یناز زن ونداد همچ-

سال  یست. آشناست... بیدآ یدر ناخودآگاهم به صدا در م صدایش

. از پشت به نهال یندنش یمبل م ی! زن بر رویچادر ! همان زنیشپ

 یکشد و م یکه زخم شده است م یشبه گلو یشود. دست یم یرهخ

 پرسد:

 ینجایی؟ا یچ یبرا یدون یم-

 یندلنش یگذارم. گرما یهم م یرا رو یم. چشم هایمگو ینم چیزی

کند.  یم یقخانه به وجودم تزر ینکه خالف ظاهر مدرن ا یخانه، غم
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افتم. در ذهنم تصور  یام ب یزندگ یزعز یآدم ها یادشود.  یباعث م

 یشگیهم یژبا همان پرست یماکند. ونداد کنارم نشسته است. ن یم

دستش را  یبرگه ها یزبینانهبا دقت و ر ونشسته است  یمروبه رو

از داخل  یاوشن یزند. صدا یبه من لبخند م یکند و گاه یمطالعه م

 یاست. م یردرگ یشها یوهآشپزخانه که بازهم با مخلوط کن و آبم

توانم لبخند  یشود. م یآراسته از اتاق خارج م ی. بهزاد با لباس هایدآ

. کت و یستن یرهرنگ ت یها باساز ل یخبر یگر. دینماز ته دلش را بب

کند و همراه با  یرا بلند م یشاست. صدا یدهپوش یشلوار رنگ روشن

 یاست. م یمیقد یکوچه بازار یکه در حال خواندن آهنگ ها یاوشن

گردانم.  ی. سرم را به سمت ونداد بر میرمگ یخواند. از آنها نگاه م

سمتش بلند  ه. تا دستم را بینمبب یشتوانم در چشم ها یاشک را م

 یاندازد. حت یم یین. سرش را پایمبگو یزیخواهم چ یکنم و م یم

 یزیاش را احساس کنم. با افتادن چ یتوانم ناراحت یهم م یالدر خ

 یگردانم. برا یکنم. سرم را به سمت زن برم یرا باز م یمچشم ها

 یرنگ، که مصر یبلوط یکنم. موها یبار به ظاهرش توجه م یناول

رنگ، شلوار کتان کرم رنگ  یبافت قهوه ا یاسک یقهکوتاه کرده است. 

دار اش کرده بود. صورتش پر از  ساق بلند پاشنه یکه داخل چکمه ها
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 یکوچک و لب ها ینیب ی،قهوه ا یو چروک بود. چشم ها ینچ

 یزیدر صورتش استفاده کرده بود. چ یشبوتاکس شده. از همه نوع آرا

 یاست نم یتار یلیخ صویرکه فقط ت یشسال پ یستاز آن زن ب

 یقهبلند به سمتم آمد.  یرا درشت کرد. با قدم ها یش. چشم هاینمب

 بلوزم را محکم گرفت. ی

 ی؟نهال خسرو یالل شد یدیتا من و د یهچ-

لب نشاندم و  یرو یام را باال بردم. لبخند مضحک یخون یها دست

 یتوجه به ضعف یکرد. ب یمو رها یدکش یغیآرام به صورتش زدم. ج

پوست  یدوش یف. بلند شدم. زن از داخل کیچیدپ یکه در بدنم م

 ینه. دست به سیدصورتش کش یرو اش دستمال برداشت و یمار

 .یستادما یشجلو

 یددزده با یکه آدم م یکس یآخ ی؟ترس یاز خون م یدی؟ترس یهچ-

 ... .یزاشمچ ینبه فکر ا

 ین. با تنفر نگاهم کرد. محکم هلم داد. گمان ایمبگو یشترنداد ب اجازه

 یلمستط یزحرکت را از او نداشتم. تعادلم را از دست دادم. محکم به م

. زن قهقهه یدبود لرز یزم یکه رو یشکل برخورد کردم. گلدان طالکوب
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صورتم گرفتم. گلدان محکم به دستم برخورد کرد  یزد. دستم را جلو

. کف یدمشکست. از دردِ دست لبم را گز یبد یهم با صدا دو بع

تار شده  یمچشم ها یشگی،پارکت قرمز شده بود. بازهم همان حال هم

 یغسرم گذاشتم. از سردرد ج ی. دو دستم را رویدکش یربود. سرم ت

چه شد. پا  یدمد ی. نمیدلرز یم یم. زن ماتش برد. دست هایدمکش

زدم. همان  یکرد بلندم کند. نفس نفس م یتند کرد. تکانم داد. سع

که تازه خوب شده  یشگیهم یهمان سردردها یش،حال پنج سال پ

کرد.  یمرها یمهخوب شده بود. زن از ن یمچشم ها یبود. تازه تار

 .یدمرا شن یروزشپ ی. صدایفتمدستم را به مبل گرفتم تا ن

 !یرتو درد خودت بم-

بود. چه قدر تلخ  یمخواستم جلو یسال ها از خدا م ینکه در ا کسی

چشمش را گرفته بود  یجلو ینهروزگار! آنقدر خشم و ک یبود قصه 

 یدارتوانست بشناسد! چه قدر سخت بود در حسرت د یکه من را نم

 یمبهتر شدم. هنوز هم دست ها یو او تو را نشناسد. کم یباش یکس

شدم. بعد از آن اتفاق  یم ینگونها یعصب ارسرم بود. از شدت فش یرو

اما  یم؛آ یکردم توانستم به خودم ب یکه مصرف م ییها و قرص ها
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 یها به سراغم آمد. به زن که گوشاالن بعد از چندسال دوباره سردرد 

 یزیکردم چ یشدم. سع یرهگرفت خ یاش را باال گرفته بود و عکس م

االن چه  یماکردم که ن یم کرف ینبه ا یرا بروز ندهم؛ اما نشد. وقت

 یب یناست. جگرم از ا یکارها با خودش کرده است و ونداد در چه حال

 یستب ی ینهک ینکردم. ا یتمامش م یدسوخت. با یام م یعرضگ

 یگونه همه مساو ینشد. ا یتمام م یشدن کس یبا قربان یدساله با

 یآرزو هاو را هم ب یدافتادند. با یبه فکر انتقام نم یگربودند. د

. یدچشم ام چک یقطره اشک از گوشه  یکرساندم.  یچندساله اش م

خانه نداشتم. با چشم  ینآمدن از ا یرونبه زنده ب یدیسخت بود. ام

کردم انقدر زود به سراغم  ینم زده، نگاهش کردم. فکرش را نم یها

 خواسته اش کنم. یمو من خودم را تسل یدآ یب

نقدر زجرم نده! من ا یمبکش یخوا یاگه م یه؟قصدت از آوردن من چ-

. همون اول یارمهات دوم ب یرشکنجهکه ز یستمن یآدم به درد بخور

! نه من که تو یربگ از خودشون یریانتقام بگ یخوا ی. میرمم یم

 .یدمدردا کش یناز ا یادز یمزندگ

که  یکار ین. بخاطر ایارنخوب طاقت م یول یگن؛و م ینهمه هم-
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کردن  یبلبل یتا بفهم یبرمت باال امشب و تو سرما بخواب یم یکرد

 داره. ییچه سزا

سوخت. به سمتم آمد.  یگذاشته بودم م ینزم یرا رو یمدست ها کف

دم. . سرم را تا بلند کریستادمن ا ی. جلویدفهم ینم یزچ یچزن ه ینا

. بند یدمکش یغدستم فشرد. از ته دل ج یکفش اش را رو یپاشنه 

ام بخاطر حال و روز  یبند وجودم سوخت. نه بخاطر درد جسمان

چه عکس  یستمنبودم اگر بفهمد من ک نکه مطمئ یخودم! بخاطر زن

 یم یمادرها دلسوز ی یهدانستم مانند بق یدهد. نم ینشان م یالعمل

 ینم یواقع ی... به معنایاخورد  یکند، افسوس م یم یهکند، گر

 نم رااما یهبود. گر یسال خال یانمن سال یدر زندگ یگاهجا یندانستم. ا

 . قهقهق زد.یدبر

لش به اونجا نگاه کن! واسه ! فقط قبیرزجر بکش و تو درد خودت بم-

 شوهرت دست تکون بده!

خانواده به جز من به  ین. ایختر یم یگریپس از د یکی یمها اشک

دهم؟  یکرده بود. که بازهم تقاص را من پس م یبد یچه کسان

را چند بار  یمبود. انداختم. پلک ها یزم یاش که رو یبه گوش ینگاه
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در  یدستم برداشت. لبخند یرا از رو یشباز و بسته کردم. فشار پا

بود. زدم. بلوزم را چنگ زد. کشان کشان  سرمکه در  یفکر یاددلم با 

انداختم. هنوز  یبه گوش یکرد. نگاه یتمباال هدا یبه سمت پله ها

کردم امشب در سرما با سردرد وحشتناک  یقبول م یدبود. با یزم یرو

و  یدمکش یم یپله ها یآوردم. رو یکه در بدنم بود. دوام نم یو ضعف

 زد. یبا تنفر حرف م

 یشکنجه ها یرمردم و زنده شدم. ز یزامت عزسال در حسر یستب-

. حتما ونداد ینمو بب یدنشونسروش دوام آوردم که زجر کش یونهما

ر حال و روز افتاده. کم ینزنش به ا ینهبب یشه وقت یم یونهسروش د

 یدبا ینداشت؛ ول یارشدش بستم. هرچند گناه ینوه  یبه نابود

 تقاص بزرگتراش... .

انداخت.  یناش در خانه طن یغج یرا محکم گاز گرفتم. صدا دستش

را محکم  یشبه او ندادم. موها یکار یبلوزم را رها کرد. اجازه 

 یجر یدام فرو برد. با یرا درون ساق دست زخم یش. ناخن هایدمکش

 :یدمغر یتصورتم با عصبان یتوجه به اشک ها یکردم. ب یاش م

 یخودم م ی! خودم با دستایات برسبذارم به آرزوه ینیتو خوابت بب-
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 کشمت.

کرد  یم یرا باال آورد. سع یشگذاشتم. پاها یشگلو یرا رو آرنجم

 دفاع کردن از لگد زدن استفاده کند. صورتش قرمز شده بود. یبرا

 ... سگام...یلقمه  یرونب یبر-

 حرفش را قطع کردم.  یبلند یصدا با

 یم؟ه زندگبمثل تو گند بزنه  یکیکه بذارم  یفمانقدر ضع یفکر کرد-

روزام  ینا یها یذارم خوش یکردم. نم یزندگ یسال تو بدبخت یستب

 دستت به ونداد و خانواده ام برسه... . یذارم! نمیریو بگ

ه استفاده کرد. محکم هلم داد. دو پل یتموقع ینرفت. از ا یجگ سرم

د. برو فشیکه باال آمده بودم را پرت شدم. اجازه ندادم به سمت ک یا

 بود را چنگ زدم و به یترینکه داخل و یرنگ یاهس یسفال یمجسمه ا

 درآورد. از یفشداد. چاقو را از داخل ک یسمتش پرتاب کردم. جاخال

 خواستم.  یرا م ینرا پس زد. هم یششدم. موها ندبل ینزم یرو

 ! یرونب یبر ینجاسالم از ا یذارمنم-

اش را  یبود. گوش یببر زخم. مانند یددرخش یاز تنفر م یشها چشم
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. به سمت یستمتوانستم با یچنگ زدم. به سمتم آمد. نم یزم یاز رو

رفتم. وارد طبقه  یکردم. هر جور شده م یفرار م ید. بایدمپله ها دو

 یم یرانداختم. سرم ت یستالیکر یبه ظرف ها یاول شدم. نگاه ی

 لب گفتم: یر. زیدکش

 !یاس کارات بر بپاز  ییبار و تنها نینهال! لطفا! لطفا ا یابه خودت ب-

 بخاطر خانواده ات!

را به سمتش پرت کردم. با  یدستمال کاغذ یعقب رفتم. جعبه  عقب

 تنفر گفتم:

 رم.  یم ینجاامشب از ا یرمماگه بم یحت-

 .یدخند زن

کنه  یتر م یمن و جر ینا و یاز چشمات معلومه چه قدر عاشقش-

فکر شبام روز کردم.  ینسال با ا یسترسوندن به تو! ب یبآس یبرا

 !یرونب یدر بر ینمحال بذارم سالم از ا

برداشتم. به سمتش پرت کردم.  یزم یرا از رو ینسنگ یخور شکالت

شد.  یکترمانده بود. نزد یتا در خروج یگرداد. چند قدم د یجا خال
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شدم تا بتوانم از در خارج شوم. از خودم متنفر شدم  یاز او رد م یدبا

نبودم. ناراحت نبودم.  یرسالها کرده بودم. دلگ ینکه در ا ییر آرزوبخاط

خود را داشت.  یدادم، او که جا ی. من به همه حق مشتحق دا

که  یسمت چپ یقااپن بود. دق یاش افتاد. رو ینماش یدنگاهم به کل

. آرام به یدکش یسوت م یمرفت. گوش ها یم یجبود. سرم گ یستادها

زد.  یطانیبار! زن لبخند ش یک یونبار ش یکسمتش رفتم. مرگ 

. یستادما یدد یبروم، اما وقت مخواه ی. او فکر کرد میستادما یشجلو

 را بهم زدم. یممتعجب نگاهم کرد. چند بار پلک ها

 ی؟هست یبزن! معطل چ-

 ! یر ینم ینجابهت که گفتم سالم از ا ی؟بهم اجازه داد-

شود.  یقربان یخواستم کس ینم یگرشد. د یجا تموم م ینهم باید

شد. چاقو را با دست راستش  یجا تمام م ینو انتقام هم ینهک ینا یدبا

بود. تعلل کرد. نم اشک را در  یامدهبند ن یمدست ها یزیباال برد. خونر

 یدپدرم است. با یهشب یاردانستم چهره ام بس ی. میدمچشمانش د

 یاش رد م چشم یسالها را از جلو ینا ید. بادمکر یاش م یجر

نم دار او نگاه  یقهوه ا یزد. در چشم ها یکردم. قلبم با شدت م
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 را باال بردم.  یمتن صدا یتکردم. با عصبان

ال در س یستانتقام دوتا بچه ات و که ب یخوا ی! مگه نمیگهبزن د-

 یکجاست و از خانواده  یستکه معلوم ن یو شوهر یحسرتشون موند

و  یزشوناونام داغ از دست دادن عز یخوا یمگه نم یری؟سروش بگ

 ییتا انتقام زخم ها یدر حد مرگ من و بزن یخواست یمگه نم ینن؟بب

 که به روح  تنت زدن رو بگ... .

قطره اشک از  یکداخل پهلوم، حرفم قطع شد.  یزیفرو رفتن چ با

قدم به سمت عقب برداشت و سپس  یک. ید. زن ترسیدچشمانم چک

رنگ  یبه چاقو نقره ا ی. نگاهیدمخند یهگر یانافتاد. م ینزم یرو

 یق. عمیدمکش یروندسته اش گذاشتم و ب یانداختم. دستم را رو

. یدکش یغبود. ج ینفقط هم داشتننگاهش کردم. حق من هم از مادر 

 یبلند یقلبش فشرد و با صدا ی. دستش را رویستبلند گر یبا صدا

 گفت:

 سوخت! خدا!  یگرمج-

خواستم  یبار هم که شده م یک یکردم. برا. هق هق یدمرا گز لبم

اش  یقهوه ا یتوجه به حالم، خم شدم. چشم ها یامتحانش کنم. ب
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سوزاند. دستم را بلند کردم.  یدلم را م یشها یهگر یبود. صدا ینغمگ

 گفت: یهگر یانم

کنم قلب  یچرا حس م ی؟که انقدر حالم و خراب کرد یداشت یچ-

 تو... .خودم و از جا کندم؟ ها؟ نکنه 

. لب یددرشت شد. رنگ از رخش پر یشاش گرفت. چشم ها سکسکه

 یکسوخت. سرم را نزد یم یمچشم ها یدن،شروع کرد به لرز یشها

. چانه ام یدمکش ینفس یمتشتوجه به ادکلن گران ق یگردنش کردم. ب

م خواست عطر تن مادرم را حس کنم. دل ی. بعد از سالها دلم میدلرز

و چروکش نگاه کردم.  ینپر چ صورت... به یستخواست بدانم چ یم

 گفتم: یهپهلوام فشردم و با گر یدستم را محکم رو

 مامان! ینجوریهپس عطر تن مامانا... ا-

شده نتا حالم بدتر  ید. بایستمبا یناز ا یشترتوانستم ب یشد. نم خشک

از کنارش گذشتم.  یعسر یو با قدم ها یستادمرفتم. صاف ا یبود م

 کردن به پشت سر، آرام گفتم: بدون نگاه

 خدافظ... مامان!-
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. شده بود یشترچه شد. در را باز کردم. ضعف بدنم ب ینمبب نایستادم

 ی ینهک ینرفت. آخر تمام شد. ا یکنار نم یملب ها یلبخند تلخ از رو

را پس  یم. با پشت دست اشک هایدرس یانجا به پا ینساله هم یستب

پارک بود. به سمتش رفتم.  یاطداخل ح یرنگ یدسف یزدم. پرادو

پارس سگ ها از دور  ی. صدایدمکش یم ینزم یرا به زور رو یمپاها

ا ر ینآوردم. رمز نداشت. ماش یرونگرمکن ب یبرا از ج یآمد. گوش یم

گذاشتم. دست  یکراسپ یونداد را گرفتم و رو یروشن کردم. شماره 

ر درا  یدیاغ بود. ناام. دیدمام کش یشانیبه پ ی. دستیدلرز یم یمها

. در داشبرد را باز کردم. کردم یبدنم احساس م یتک تک سلول ها

 یخسته  یکه زده بودم همان جا بود. صدا یطبق حدس یموتر

 ونداد آمد.

 !یید؟سالم بفرما-

 پدال گاز فشردم. یرا رو یمکامل باز شد. پا در

 ونداد!-

 .یدلرز صدایش
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  یی؟جان نهال؟ جان؟ کجا-

تر  یندانستم کجا هستم. سرم سنگ یسرعت از باغ خارج شدم. نم با

به  یگرمزخم کنار پهلوم بود و دست د یدستم رو یکشده بود. 

 فرمان!

 . نتونم... یگهد ید! شاینمتنب یگهد یددونم ونداد، فقط شا ینم-

 یالگذشتند. و یم یگریپس از د یکیها  ین. ماشیدترک یمگلو بغض

 یشدم. ونداد روبه کس یاصل یوارد جاده  بود. یاصل یدر جاده 

 گفت:

 ! یرشماره رو بگ ینکن! رد ا یداشپ-

 روبه من ادامه داد. سپس

خانواده ات رو!  . هم من و همینیب یحرف و نزن! م یننهال! نهال ا-

اداش بهزاد... بهزاد د ینجان،ا یاوشو ن یما. نینجاستنگاه خواهرتم ا

 کاش بهزاد... . یگفت یم یشهنهال! هم یتهناتن

نامنظمش  ینفس ها یهق کردم. حرفش را قطع کرد. صدا هق

 یمحس شده بود. چشم ها یب یمشکست. دست و پاها یسکوت را م
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کرد.  یم یتهدا یدنمن را به سمت خواب یخواب داشت. انگار کس

 از پشت سر آمد.  ینیبوق ماش یصدا

. یندار یندانچ یکردن. با ما فاصله  یدا! جات و پیارنهال طاقت ب-

 . خب؟ یمتا برس یبمون یدارخب؟ نهال قول بده به من ب

سوخت. با حال  یم یم. دست هایدد یشمار را نم یلومترک یمها چشم

ر هق هق مردانه اش د یرا باز نگه داشته بودم. صدا یمخراب چشم ها

 گفتم:  یآرام یانداخت. با صدا ینگوشم طن

دست بر  گهیکردم که د یمن کار دنبال انتقام! یادنم یگهونداد، د-

چهار  یستالزم ن یگهکنه د ینم یو دست کار ینتماش یگهداره. د

 یبار رو پا یناول یبشه. من برا یزیکه چ یمراقب خودت باش یچشم

 بار.. . یناول ی. من برایستادمخودم وا

 زخم ام محکم یشد. با دست ها یشترب یمها یهندادم. شدت گر ادامه

 . یدم. لبم را گزیدمفرمان کوب یرو

 یکن! گوش و نگه دار! راهنما رو روشن ینخب؟ ماش یکتیمنهال نزد-

 رو هم قطع نکن!
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به محل زخم چاقو انداختم. بلوزم کامل  یسوخت. نگاه یم گلویم

ه را کنار جاده نگه داشتم. سرم را با درد ب ینشده بود. ماش یخون

 یخروشن بود؛ اما از درون  ینماش یدادم. بخار یهتک یصندل یپشت

 زدم و گفتم: یزده بودم. راهنما را زدم. لبخند تلخ

 کنم فقط بخاطر اومدم. اگه تالش کردم از دست اون فرار ینجااگه تا ا-

شب خواست ام یبود. م یونهبخاطر تو ونداد! اون زن د یشترشما بود. ب

 ه حالماالنم ب. البته یرمبم یدمکنه. ترس یمتو سرما، تو پشت بوم زندون

 ... .ینداره؛ ول یفرق

 توانستم. یبلند نامم را صدا زد که ادامه ندهم؛ اما نم ونداد

 ینتونم کنارت زندگ هیگد ینکهترسم از مردن! از ا یبعد از سال ها م-

نشگاه دا یک یاوشسر و سامون گرفته. ن یمان ینمنتونم بب ینکهکنم. از ا

ترسم  یبهزاد برگشته. م یها خوب قبول شده و لبخند دوباره به لب

خره تونستم بال ینکه! خوشحالم از ایه؟چ یدون یم یاز مردن ونداد، ول

 یرفتم م یبه دردت بخورم، خودم خواستم که باهاش برم! اگه نم

 اومد دنبالتون!

صورتم گذاشتم. درد  یرا رو یمکردم. دست ها یهبلند گر یصدا با
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 یآمد که روبه ونداد م یم یکس ی یهگر ی. صدایدپهلو، امانم را بر

 گفت:

 نگه دار! من برونم. -

 سم.ر یرسم. به موقع م ینمونده نهال! بگو! برام حرف بزن! م یزیچ-

کرد. چشم  یپهلوام فشردم. سرم به شدت درد م یرا محکم رو دستم

 خسته بود. یمها

م هآرزو به دل بمونم. اگه  یشههم یو برا یترسم به موقع نرس یم-

ه بزنده بمونن!  یدمونن با یکه زنده م ییسرت. آدم ها یافد یدینرس

و بدون دوست دارم.  ینا یشههم یکن! ول یمن شاد باش! زندگ یجا

 دوست خواهم داشت...

 . نتوانستم ادامه دهم.یدمشن یآمبوالنس را م یرآژ صدای

 یشروکه در پ یخوب یه روزا. بیدمو د ینمنم دوست دارم نهال! ماش-

و، تگذره فکر کن! من،  یکه از ذهنت م ییفکر کن! به اون روزا یمدار

 و بهزاد... . یاوشن یما،ن

که در  یسرنوشت تلخ یمهم افتاد. نتوانستم. تسل یرو یمها چشم
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 من نبود... . یسهم روزها یخوش یرفتمپذ یم یدانتظارم بود شدم. با

*** 

 ه بود و بهونداد که نهال را در آغوش گرفت یدن،با د یشو عمو پدر

نهال انجام  یبرا یکرد کار ی. التماس میددو یسمت اورژانس م

دهند. با سرعت به سمتش رفتند. پرستار روبه ونداد که حال خودش 

 هم خوب نبود گفت:

 !یرونب یدبرانکادر! خودتونم بر یرو ینشبذار-

. با بغض یدرنگش کش یدبه صورت سف یتخت او را گذاشت. دست روی

 گفت:

 .یستادمپشت ا ین! همیجام نهال ینهم-

شد. ونداد  یدهدکتر و پرستار به سمت او رفتند. پرده ها کش چند

 انداخت و زمزمه کرد. یینافتاد. سرش را پا ینزم یوسط سالن رو

 نهال! من و ببخش! یدمرس یرد-

برد را  یرا به کار م یدکتر را که بلند بلند اصطالحات پزشک صدای
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 گفت: یه. با گریستاداو ا. الهام کنار یدشن یم

کنه،  یم یداباش! خواهرم نجات پن یدبلند شو ونداد! از االن ناام-

 . یشتپ یگردهبرم

 شده بود. آرام زمزمه کرد. یرهمات زده، به جلو خ ونداد

 ی؟اگه برنگشت چ-

. سرش را به سمت آنها یدشن یرا م یتند کسان یقدم ها صدای

دان آمدند. دن یهمراه با آزاد و بهزاد به سمتش م یانمهربرگرداند. ک

 ی یقههجوم برد. محکم  یانمهر. به سمت کییدهم سا یرا رو یشها

 ژاکتش را در مشت اش گرفت و گفت:

دونه؟ چرا  یکه نهال م یتو بهمون نگف یچرا زودتر دهن باز نکرد-

 ببرش؟  یاجازه داد

 یشبود. چشم ها یدهنگاه کرد. رنگ صورتش پر یرهونداد را خ کیانمهر

 هلش داد.  یواربود. محکم به د یخون یراهنشگود افتاده بود. پ

خودش و  یکه گذاشت یبود یمونپش یم؟کرده بود یکارتمگه چ-

 بندازه تو خطر؟ اگه... فقط اگه نهال مثل قبل نشه... .



 

 

 WWW.98IA3.IR 1596 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 حرف یبلند یداتقال کرد تا ونداد را از او جدا کند. ونداد با ص بهزاد

 را ادامه داد. یشها

 شمت. ک یخودم م یکشمت! با دستا یدفعه م ینبه خدا قسم ا-

نداد رفت و روبه و یانمهربه ک یونداد را جدا کرد. چشم غره ا بهزاد،

 گفت:

 یخواسته  ینا یول یست؛دونم حالت خوب ن یونداد! م ینجاا ینبش-

 نه... .

 را قطع کرد. حرفش

قش سر زن ساب ییدونست چه بال ینهال باشه! اون م یخواسته -

ه فرستادش ک یدونست توان مقابله با اون زن و نداره؛ ول یآورده. م

 نگه! یزیبره و به ما چ

 شد. دکتر بلند روبه چند پرستار گفت: یدهکش پرده

هم  یمارشه. به همراه ب تر عمل یعسر ید! بایناتاق عمل و آماده کن-

 .یارهعمل دوام ب یرنتونه ز یدشا ینبگ

چند لحظه قلبش از حرکت  یونداد حبس شد. برا ی ینهدر س نفس
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 . ید. بهزاد لب گزیستادا

 !یرو ازم نگ یزمبار دوم عز یبرا یاخدا-

 نهال در گوش ونداد مانند ناقوس به صدا در آمد. یانگر صدای

م هآرزو به دل بمونم. اگه  یشههم یو برا یترسم به موقع نرس یم-

ه بزنده بمونن!  یدمونن با یکه زنده م ییسرت. آدم ها یفدا دیینرس

و بدون دوست دارم.  ینا یشههم یکن! ول یمن شاد باش! زندگ یجا

 دوست خواهم داشت...

صورتش گذاشت. هر دو دستش را مشت  یرا رو یشدست ها ونداد

 کرد و به سرش زد.

 دونش!عرضه برگر یکن. به من ب یکار یک یاتونه! خدا ینهال نم-

. تخت نهال از پشت یستبلند گر ینتوانست محکم باشد. با صدا دیگر

از او نبود. انگار  یآمد. حال پدر و پدربزرگش دست کم یرونپرده ب

توجه  یخانواده اش متوقف شد. ونداد ب یندر ب یهچند ثان یزمان برا

. به خودش آمد. به یچیدپ یاش م ینهس یکه در قفسه  یبه درد

 یشده  یچیکه در حال حرکت بود رفت. دست باندپ یت تختسم
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 گفت: یهشد. با گر یرهرنگش خ ینهال را گرفت. به صورت ب

نهالم، طاقت  یهست یا یهام نذار! تو دختر قوتنهام نذار نهال! تن-

 ... .یاب

سالن بر  یرفت و انتها یشاش کامل نشده بود که حس از پاها جمله

تار شده اش  یچشم ها یانافتاد. پدرش به سمت او رفت. از م ینزم

 شد. آرام لب زد. یرهرفت خ یبه تخت نهال که به سرعت م

 عشقم...! یارطاقت ب-

 . چند پرستار به سمتش رفتند؛ اما مغز او بهیدپدرش را نشن صدای

اش غرق شده بود.  یشکل قفل شده بود. در خاطرات چند روز پ

کوتاه  یها یشود. همان خوش یم ینچن ینانست اد یکه نم ییروزها

 که گذشت... . یمدت

*** 

 ی؟غر نزن ید یبهت بگم قول م یزیچ یک-

 یررا از ز یوانو همان طور که ل یدکش یسشخ یبه موها یدست ونداد

 گفت: یداشتقهوه ساز برم
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 بار دومم باشه؟ ینتا حاال غر زدم که ا یمن ک-

 نشاند. یشبر لب ها یچانه اش زد. لبخند یردستش را ز نهال

 اگه بگم!  یکن یخب دعوام م-

نشست. به نهال که کالفه  یزو پشت م یدکش یرونرا ب صندلی

. نگاه کرد و یزدصورتش نر یبرد تا رو یرا پشت گوش اش م یشموها

 گفت:

 ی؟کن یکنم چرا مطرح م یدعوات م یدون یخب اگه م-

 ینزم یرا از رو یچی. قیدنسبتا بلندش کش یقهوه ا یبه موها دستی

. دینوش یونداد که بدون نگاه گرفتن از او قهوه را م یبرداشت و جلو

 گرفت. 

 اعصاب واسم یزهر یموهام و کوتاه کنم! سه روزه دورم م یخوامم-

 نمونده.

اش  یگرمکن طوس یبگذاشت. دستش را در ج یزم یرا رو فنجان

بود را دور دستش انداخت. نهال با  یدهنهال خر یکه برا یزیبرد و چ

بود که  یشگذاشت. از خدا یزم یرا رو یچیق یکش رنگ یدند
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 زد و گفت: یرا کوتاه نکند. لبخند بزرگ یشموها

 ب بگم تا آخرش یک! یگهد ینهشوهر ده سال بزرگترم هم یهخوب-

 . خب بده موهام و ببندم راحت شم.یرهم

 بندم. ینه! خودم م-

 ازت! بده م... . کشم یخجالت م-

ر را دو یزبلند شد. م ینداد حرفش را کامل کند. از پشت صندل اجازه

 را جمع کرد. یشزد و با دقت موها

 بندم.ببچه ام و  یبتونم موها یگهکنم دو روز د یناز االن تمر یدبا-

بچه ام  کن! من هنوز یناون تمر یخرم رو یم یسواست کاله گ-

د داما یرتو دامنم. شما د یادبچه ام ب یکبزرگم کنه بعد  یدبا یکی

 آقا!  یشد

نهال بست. سرش را  یرا از دور دستش درآورد و دور موها کش

 گوش او کرد و گفت: یکنزد

 یداشزدم پ یکرده بود. به هر در یرگ یکس یشپنج سال گلوم پ-

من  یبزرگ ش یاگه تو بخوا یول یخوام؛نشد. من عذرم یداکنم. پ
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 کنن بابابزرگشونم.  یفکر م یننچه هام تا من و ببشدم. بعد ب یرمردهپ

 یحرف ونداد زد. از داخل بشقاب تکه ا ینبه ا یلبخند بزرگ نهال

 دهان ونداد گرفت. یبرداشت و جلو یبس

 پدرنمونه!  یمزد شما آقا ینما-

 گفت: متقابال زد و دهانش را باز کرد. با همان دهان پر یلبخند ونداد

 تو قرار داد نبود ها!  یزاچ ینا-

 شد و آرام یرهرخ ونداد خ یمرا کنار گذاشت. به ن یاحجب و ح نهال

 گفت:

ردم که شد... . پنج سال صبر ک یهم تو برنامه ام نبود؛ ول یعاشق-

 بگم... دوست دارم.

از کنارش بلند شد و به سمت  یع. سریدبگو یزینکرد. ونداد چ صبر

ر به دفت یونداد شد. نگاه ین لب هامهما یاتاق خوابشان رفت. لبخند

 گفت: یرلببود انداخت و ز یزم یکه رو یمیقد

 روزها تموم نشه. کاش... . ینکاش ا-
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*** 

گز گز  یشپا یپشت در اتاق عمل راه رفته بود که انگشت ها آنقدر

خانم قرآن به دست  یالنشسته بود. سه یگوشه ا یکرد. هرکس یم

 یماخواند. ن یم یگریپس از د یکیخوب شدن نهال سوره ها را  یبرا

 والهام، آوا  ی یهگر یمات زده کنار هم نشسته بودند. صدا یاوشو ن

را  یشچشم ها ینشکست. حس یهردو مادربزرگ نهال، سکوت را م

که در جمع نبود.  یکرد. تنها کس یم یبسته بود و در دل خودخور

لند کرد. بهزاد سرش را ب ی،کس یقدم ها یخان بود. با صدا یونهما

 آمد. آزاد به یبه سمتش م یدهپر یآهسته و رنگ یونداد با قدم ها

 سمتش رفت. 

 ونداد؟برگرد برو تو اتاق! یایکجا م-

 حرص گفت: با

 بذارم. مرگم و یزنم تو اتاق عمله برم کله -

 روبه او گفت: یبلند شد. با نگران یشاز سرجا نیما

باال بود. خدا بهت رحم کرد سکته  یلینکن عمو، فشارت خ یلجباز-
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 .ینکرد

 گفت: یما،توجه به حرف ن بی

 ده!شچهارساعت  یرون؟ب یارنشچرا از اتاق عمل نم-

که نهال را از  یدترس یکرد. م یقلبش حس م یرا رو یزیچ سنگینی

 یآرامبخش هم به او زده بودند. کابوس م یوقت یدست بدهد. حت

ازش نمانده  یزیقرصش را که چ یلرزان قوط یبا دست ها یما. نیدد

توجه به  یزبانش گذاشت. ونداد ب یرپالتواش درآورد و ز یببود را از ج

داد. نگاهش را به  یهتک یوارنشست. سرش را به د ینزم یآنها رو

 یاو، اندازه  یبرا یهچشم اش بود. انداخت. هر ثان یساعت که جلو

 یحت یچکس. هیدپرس ینم یزیاز او چ یچکسگذشت. ه یصدسال م

داد. بعد از بد شدن حال ونداد؛ دکتر به آنها گفته  ینم یبه او دلدار

 ینهال، معجزه م برگشتنآماده کنند.  یزیهرچ یبود خودشان را برا

از آن ونداد  یزیخواست. چ یم یدنهال، ام یهم برا یدخواست. شا

او را از  ی. حلقه یدد یشسه روز او مرگ را به چشم ها یننماند. در ا

 یزینهال متوجه چ یآورد. به او نگاه کرد. حت یرونانگشت کوچکش ب

حلقه  یشکه درونش حک شده بود نشده بود. اشک درون چشم ها
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 گفت: یرلبزد. ز

 ... .یگهبار د یکشه  یم ی؟نجاتش بد یگهبار د یکشه  یم-

 کامل نشده بود که در اتاق عمل باز شد. با سرعت به سمت در حرفش

جرعت  یماخانواده اش حبس شد. ن ی ینههجوم برد. نفس در س

شده بود. بهزاد  یشتراش ب ینهس ینداشت جلو برود. درد در قفسه 

شد. ونداد  یینباال و پا یشدر گلو یزیدستش را مشت کرده بود. چ

 :یدبود. پرس یرینسبتا پ مردروبه دکتر که  یدهبر یدهبر

 حالِ... نهال چطوره؟-

 ونداد زد و گفت: ید؛به صورت خسته و ناام یلبخند دکتر

طاقت  یرعملز یجسمان یموخ یطخوب تونست با شرا یلیخ یمارب-

 یزینروارد نشده بود. فقط خو یبیآس یادز یشداخل ی. به اندام هایارهب

 یاتیشاالن خوبه! عالئم ح یمارداشت که خداروشکر حال ب یداخل

 هیننتونه بب ینکهباالست. فقط بخاطر باال بودن قندخونش، احتمال ا

 به خدا یدتون. امیادبه هوش ب یدبازم با درصد، 20هست. اونم فقط 

 .یادباشه تا آخرشب به هوش م
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و فتانه هم را در  یالونداد نقش بست. سه یلب ها یرو لبخندی

کردند. بهزاد محکم ونداد را درآغوش آغوش گرفتند و خدا را شکر 

 و گفت: یخت. ونداد از سر شوق اشک ریدکش

 شکرت!  یابهزاد، نهال تونست. خدا-

. یدمحکم پدر خوانده اش را درآغوش کش یاوش. نیداز ته خند نیما

ر کرد. د یهگر یآنها برگشته بود. ونداد با خوشحال یخنده به لب ها

زنده مانده است. همه با  نهال یدگنج ینم یچکدامشانباور ه

گفتند. مادرش  یدبه سمت ونداد رفتند و بال به دور باش یخوشحال

 محکم پسرش را بغل کرد و گفت:

خوام.  یازت معذرت م غلطم یمتاسفم پسرم! بابت قضاوت ها-

 کنار عروسم. یخوشبخت ش یدوارمام

درست  یزبه مادرش زد. از ته دل خوشحال بود که همه چ لبخندی

 گفت: یا یوصف نشدن یبا خوشحال ینشده است. حس

 .یمصدقه بد یک یمبهتره بر-

سر خود گذاشته  یچند پرستار خطاب به آنها که سالن را رو صدای
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 بودند آمد.

ونه. شوهرش تونه بم ینفر همراه م یک! فقط یرونب ییدلطفا بفرما-

 !یرونب ییدبفرما یهفقط اون بمونه بق یه،ک

چه کند. رفت.  یددانست با ینم یونداد که از خوشبه سمت  نیما

 یم یباز شده بود شوخ یشکه اخم ها یانمهربلند با ک یبا صدا یاوشن

دن شکرد. انگار با برگشتن نهال و خوب  یکرد. بهزاد با آزاد صحبت م

 افتاده بود.  یانآنها به جر ینب یحال او، زندگ

 .یدمبهت ام یگمم یکتبر-

 ادامه داد. یبا اخم تصنع یما. نیدرا محکم به آغوش کش عمویش

خودش و  یورگم شوهرش چج یبهش م یادبذار نهال به هوش ب-

 باخته بود. 

نهال تو اون  یدمم دو باز کرد یندر ماش یبهم حق بده عمو! وقت-

. مرگ و یدمپشت تلفنش و شن یحرفا یحالته مردم و زنده شدم. وقت

 بودم. یکرد تا االن چه حال یرک نمد یچکی. هیدمبه چشمام د

گذاشت. به  یشانه ها ی. از او جدا شد. دستش را رویدخند نیما
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 او نگاه کرد و گفت: ی یختهصورت بهم ر

ا رو داشته باش! من دختر م ینا یهوا یشترحاال که گذشت. فقط ب-

به سر و روت  یدست یک. برو خونه یامم یگهرم باز چند ساعت د یم

 فرار نکنه. گل پسرم! یدتبکش نهال د

ر به سمت آنها رفت. دستش را دو ینتذکر داد. حس یگریبار د پرستار

 برادر کوچکترش حلقه کرد و روبه ونداد گفت:

ن! زنگ بزن پسرم! خب؟ نهال به هوش اومد خبرمون ک یداشت یکار-

 چشمتم روشن!

 بود. گفت: یستادهکه کنار ونداد با فاصله ا بهزاد

 !ینروم نکنو بابا شد. از االن ح یمشد ییدا یوقت ینو بذار یکاتونتبر-

 ونداد... . یراست

 زد و ادامه داد. ییسمت بهزاد برگشت. لبخند دندان نما به

 شم. یم یر! منم اونجا پباال یرهزودتر بابا شو، سنت داره م-

 دخالت کرد. حسین
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 نده اس، االن نهال، سه تا داداش داره.کونداد کلکت -

. یدکرد. به آنها رس یم یکه دست بردار الهام نبود و پر حرف نیاوش

 و گفت: یدکش یآرام یغج

. میتپر جمع ی. من عاشق خانواده یدمفهم یخدا، کاش زودتر م یوا-

 شه. یم یعال یهمه چ یگه. دیارهدو قلو ب یکنهال 

 او گرفت. یاز بازو یشگونین الهام

ضمن  بعد. در ینهنون و بب. ونداد مجیادبذار نهال به هوش ب یاح یب-

 ید. بایرامسرت و تو کتاب بنداز! بهت بگم من از اون خواهر سختگ

 ! یتهران قبول ش یپزشک

 روبه بهزاد ادامه داد. سپس

نرفته. هم تو هم  یادمال و قب یها یدر ضمن جناب برادر، کج خلق-

 بابک!

 یسوخته رو خواهرم حساب نم یاهس یبره! من تو یادتخوامم  ینم-

 کنم.

آنها  ی. هر دو دست را باز کرد و دور گردن هردویدکش یپوف نیاوش
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 حلقه کرد.

 ین. حاال ایدمسال به آرزوم رس یست. نگاه بعد بینزد یچه حرف یا-

ن خواهر، برادرت به جو ینیبب ییکجا ی. نهالیستندوتا دست برادر ن

 هم افتادن.

 ونداد گفت:و  یناز ته دل به آنها زد و رو به حس یلبخند نیما

 یدند یآرزو یشهشه. هم یم یلتبد یقتداره به حق یامانگار رو-

 و داشتم.  یاوشلبخند از ته دل ن

 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

دوش  یک یرمبره. م یمنخوابم  یدر دسترسم. االن از خوشحال-

 .یام. میرمبگ

پا تند کردند و به سمت در  یمخالفت به ونداد نداند. پنج نفر ی اجازه
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 .یدرفتند. ونداد آرام خند یخروج

 ... .یشکرت! هم بابت نهال و هم، همه چ یاخدا-

*** 

 یمخورد. بدنم خشک شده بود. گلو یبرهم م یمدندان ها ازسرما

 یزد را م یونداد را که با دکتر حرف م یآشنا یخشک بود. صدا

 .یدمشن

 تکون خورد. یدمخودم د-

 زدم. یشصدا آرام

 ونداد..!-

 گفت: یسمتم آمد. دستم را گرفت. با خوشحال به

 !مینجاجان نهالم، جان خوشگلم! من ا-

 بانم نقش بست.که کرده بودم در ل یکار یادبا  لبخندی

 د. تموم ش یمن تونستم ونداد! همه... چ-

از دستت  یلی. خیستدونم خوشگلم. االن وقت سرزنش کردنت ن یم-
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 !یشد یدارکنم که ب یخداروشکر م یول یم؛عصبان

 آمد. یمرد صدای

و چهارساعت چه به سر شوهرت  یستب ینخانم، تو ا یدون ینم-

 اش کنم. ینه. خب آقاونداد برو کنار معایآورد

 دستم را رها کرد. دکتر روبه من گفت: ونداد

به  ینیب یم ی. هرچینمبب و یزیچ یک یدچشمات و آروم باز کن! با-

 من بگو خب؟

ازه ت یمگلو یبه جانم افتاد. آب دهانم را محکم قورت دادم تا کم ترس

 کرد. یرا زمزمه م یزیکه چ یدمشن یآرام ونداد را م یشود. زمزمه 

ه ببود. رنگ  یستادهسرم ا یا آرام باز کردم. ونداد باالر یمچشم ها

با  یشگود افتاده بود. لباس ها یشچشم ها یرصورتش نمانده بود. ز

و شلوار کرم رنگ عوض شده بود. صورتش مرتب بود؛ اما  یاسک یقه

 زد.  یاش بدجور به چشم م یالغر

 نهالم؟ ینیب یمن و م-

را باز کردم و  یمکردم. دکتر خشکش زد. دست ها یهابر بهار گر مانند
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 روبه ونداد گفتم:

 .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. بیدکش یآسوده ا نفس

تت دارم دوس یلی! خداروشکر که حالت خوبه. خیزمخداروشکر عز-

 !یلینهال! خ

به  ی. دکتر لبخندیستادصاف ا یعدکتر آمد. ونداد سر یسرفه  صدای

 ونداد زد و گفت:

 یدحرفاست. تا چهار روز با ینتر از ا یخب خداروشکر نهال خانم قو-

بمونه. تا زخم کنار پهلوش خوب شه. چرک خشک کن هر  یمارستانب

که  یزینداره. از اون چ یا یگه. مشکل دیدندوازده ساعت بهش م

 یحالش خوب تره. داروهاشم رفت خونه سر وقت م یمکرد یفکر م
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 کنم. یتشزیو یامخوره. فردا دوباره م

رد. ک یاز او تشکر م یدر همراه دکتر رفت و با خوشحال یتا جلو ونداد

 یکبود.  یچیسوخت؛ اما باندپ یانداختم. نم یمبه دست ها ینگاه

به زنده  یدیچشم ام گذشت. واقعا ام یجلولحظه تمام اتفاقات از 

 یره. خیدرا جلو کش یماندن نداشتم. ونداد در اتاق را بست. صندل

 گفت: دلخورینگاهم کرد و با 

 یت مسر ییاز دستت ناراحتم. کارت واقعا اشتباه بود. اگه بال یلیخ-

 ی؟اومد چ

 خشک بود.  یمکردم. گلو یا سرفه

 یم؟بعد حرف بزن ی؟بهم آب بد یکماول  یشهم-

 ی. نگاهیختآب ر یکم یوانرا برداشت و داخل ل یاخم، آب معدن با

تخت را  ی. کمیدادانداختم. هشت شب را نشان م یوارد یبه ساعت رو

ا فسم ر. نیدماز آب نوش یکرد. کم یکنزد یمرا به لب ها یوانباال برد. ل

 دادم و گفتم: یرونب

 یا یگهد یاتفاق ها یدره شادادم من و با خودش بب یاگه اجازه نم-
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از همه  یمخواست یم یشد. تا ک یتموم نم ینهک ینافتاد. اگه ا یم

که نکنه  یمش یمخان قا یونپشت هما یمخواست یم یتا ک یم؟فرار کن

 یفته؟برامون ب یاتفاق

 به صورتم چشم دوخت. یتاش نشست. با جد یشانیپ ینب اخمی

کنم؟  اتیدکه با حال خراب از تو جاده پ یمتیبه ق یمتی؟به چه ق-

به سرم  یچ یدون ی! میذره به فکر من بود یکنهال کاش... فقط 

 هیونتخته؟ د یو فقط دوتا انگشتر رو یستیرو تخت ن یدمد یاومد وقت

 شدم. زد به سرم. مردم و زنده شدم. 

 زدم. یکه بودم. لبخند تلخ یطیتوجه شرا یانداخت. ب یینرا پا سرش

 یهکردم گر یرا باز کردم و سرش را در آغوش گرفتم. سع یمهادست 

و  یستب ینسر او آورده بود در ا ییشد. من چه بال ینکنم؛ اما نم

 چهارساعت؟

به من تو راه برگشت به  یانمهرنبود. ک یچاره ا یونداد؛ ول یدببخش-

عمارت، گفته بود که اون زن، مادرمه و بدجور به خون شماها تشنه 

وارد  یسراغم. وقت یاددوباره ب یدبهم اخطار داده بود که شا یاست. حت
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 خودم و زدم به خواب!  یبودم؛ ول یداراتاق شد من ب

 یشهمهبودم. او  یدهونداد را ند ینگونه. تا حاال ایدلرز یم یشها شانه

 یکس یداشت. جلو یاداش مشکل ز یاگر در زندگ یمحکم بود. حت

 آورد و دورم حلقه کرد. را باال یشکرد. دست ها ینم یهگر

 یدنیقات شدم. اگه اون نوشاتفا یببخش منو نهال که مسبب همه -

 یتو رانندگ یذاشتمخوردم. اگه به حرفت گوش داده بودم و م یرو نم

سم بهم گفته بود حوا یلیخ یماافتاد. ن یاتفاق نم ینوقت ا یچه یکن

 یراتفاقات ز ینا یکردم همه  یعرضه فکر م یمن ب یو جمع کنم؛ ول

 سر آقا بزرگه!

 م.صورتش را پاک کرد یرا باال بردم و اشک ها یمکرد. دست ها نگاهم

نه  یدیم بگم قول یزیچ یکتموم شد.  یو خوش یرحاال که به خ-

 یاری؟ن

ن م. بدون نگاه گرفتن از یدنداد دستم را ببرم. دستم را بوس اجازه

 گفت:

 اول دراز بکش بعد بگو!-
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سرم مرتب  یربالشت را ز یگرم. با دست دیدمشتخت دراز ک روی

 یمنگو یزیدادم چ یم یحسوخت؛ اما ترج یم یکم یمکردم. کنار پهلو

 تا قبول کند. 

 شمال؟ یمبر-

 داد و قاطعانه گفت: یهمبل تک یدرهم شد. به پشت یشها اخم

 نه!-

 سکوت کردم. یناست. بنابر ا یندانستم جوابش هم می

 بهزاد، داداش یچجور یکارته؟چ یماشده؟ ن یچ یبدون یخوا ینم-

 شد؟ یتناتن

شده،  یدونم چ یهم م ی! تا حدودییمهدا یما،گفت بهم. ن یانک-

 خوام گذشته رو توهم گذشته یخوام کامل بدونم. م یالبته االن نم

 یانمهربذارم. خسته شدم از بس فکر و ذکرم تو فکر گذشته بود. ک

فکر کنم  یول یدمش؛ند ینکهجود اعاشق الهام شده. با و ینکهمثل ا

 آقاونداد! یرخوام بخوابم. شبت بخ یمثل خودم خوبه! االنم م

. چشم در چشم ونداد شدم. حاال که از موضع یدمچپ چرخ یپهلو به
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 ینگاهم کرد. اخم یرهآمدم. خ ینم یینآمد. من هم پا ینم یینخود پا

 هم گذاشتم. یرا رو یمکردم و چشم ها

. از دستم یستنه االن که حالت خوب ن یمر یم یمرخص شد یوقت-

 دلخور نشو! فقط چشمات و ببند و بخواب! 

 گفتم: یمبازکردن چشم ها بدون

 ! گشنه ام!یرپس واسم غذا بگ-

 داد.  یرونرا ب نفسش

 . سرم بهت وصله.یشه تا چند ساعت غذا بخور ینم-

 بخواب! ینجاا یاپس ب-

 یرا باز کردم. نگاهش کردم. دستش را رو یم. چشم هایدخند بلند

آمد. هرچند  ی. لبخند به صورتش میدخند یصورتش گذاشته بود و م

راستش  یپا یچپش را رو یبود. پا یو جد یحالت معمول یشههم

 انداخت و با لحن مملو از خنده گفت:

 یرو ید. تو خونه که من بدبخت بایرو کنار گذاشت یاحجب و ح یرد-

 یو دعوت م یکی یدیخواب یمارستاناالن که رو تخت ببخوابم  ینزم
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 ی؟کن

از سوزشش  یاندک یدپانسمان گذاشتم تا شا یرا رو یگرمد دست

 کاسته شود. 

رخ س یخواب یگم. چشمات از ب یخودت م یواسه  یول یا؛اصال ن-

 شده.

 دانستم قبول یبه تخت انداختم. به نسبت بزرگ بود. هرچند م نگاهی

 کند. متوجه دستم شد. بلند شد و گفت: ینم

 ی؟درد دار-

 نه!-

 باز شن؟ ها یهبخ یخوا یم یدی؟زخم فشار م یچرا دستت و رو-

سوخت. تا دو شبانه روز محل جراحت  یدستم را برداشتم. م کالفه

 سوخت.  یم

 بره!  میادبکن  یکار یک یارو تخت بخواب!  یاب یگمم ینواسه هم-

 و گفت: یدشبه صورتش ک یدست ونداد
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 زنه.نهال. بذار برم به پرستار بگم مسکن بهت ب یگمخودت م یبرا-

 باز و بسته شدن درآمد.  یرا بستم. صدا یماخم چشم ها با

 تنگ شده بود.  ! اصال من و بگو دلم واستیهنوزم محافظه کار-

 در را باز کرد و گفت: یتبا عصبان ونداد

سکن مبهش  یشهنوز دو ساعت پ یگهندارم نهال! دختره م یچاره ا-

 . یمزد

 شدم.  یکترتخت 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-

ا بزدم. چراغ اتاق را خاموش کرد و  ی. لبخند بزرگیددراز کش کنارم

 گفت: یآرام یصدا

 راحت شد. یالت! حاال که خهیگبخواب د-

 ! یینپا یافتاد ینمترسم بخوابم بلند شم بب یم-

 .خندید
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 خوشگل خانم. ییمقصر تو یفتماگه ب یگه،آره د-

 !ینمون یدارب ی،آقا ونداد! بخواب یرشبت بخ-

گذشت.  یدر ذهنم هم نم یشبهم گذاشتم. د یرا رو یمها چشم

 ی . به فاصلهیکینزد ینونداد را کنار خود داشته باشم. آن هم در هم

 وجب... . یمن

*** 

 به بهزاد زد و گفت: یسقلمه ا نیاوش

 .ارهیددر بزن وارد شو! حتما ونداد ب-

 آزاد از پشت سر آمد. صدای

 داشت. یرو بر م یبود گوش یداراگه ب-

 و گفت: یدکش یا یازهخم آوا

رو  یاینب یننداره ساعت هفت صبح بلندش یلبره دل یخوابتون نم-

 کردم. یراحت یالخواب با خ یکسرشون. بعد چند روز 

در گذاشت و در را باز کرد. همان  ی یرهدستگ یدستش را رو الهام
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 شد گفت: یطور که وارد م

 نم... . یبد یزچ ینمطمئن باش یمارستانهب ینجاا-

چپ  ی. نهال به پهلویداسنهال و ونداد حرف در دهانش م یدند با

را دور او حلقه کرده بود و چشم  یشبود. ونداد دست ها یدهخواب

 گفت: یآرام یبسته بود. بهزاد پس از الهام وارد شد. با صدا یشها

 عاشق فتواهات شدم. -

ا از رآنها، دستش  یدسته گل را در هوا تکان داد. ونداد با صدا نیاوش

 یت. روبه بهزاد و الهام با صدانشس یشنهال برداشت و  سرجا یرو

 گفت: یآرام

 یستادین؟داخل، چرا دم در وا یاینب-

 زد و گفت: یزیآم یطنتلبخند ش آزاد

 بهتون خوش گذشته. ینکهمثل ا یایم؟دوباره ب یمبر یخوا یم-

. یدساق کوتاهش را پوش یآرام از کنار نهال بلند شد. چکمه ها ونداد

و آوا سرشان  یاوشنهال مرتب کرد و به سمت آنها رفت. ن یپتو را رو
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 کرم رنگش را باال داد و گفت: یاسک یقه یها ینرا داخل بردند. آست

 ی! میمارب تیادع یاینن یسرصبح یگهدفعه د یول ی؛حاال که اومد-

 رم دست و صورتم و بشورم. 

 یینتخت خواب بود. سرش را پا یخواهرش که رو یدنبا د الهام

 مانعش شد. یاوشانداخت . تا آمد پاتند کند برود. ن

ادر ما دوتاهم هست. ! مادر تو میندار یریتقص یچبمون الهام! تو ه-

 خواهرم؟ یدنباشه منم نرم د یاگه قرار به سرافکندگ

لهام اکرد.  یلو آوا وارد اتاق شدند. بهزاد سرش را به سمت در ما آزاد

 گفت: یاوشفشان رفت. روبه نبود. به طر یینسرش پا یشبمانند د

 داخل؟ یاینباشه چرا نم یرخ-

 قصر اونه.مکنه  ینهال! فکر م یدنکشه بره د یالهام خجالت م-

 شلوارش کرد. روبه الهام گفت: یبدستش را درون ج ونداد

. برو بهش گفته یانک ینکهشده. مثل ا یمدت چ یندونه ا ینهال م-

 داخل! یدبر . شما دوتاهمیباشه خواهرش یداخل! هر چ
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اد کرد. نگاهشان به او گره خورد. بهز یکه التماس م یدختر یصدا با

. دختر را یدباال پر یشابروها یمجدد همان دختر، آن روز یدنبا د

کرد. التماس  یم ینکشاندن و او نفر یم یمحکم به سمت اتاق

بهزاد، جان به دست و  یدنکنند. با د یشکرد تا رها یپرستارها م

ز ارنگش را که چند پرستار گرفته بودند را  یمشک یآمد. باران یشپا

دختر ماند. چشم  یرو یره. نگاهش خیدتن درآورد و به سمت او دو

که  ی. سبد گلیدرنگش رنگ غم داشت. به بهزاد رس یمشک یها

دختر دورش، از دستش افتاد.  یدست او بود. با حلقه شدن دست ها

آب دهانش را محکم قورت داد.  یاوشنگاهش کرد. ن یدهونداد ترس

کوتاه به خودش آمد. تا آمد دست  یلیخ یبهزاد بعد از چند لحظه 

 دختر را از دورش جدا کند. با التماس گفت: یها

 یگم م گورم و یگهدفعه د ینکنم دوباره نجاتم بده! ا یخواهش م-

 کنم... . یشه.  خواهش م ینم یدامپ یگهکنم. د

زاد د. بهشدن یرهو ونداد به بهزاد خ یاوشالتماس به بهزاد نگاه کرد. ن با

که آن روز دنبال دختر بودند. به  یداد. چند مرد یروننفسش را ب

 از آنها گفت: یکیبهزاد.  یدن. با دیدندطرفشان دو



 

 

 WWW.98IA3.IR 1624 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 !یهاون روز یهمون پسره  ینا-

ا زاد ربه آنها تذکر دادند. دختر محکم به یبلند یبا صدا پرستارها

 انداخت. یدلرز یم یدبه او که مانند ب یگرفته بود. الهام نگاه

 کنن؟ یکارتخوان چ یشده؟ اونا م یزیچ-

 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  اجازه

 گفت:

 گردم! یبر م-

 آهسته به سمتش رفتند. بهزاد آرام گفت: یبا قدم ها پرستارها

. بعد میر یراه و باهم م ینشمارم. هم ی! تا سه میونهد یدختره -

 و خودت! خسته شدم از بس... یدون یخودت م

 د.کرد ادامه دا ینگاهش م یدهشدن آنها روبه دختر که ترس یکنزد با

 سه!-
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زاد . بهیدچسب ینبر زم یشاد نداشت. پاهارا از بهز ینکه گمان ا دختر

 . هر سه ماتشان برد. یدنو شروع کرد به دو یدمحکم دستش را کش

 یکه تا دستش به جنس مونث م یشههمون بهزاد چند وقت پ ینا-

 شد؟ یرو به اون رو م ینخورد حالش از ا

 و روبه ونداد یستادا ینهلبش نشاند. دست به س یرو یلبخند الهام

 گفت:

 ینکهروانپزشک، مثل ا یشرفت پ یاد مبابا اون زمان  همراه با بهز-

ده.  یعکس العمل رو نشون نم ینمواقع ا یبهش گفته بود. در همه 

 یو بچه اش گذشته. هرچند سخت؛ ول یماههفت سال از فوت فر

 یسانک یو خاطره  یادبهزاد دردناکه؛ اما به مرور  یگذشته! هرچند برا

 .یستن یقائده مستثن ینشه. بهزادم از ا یم پاکاز ذهن  یستندکه ن

 دست الهام را گرفت و گفت: نیاوش

 داخل، روانپزشک جغله! یمبر یاب-

که  ینکردند. زودتر با ا یاو زد. از آنچه که فکر م یبه بازو مشتی

لب نشاند.  یرو یخواهر و برادر هستند کنار آمده بودند. ونداد لبخند
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نشسته بود و با ولع کمپوت  یشخنده سرجا از کنار در به نهال که با

 شد و گفت: یرهخورد. خ یم

 . !شه خوشگلم.. یم یلتبد یقتداره آزوهات به حق-

*** 

 بود رفت. یککه در همان نزد یپارک ینفس زنان به سمت انتها بهزاد

 گفت: یانشست. سپس روبه پر یمکتن یناول یرو

 آخه؟ یایکردم همه اش از جلوم درم یچه گناه-

 را یشنشست و موها ینزم یبودن بهزاد، رو یتوجه به وسواس یب پریا

 صورتش کنار زد. یاز رو

رم  یبابت سه بارش ممنون! هرجا م یول یه؛دونم چه حساب ینم-

 . یانرم م یم یکنن. هر قبرستون یم یدامپ

 ! یکیال افتن دنب یکه نم یلدل یکه دنبالتن بچه؟ ب یکرد یچه غلط-

 را به سمت بهزاد چرخاند. سرش

چندتا  یکردن برا یزنکردم. بخاطر پول دنبالمن! دندون ت یغلط یچه-
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بهم  یونگیخوان انگ د یو چند تا ساختمون و چندرغاز پول! م ینزم

! بعدم یشونخوش یو بکشن باال و برن پ یمبزنن تمام مال و اموال مادر

 !یمارستانهت یکه گوشه  یاپر یبگن گوربابا

ون بهش که مورد اعتماده بکن تا دستش یو اموالت و به نام کسمال -

 یدونممچ یا! یور به اون ور بر ینها از ا یونهبهتره مثل د یننرسه از ا

ذار طال بخر ب یارو بفروش حواله کن خارج از کشور!  یناساختمون و زم

 تو بانک. 

ا با آدم ه ی یهماند. مانند بق یرانکه داده بود. ح ییاز راه ها خودش

هال کرد. بعد از هفت سال، انگار او بعد از ن یصحبت م یدختر ناشناس

د. بلند ش ینزم یکرد. دختر از رو ینفر بود که حالش را بد نم یناول

 کنار بهزاد نشست و گفت:

 یبرا یم! کدوم ادم عاقلکن بذارم بر یداشکو آدم مورد اعتماد؟ پ-

از فروش آپارتمان سرم  کنه خب؟ من کجا یم یدختر تنها کار یک

 شه؟ یم

زد.  یشبه موها یکارش کالفه چنگ ینبلند شد. از ا یشاز سرجا بهزا
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 روبه دختر گفت: یتاش نشاند و با عصبان یشانیپ ینب یاخم

 یوصله حراه من سبز نشو!  یجلو یگهنداره! فقط د یبه من ربط-

 خودت بکن!  یبکن یخوا یم یدردسر ندارم. هر کار

. تند از پارک خارج شد یبزند. با قدم ها ینماند تا او حرف منتظر

 یقرص ها یآمد. حت ینم یشبود که خواب به چشم ها یچندماه

جا  یکتوانست  ینداشت. آرام و قرار نداشت. نم یخواب آور هم اثر

 یکرد؛ اما بازهم ب یمختلف م یبماند. خودش را مدام سرگرم کارها

 بانیاآمدند. از خ یکه به سرعت م ییها ماشینتوجه به  یبود. ب یدهفا

 همسرش زد و آرام گفت: یادبا  یرد شد. لبخند تلخ

ن کار و راحت شده. آخرش همو یزهاچ یلیبابت خ یالمحاال که خ-

 کنم.  یم

 رفت یانداخته بود و م ییناز پشت سر به بهزاد که سرش را پا پریا

حرف  یبرا یسرش را مرتب کرد. شانه ا یرو یشد. شال مشک یرهخ

 هم انداخت. یرا رو یشپاها یالخ یاو باال انداخت و ب یها

بهتره همه  ی؟که از دستشون راحت شم؛ آخر که چ یدمهمه دو ینا-
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خواب  یک. دو ساله یمزندگ یرو تمام و کمال به نامشون بزنم برم پ

 کنم.  یراحت نداشتم. دو ساله تو پارک شبام و روز م

 او، یاهتوجه به رفتار و حرف  یر نشده بود. بدو یادهنوز از او ز بهزاد

 بلند شد و گفت: یمکتن یاز رو

 ندارم. ی. فعال چاره ایستغرور نداشتم مهم ن-

لرزاند. به سمت او  یکه بند بند وجودش را م ییتوجه به سرما بی

 کالغ ها را ی. صدایدوز یدرختان م یشاخه ها یانم ی. باد سردیددو

مت شد. بهزاد با اخم به س یم یدهاسفندماه به وضوح شن یدر روز ابر

کرد  یرفت و غرق در فکر گذشته بود. او هم تظاهر م یم یمارستانب

به  یدتوانست دروغ بگو یم یبهتر شدن! به هر کس هبه خوب بودن، ب

 یگرانخودش را هم رنگ د یتوانست. محض دلخوش یخودش که نم

شد. او در  یم یشترب یدکش یمکه  یگذشت عذاب یکرده بود. هرچه م

 یمانند آب و هوا یشروزها یننبود. آسمان ا یزچ یچروزها ه ینا

دن ادامه دا یبرا یا یزهنداشت. انگ یدیام یدتهران بود. شا یگرفته 

 او گذاشت یشانه  ی. دستش را رویدنفس زنان به او رس یانداشت. پر

 و گفت:
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 ... کمکم کن! یکبار ینلطفا... هم-

 هم فشرد. به سمت دختر برگشت. یرو یترا با عصبان یشلب ها بهزاد

 کمک بخواه! مثل کنه یگهد یکیاز جون من؟ برو از  یخوا یم یچ-

ر به ! برو بذایایرم از جلوم در م یبه من... هرجا م یدیروزا چسب ینا

جام که کمکت کردم برو خداروشکر کن؛  ینبرسم. تا هم یامبدبخت

 .یستمن نبه بعد م ینجااز ا یول

او انداخت. دست از دهان خود برداشت و  یبه حلقه  ینگاه پریا

 بلند گفت: یهمانند او با صدا

 ی. توهم اگه مشکل داشتیامکه همه اش از جلوت درم یدببخش -

دنبال  یرفت یم یشد یمن م یخیالاون روز ب ی،زد یامروز پسم م

 بگو یفتی؟که تو دردسر ب یو با من اومد یزنت؛ اصال چرا قبول کرد

 تو ی. با خودت گفتیستکه چشم و دلت به زنت ن ییتوهم از اون مردا

 کنم بعدم ازش سوا... . یکمک م هشراه ها ب یمراه و ن ینا

صورت او فرود آمد.  یبه جوش آمد. دستش باال رفت و رو خونش

گونه اش گذاشت. صورت  ی. دستش را رویدماس یاحرف در دهان پر
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 گفت: یتشد. با عصبان یکگلگون شد. به او نزدبهزاد 

 ی. االنم از جلویوردمبدتر سرت ن یالخفه شو! فقط ببند دهنت و تا ب-

 چشمام... .

و  که لبش را گاز گرفته بود یارا ادامه نداد. دلش به حال پر حرفش

. یدبه صورتش کش یشده بود. سوخت. کالفه دست یسخ یشچشم ها

 و ادامه داد. آرام تر کرد یلحنش را کم

 دور شو! برو! فقط االن از جلو چشمم-

که  یاکرد. پر یم ییاو خودنما یزده  یخصورت  یرو یشپنجه ها رد

هزاد بکه  یعالم و ادم گرفته بود با تلنگر یروزها دلش از همه  یندر ا

شد.  یمان. بهزاد از کارش پشیستنبه او زده بود. آرام شروع کرد به گر

 قدم عقب رفت و گفت: یکقدم به سمت او برداشت. با ترس  یک

. یدخدا کمکم کر یبگو محض رضا یدیشون. فقط اگه دیرماالن م-

 .یفتینخوام بخاطر من تو دردسر ب ینم

بکند.  یتوانست کار ینم یشترب یناز ا یگر. دیستادا یشسرجا بهزاد

بوده را از وار عاشقش  یوانهکرد او همسرش را که د یفراموش م یدنبا
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کرده است. بابک که تا  یندست داده است و آن دختر علناً به او توه

آمد و  یرونبرادر بزرگترش بود. از داخل کوچه ب یاالن نظاره گر کارها

. دستش را یندبهزاد را بب یستاد. دختر نایدکش ینزم یرا رو شچمدان

 .یددو یگریگونه اش برداشت و به سمت د یاز رو

تم. االنم دونم چرا عذاب وجدان گرف ینم یگفتم؛ ولهرچند خوب -

 هم حقم بود. یلیس ین. ایمزندگ ی! بهتره برم پیخیالب

پالتواش کرد. بابک سوت زنان به  یبرا درون ج یشدست ها بهزاد

 طرفش رفت.

و  یتذات واقع یآدم حرف بزن ینع یکیبار با  یکشه  ینم یعنی-

 ی؟نشونش ند

که  یزیب به سمتش برگشت. زودتر از چبابک، متعج یبا صدا بهزاد

 کرد خودش را به تهران رسانده بود. یفکر م

 ی؟کن یکار م یچ ینجاتو ا-

 یکرد یداپ یخواهر برادر ناتن یاواال! مامان زنگ زد گفت ب یچیه-

تو که  یلوخر؟ن یبچه ها یم؟کرد یداچه خبره! حاال جدا پ ینماومدم بب
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 یادتع یمارستانب یشد اومد یچ یزد یاونا رو م ی یهسا یربا ت

سال خون ما رو تو  19اون زنه که  یدختر زن بابات و از جمله بچه 

 کرد؟ یشهش

گفت. به زور آمده بود. مادرش  یرا م یشتفاوت حرف ها یب بابک

 یاز زن پدرش نداشت. پدرش برا یاصرار کرده بود. دل خوش یلیخ

را به سمت  یو گوش یدکش یبابک را گرفت. پوف یبار دوم شماره 

 بهزاد گرفت.

 یروزنه! از د یا یدار یتو از زنش خبر ینهخواد بب یباباست. م یاب-

 خودش و با چاقو زده!  یبچه  یونهد ینکهشده. مثل ا یبغ

 را از او گرفت. تماس را وصل کرد. یگوش بهزاد

 .ینارشو بده بهزاد اگه ک یتهران؟ گوش یدیالو بابک؟ رس-

ازش  یمن خبر یریگباز زنت آمار  یزد خودمم! سالم! اگه زنگ-

 شده یننشه که زنده موندنش تضم یداشطرفا پ ینبهتره ا یندارم؛ ول

 .یستن

حرف برادرش پوزخند زد و همان طور که باهم به سمت  ینبه ا بابک
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 رفتند گفت: یم یمارستانب

ه، مامانش نر یادتوقت  یه. یزهدختر زن بابا واست عز ینچه قدر ا-

 سرمامان آورد. ییچه بال

 داد.  یرونبه او رفت. پدرش نفسش را ب یغره ا چشم

 یفهم یو م ینازش شد بهم زنگ بزن. خودت که ا یباشه! اگه خبر-

 یبود ازش جدا م یا یگهمنه، هرچند اگه کس د یاون زن موردعالقه 

 شد.

 .یدمسخره خند بهزاد

 یرونباز سرت  یدرخواست طالق بد یعو سر یرشز یبزن ینکهفکر ا -

دخترت فکر کن! من و  ی یندهبه آ یتبار تو زندگ یناول یکن! برا

 . الاقل به فکر الهام باش!یمبابک که واست مهم نبود

شده بودند.  یمارستانچمدان را فشرد. وارد ب یدسته  یعصب بابک

 بلند گفت: یبابک با صدا

تشون راحت و دخترش! بذار جدا شدن، از دست جف یلوفرن یگور بابا-

 .یمش
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 گفت: یترا از گوشش دور کرد و با عصبان یگوش بهزاد

شونزده سال تو  ینا یصدبار تو و ینخفه شو بابک! اعصاب ندارم. ا-

 ینداره که همه اش اخم و تخمش م یگناه یچگوشت خوندم. الهام ه

 .یچیپ یو به پرو پاش م یکن

 او را در آورد. یادا بابک

کن،  یزندگ یکهاون زن یبچه هاباره من و بذار کنار برو با  یکپس -

 . یکن یتو که بخاطر 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

رو حرف من  ونطق باز کن  یبعد الک یناون بچه ها ک یناول برو بب-

 حرف بزن!

 ی یه. سه تاشون فقط مایستخوان باشن واسم مهم ن یم یهر خر-

 عذاب من و مامانن. 
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د. بو یخته. از صبح اعصابش بهم ریدهم ساب یرا رو یشدندان ها بهزاد

هزاد را از رو بسته بود. با باز شدن در، ب یرشمش یامدهبابک هم که ن

ه پرستارها، ب یتوجه به اخم ها یترک کرد. برا  ینزودتر از او کاب

 یقوط یدنسمت اتاق نهال رفت. چند تقه به در زد و وارد شد. با د

درشت شد. به سمت نهال رفت و  یشکمپوت ها چشم ها یخال یها

 او برداشت.  یرا از جلو یگرکمپوت د یقوط

 !یهمه کمپوت خورد ینا یومدیکه ن یبسه! از قحط-

 زد و گفت: یحرف، لبخند ینا یدنبا شن نهال

 نداره. یدکتر گفت اشکال-

گاه نرا که از خنده سرخ شده بودند را  یاوششماتت بار آوا و ن بهزاد

 کرد. ونداد در جمع نبودند.

 یکور ش یخوا یم ی؟اال، کمپوت آناناس بخوردکتر گفته با قند ب-

 گفته؟ یسواد ینهال؟ کدوم دکتر ب

 به خودش آمد.  نیاوش

خوره،  یبخوره. آب کمپوت و که نم یزیتونه چ یم دکتر گفت-
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 خوره! یخودش و م

 یکمپوت یسه قوط یدنوارد اتاق شد. با د یسبا سر و صورت خ الهام

 بود. گفت: یکه داخلش خال

 چه خبره بهزاد؟ ینجاا-

 بهزاد زد. یتعصبان ینبه ا یلبخند نهال

حرص دادن ونداد،  یبرا یذدوتا مو یننخوردم بابا! حرص نخور! ا-

 کردن. یظرف در بسته خال یداخلش و تو یمحتوا

. نهال به یدبه صورتش کش ی. بهزاد دستیدندبلند خند یاوشو ن آوا

 یکلزد. ه یبا او نم ییمادرش بود. مو یهشب یقاشد. دق یرهالهام خ

حالت دار  یکم یروشن، موها یقهوه ا یالغر، قد کوتاه، چشم ها

 یرهبرجسته! الهام متوجه نگاه خ یون، گونه هاپوست گندمگ ی،قهوه ا

جمع، او از همه  ینبه او زد. در ا ینهال شد. لبخند شرمنده ا ی

صحبت  یاوشاوقات با ن یگفت. تنها گاه ینم یزیساکت تر بود. چ

وجود او را درک نکرده بود؛ اما بروز  یاوشکرد. هر چند هنوز هم ن یم

که هر کدام خانواده اش به حساب  ییاز آدم ها یچکدامداد. با ه ینم
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و  یستاد. در چهارچوب ایدرس تاقآمدند. راحت نبود. بابک به ا یم

 که نشسته اند گفت: یبدون نگاه کردن به کسان

بخاطر اصرار  فقط ینجا. اگه اومدم ایستمخوشحال ن یدنتوناصال از د-

 لکه شما رو قبول کنم. پس از او یستممامان بوده. من مثل بهزاد ن

 یکبه من نزد یناش تالش نکن یگهگم که مثل دختر د یبهتون م

 !ینش

مادرش،  یبابک را نداشت. از خجالت کارها یدنکه گمان د نیاوش

صورتش گذاشت. بهزاد چشم  یبود را رو یکیکه در نزد یکیپالست

 یرهابار بابت کا یناول ی. برایدبه بابک رفت. نهال لبش را گز یغره ا

 د. شرمنده ش یگریکس د

 یماتوماباتن بعد اولتزن ب یبچه ها یاک ینباال بب یارتو اول سرت و ب-

 بده!

دستش از چمدان  یاوش،نهال و ن یدنسرش را باال گرفت. با د بابک

 و گفت: ید. ناباورانه خندیدگز یرها شد. روبه نهال که لبش را م

 گرفته؟  یتونشوخ-
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 حرف مفت نزن! یدیبهت گفتم تا ند-

 ینسبتا بلند یباور بهزاد چند قدم به سمتش برداشت و با صدا خالف

 گفت:

در حق تو  ادییز یقبال کارها یاوشچون نهال و ن ی؟خب مثال که چ-

م و خوشحال باشم بگ یرمشون؟به عنوان خواهر و برادر بپذ یدکردن، با

 دو نفر ینا یستبرادر! برام مهم ن یبخندم و خوش آمد بگم؟ نه آقا

 یگهد یدممامانن! اتفاقا که حاال فهم یسبب تک تک زجرافقط م ین،ک

فر دو ن ینمن ا ینیکنم. در ضمن تو خوابتم بب یتو روشون هم نگاه نم

 و قبولشون کنم. 

صورتش برداشت. پشت سر  یرا از رو یکزد. پالست یپوزخند نیاوش

 و گفت: یستادصورتش سرخ شده بود ا یتبهزاد که از عصبان

! ینشون داد و یتواقع یخوب رو ینفرستادن ولواست کارت دعوت -

 !ینمتنب یگهد یروناالنم برو ب

 چمدانش را محکم گرفت. ی دسته

با  یگرفت یمرفتم. فقط بهزاد تو... اگه تصم یهم داشتم م یگفت ینم-
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 ! یکش یخط قرمز م یکدور من و مامان و  یسه نفر خوش باش ینا

 روبه نهال ادامه داد. سپس

 ال خانم!نه یدبهترباش-

 یسپر یکه مادرش به سخت یشانزده سال یادرا به آنها کرد.  پشتش

 نهال آمد. یکرده بود افتاد. صدا

ما  یره؟ن دوم بگبابات ز یمما باعث شد یم؟و الهام یاوشمقصر من و ن-

 یم؟ما بود یزندگ ینا یکجا یم؟خاله کوثر بود یباعث درد و رنج ها

 یم؟سال تو فالکت بزرگ ش یستب یمخودمون خواست

زد و  یپوزخند یاوشگذاشت. ن یشزخم کنار پهلو یرا آرام رو دستش

 روبه نهال گفت:

 فهمه که باهاش... . یمگه م ینا-

 زد. یشبا تشر صدا نهال

 یم؟! بذار خودش بگه! ما مقصریاوشبسه ن-

 به سمت نهال برگشت.  بابک
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 مادرت مقصر بود.  ینه؛ ول-

 کم نشده بود.  یشب. سوزش جراحتش از دیدخل گزاش را از دا گونه

الهام و  ی قهیمن  یمونهم ینبچه هاشه؟ مثل ا یرگناه مادر تقص-

حال و روز  ینسال ما رو به ا یستمادرت ب ینکهبگم بخاطر ا یرمبگ

 داره.ن یبزرگترا، اشتباهات اونا به ما ربط یانداخت. ازت متنفرم! کارا

 بلندتر کرد. بهزاد نگران نهال را نگاه کرد.  یرا کم صدایش

دربزرگ تو بگم مقصر پدر و پ یرممونه از ونداد طالق بگ یم ینمثل ا-

بودن که من به اون حال و روز افتادم. درسته؟ اشتباهات پدرت و 

 ینقش یچالهام ه یو حت یاوشرو گردن ما ننداز! من و ن یههد

 نفر قانع نبود.  یک. پدرت، خاله رو نخواست و به یمنداشت

 آوا روبه نهال آمد. صدای

! بحثو ینصورتت عرق کرده. تموم کن ا یده،نهال؟ رنگت پر یخوب-

 . بذار واسه بعدا!یستاالن جاش ن

 به سمت خواهرش رفت. نگران دستش را گرفت و گفت: الهام
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 آروم باش نهال!-

 به او زد. یتلخ لبخند

 یه؟اطر کار هدبخ ی؟چرا شرمنده ا ی؟کش یچرا از من خجالت م-

 یاز ما نم یچکدوم. هیستن یشرمندگ یخودم خواستم. پس جا

بود.  یادگذشته ز ی. اشتباهات آدم هایمکه هست یمبش ینا یمخواست

وقت  یچ. هیمگفت که ما مرد یدروغ نم یهخان به هد یوناگه هما

 حاال که شد.  یشد؛ ول ینم ینجوریا

 آمده بود ادامه داد. یینز موضع خود پاا یروبه بابک که کم سپس

ن پس ماز  یاب یریتاوان نخواستن خاله رو از ما بگ یخوا یاگه م-

 ! یربگ

کنار تخت بود انداخت.  یعسل یرو ینیکه داخل س یبه سرنگ نگاهی

سرنگ را با  یش،نگاهشان به نهال گره خورد. خالف سوزش پهلو

 گردنش گرفت. بهزاد هل زده گفت: یدستش برداشت و جلو

 ی؟کن یم یهکارا چ ینبذار نهال! ا-

را گم کرد. الهام دست نهال را گرفت؛ اما او  یشدست و پا نیاوش
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بلندتر ادامه  یسرنگ را سمت گردنش گرفته بود. روبه بابک با صدا

 داد.

  ی؟ش یقانع م ینجوریپس بدم؟ ا یخوا یم-

. از یدلرز یم یشون بود. دست هااو داغ ی. از نظر روحیدخند عصبی

خواست.  یآرامش م یخسته شده بود. دلش کم یتکرار یحرف ها

 آمد. یاوشن یخنده از ته دل...! صدا یکم

ه ما رو قبول کبندازش کنار، به جهنم  یدوست دار ینهال جون هرک-

 . بذارش کنار!یستماهم مهم ن ینداره. واسه 

 کردند گفت: یآنها که نگران نگاهش م یبه همه  نگاهی

از زنش جدا شده من  یکدوم مرد ینینبب یریناستعالم بگ یک-

 همه راحت شه! یالتاوانشو بدم خ

 یبهزاد نگاه کرد. الهام با التماس مچ دستش را خالف گردنش م به

 .یدکش

من باعث  یدون یمُرد؟ مگه نم یماهشد فر یچ یدون یتو بهزاد! م-

تا بس  ی؟راحت ش یکمتاوانش و بدم تا  یخوا ی! میرهشدم سرطان بگ
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تو  یرو بنداز یرهت یلباس ها ینتا ا ی؟زورک یخنده ها یناز ا یکن

 سطل آشغال؟ تا بالخره... .

ان آوا، چندتا از پرستار ها به سمت داخل آمدند. بابک نگر یصدا با

 دو زانو نشست و گفت: یرو یاوششد. ن

. بندازش کنار اون یارند یریتقص یچبس کن خواهر قشنگم. تو ه-

 رو! یسرنگ لعنت

 یگربه سمت نهال رفت. محکم مچ دستش را گرفت. نتوانست د بهزاد

پرت  یسرنگ را از دستش گرفت و گوشه ا یعمقاومت کند. الهام سر

 فت:روبه بابک که وسط اتاق ماتش برده بود گ یتکرد. بهزاد با عصبان

 ! گمشو!ینمتنب یگهبابک! د یرونگمشو ب-

 نفسش را آسوده رها کرد و به سمت بابک رفت. آزاد

 یگه ناراحت م یم یزیچ یک یستن برو بابک! حال بهزاد االن خوب-

 !یش

 حرف آزاد زد و گفت: ینبه ا نیشخندی

شوهر  یبا اون نداره و فقط بچه  ینسبت یچکه ه یخواهر یگه،آره د-
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 .یدهم یحاول، زن 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  ینبه ا تا چند ساعت حق ورود یچکس! هیرونب یدهمه اتون بر-

 محترم. یآقا یرونب یدو نداره! بر

 یبلند بلند مرفت  یهمان طور که م یاوشکردند. ن یرونرا ب همه

 گفت:

 یم؟بر یکجا م یشممن داداش خون-

 یعرتذکر داد تا س یبلند ی. پرستار با صدایدبگو یزیتا آمد چ الهام

 آنها که یو روبه هردو یدداغش کش یشانیبه پ یخارج شود. نهال دست

 رنگ به صورت نداشتند گفت:

اگه . یننگ یزیاتفاق به ونداد چ ین! من حالم خوبه! در مورد ایدبر-

حالش خوبه. بعد از چند روز رفت خونه استراحت کنه.  یدزنگ زد بگ
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 .ینخودتونم مقصر ندون

 زد ادامه داد. یرا داخل سرم م یروبه پرستار آمپول سپس

 شه خواهرم بمونه! یم-

 اشکال نداره!-

شده بود. شرمنده  یزعز یدهزد. خواهر بزرگترش نرس یلبخند الهام

ر، مادرش!، با رفتن پرستا یهم کارها یانمهرک یبود. هم بابت کارها

 نهال دستش را بلند کرد و گفت:

 رو از زبون خودت بشنوم.  یزاچ یسر یکخوام  ی! مینجاا یاب-

مبل کنار تخت او نشست.  ی. الهام رویدخودش کش یرو یرا کم پتو

الهام  تر و بزرگتر بود. یزاتاق ها تجه ی یهنسبت به بق یپ یآ یاتاق و

 انداخت. یینسرش را پا

 دم. یبپرس جوابت و م-

 ی؟ازش دار یمامان االن کجاست؟ خبر-

 شد. یرهانگشتش خ یبه بندها الهام
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. بهم یستهران نتدونم  یدونم کجاست، فقط م یهم آره هم نه! نم-

بهش  یکرد. بازم جنون گرفته بود. هرچ یهزنگ زد پشت تلفن گر

. یفتهبه من ن یچکدومتونچشم ه یگهرم تا د ی. گفت مییگفتم کجا

همون  یکرد که اون بال رو سرت آورد. حال و هوا یم ینخودش و نفر

 ! هسراغش اومد یشسال پ یستب

د. بو یردلگ یمادرش نبود. از او کم یرداد. تقص یروننفسش را ب نهال

در اتفاقات  ینقش یچکه ه یآن هم نه بخاطر خودش، بخاطر ونداد

 گذشته نداشت. 

 کرد.  یکار و م ینبود ا یم یگهد یهر ک یدمقصرنبود؛ حق داشت. شا-

 نگاه کردن در صورت نهال را یرو ی. از شدت شرمندگیدلب گز الهام

 نداشت.

 یقسمت ها رو نم یناون شب بهت بگم. فکر کنم ا یبذار از عروس-

 یخیالکردم ب یکه به من گفت التماسش م یش. از چند سال پیدون

 یونتوجه هما یبهش، وقت یخورد یوقت یبشه. اون شب تو عروس

رو از کجا  یهوش یب یدونم اون داروها ی. نمیدیخان و ونداد رو د

ونداد، من متوجه  یوانل یتو یختر یاون شلوغ یآورد؛ همه اش و تو
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. یداشت ییآشنا یتو زوم کرده بودم که ته چهره  یرو یشترنشدم. ب

. تو و یدیمچند هفته قبلش فهم یقابود. دق یعروس یتو یانمهرک

خواستم  ی. چندبار مینمامان هست یگمشده  یهمون بچه ها یاوشن

من جم  کنارمامان از  یشم. بگم که مراقب اون باش؛ ول یکبهت نزد

 ینکهنبود. مثل ا یشما، کار ساده ا یاصل یتکردن هو یداخورد. پ ینم

اده بود تا تونسته بود. اسم شما ها رو پول د یکل یمااون زمان هم ن

اسم شما رو تو شناسنامه  یباز یتو شناسنامه با پارت یعوض کنه. حت

 اش وارد کرده بود.

الهام  او تنگ شده بود. یزد. دلش برا یلبخند کمرنگ یما،ن یادبا  نهال

 به او انداخت و ادامه داد. ینگاه

 یوانل یتو یزیشه مامان چ یمتوجه م یانمهراون شب، ک ینکهمثل ا-

پشت سر  یقادق یانافته. ک یراه م ینماش ی. وقتیزهر یونداد م

کنار  یآهن یرفت تو جدول ها ینشماست. با اون تصادف که ماش

. مامان چند نفر یش یم یادهپ ینزنه. تو از ماش یجاده با فاصله ترمز م

 یکتنزدک درصد ونداد به هوش بود. اجازه ندن یو فرستاده که اگه 

 یادشه. تا م یم یادهپ ینکنن. ونداد از ماش یهوشت م یشه. تو رو ب
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با من تماس  یانشه. همون جا ک یهوش م یب یاد،به سمت تو ب

زنه اورژانس،  یگرفت که مامانت نهال و با خودش برده. زنگ م

به اون  یدمرس وقتی. خالصه کنم. تا یفتهراه م ینخودش دنبال ماش

. یدانبار مردم و زنده شدم. فرصت نشده بود به مامان بگم شماها زنده ا

 یبه ظاهر فرار م یانمهر. تو و کیمش یبعد از چند ساعت وارد انبار م

. همون دو نفر یفتهاتفاق ب ینداده ا یو م ین. مامان که احتمال اینکن

حث جر و ب هاشفرسته دنبالتون! حال مامان خوب نبود. با یو م

 ینمحکم هلم داد و گفت: هم یکردم. به پاش افتادم ادامه نده؛ ول

اون دوتام بچه هام بودن که مُردن! خب تا  یکه تو دخترم یجور

 ی. حاال تو بگو چیدمند یادو ز یانمهرمدت ک یندونم. ا یجا م ینهم

 .یو گرفت یمشد که اون تصم

 فرستد.  یرا پشت گوش اش م یشموها نهال

  ی؟و دوست دار یانمهرچه قدر ک-

 ی؟پرس یو م ینچرا ا-

 یچپ م یبرد. به شانه  یبالشت اش فرو م یردستش را ز نهال
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 چرخد. 

 یم یجور ینموقعا هم یاون حالش خوب نبوده. االنم بعض یدون یم-

 یزاشچ ینبا ا یتون یم یول یمونه؛شه. هرچند گفت از کارهاش پش

 یای؟کنار ب

 .یدفهم ینماو  یرا از حالت چهره  چیزی

آدم داغون  یک شیدمد یکاتو آمر یشناسم. وقت یدو ساله اون و م-

 اون چندسال یتفاوته؛ ول ینشون بده که ب یدبه تمام معنا بود. شا

کرد. هرچند منم اون  یکه سرتو آورده بود فکر م ییفقط به بالها

 ی،از دور هوا یکه چجور یدمد یبهش اعتماد نداشتم؛ اما وقت یلاوا

 عوض شد. مونداد و داره نظر

 کرده واسش؟ یکارمثال چ-

دونست  ی! اون میانهکه ونداد تو مشهد داره، ماله ک یدفتر وکالت-

 یمان یچ یبرا یکن یافتاده بود. فکر م یونداد به چه حال و روز

نه! اون بازم به  ی؟باز یکتونست کل سهام شرکت و بخره؟  سر 

 یتوجه به حرف ها یه بود. بک یزیچ یتونست بزنه رو یم یسادگ
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 یک. تا ینکنار تا شماها خوشحال ش یدپدرش؛ اما نخواست. اون کش

که داشت کم بشه. اون حرف ها، رفتارها و...  یدرصد عذاب وجدان

داد همه  یم یهرو ییردفعه تغ یکهمه اش تظاهر بود به بد بودن. اگه 

 یکمکاراش بخاطر من نبود. خودش خواست تا  ینکردند. ا یشک م

کردن عذاب  کم یهم برا ی،تو خواهر من یدفهم یجبران کنه. وقت

 یهثابت کردن عالقه اش به من، از جون و دل ما یوجدانش هم برا

 !یشبخش یدونم نم یگذاشت. هرچند م

کردند.  یشده بود. انگار همه تظاهر م ینسنگ یکم یشها چشم

کرد به بد بودن تا از ونداد محافظت کند.  یر مخان تظاه یونهما

 بود. فکرش به سمت آن روز رفت. یمانپش یشاز کارها یانمهرک

 یانرو قطع کردم. ک یگوش یدنبالمونه، وقت یکیبودم  یدهمن فهم-

خالصه بهم گفت  یلیمامان بوده. خ یدم،که دزد یبهم گفت اون کس

 یزعز یاز آدما یکی یشده و قصد مامان نابود یچندسال چ ینا

 یچند سال حت ینبار در ا یناول یخانواده است. بهم اخطار داد. برا

نخواستم.  یما رو گم کنه؛ ول ینکنم اون ماش یسرم داد زد تا کار

همه سال  ینکه ا یاتفاقات واقعا سخت بود. مادر ینهرچند هضم ا
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خواست انتقام بچه ها و شوهر  ینرفت. م یرونلحظه از فکرم ب یک

خواهش کردم که  یانمهر. از کیرهسروش بگ یه اش و از خانواده مرد

دادم اگه اجازه بده  قولنگه. مخالفت کرد. بهش  یزیچ یهبه ونداد و بق

 یاون سه سال زندگ یبخشمش! رو یاون بشم م یخواسته  یقربان

 بستم. اول نه آورد؛ اما بعد قبول کرد. یکه داشتم چشم م یسخت

رنگ  یقهوه ا یبه موها ی. الهام دستیدکش یشبه پلک ها دستی

 و گفت: یدخواهرش کش

 دونه؟ یونداد م-

 نهال نقش بست. یلب ها یرو لبخندی

جا، بحث  ینهم یشب. دیمهم نذاشت یهردومون پلک رو یشبد-

که ادامه اش و پدرش به  ی. اون از دفترچه خاطراتیمگذشته رو بست

و جهان که  ایمنوشته بود گفت. همون دفترچه خاطرات ن یفارس

چند روز گفتم.  ینبعدها دست دوست مشترکشون افتاده بود و من از ا

گذشته که چشم  ینقطه وصل شد. آدم ها یکاتفاقات به  ینا یهمه 

بچه هاشون بستن. بعد از چهارسال دست از اونا  یخواسته  یرو

بسه!  یگهرفته شده اشون رو برگردونن. د یو خواستن آبرو یدننکش
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رو شد. بازم  ی. حاال که همه چیمکرد یو گذشته زندگسال ت یستب

 ینبا ا د. هرچند دل وندایستدر توان من ن یگهواقعا د یم؟کنکاش کن

که کرد و  یشه. مخصوصا با سکوت یصاف نم یانها با ک یسادگ

 یمببخشم زندگ ی... . هرچیدممن همه رو بخش ینگفت؛ ول یچیه

عالم و  یهمه  یخیال. بیممدت از همه دور شد یک یدراحت تره. شا

 آدم... .

 خواهرش را نوازش کرد و گفت: موهای

 . یکن یم یخوب کار-

. ینباش شرمنده یگهکه د ینها یواسم بکن یتون یکه م یتنها لطف-

. چه یاتفاقات نداشت یندر ا ینقش یچ! تو هیننداز یینسرت و پا

 ید! بایههد یچه بخاطر کارها یکه زد و عاشقش شد یانمهربخاطر ک

 بهش حق داد. 

بود که  یزیکرد. او خوب تر از آن چ یندر دلش نهال را تحس الهام

 کرد.  یفکر م

 یش؟بخش یشه؟ م یم یچ یمان-
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 دست الهام زد و گفت: یرو یکی. یدخند نهال

من اون ضنبخشمش؟ در  یدسال بزرگم کرده. چرا با یستبابامه! ب-

 ما کم نذاشت. یراب یچیچندسال ه ینبود. تو ا یاوشسرپناه من و ن

 یم من بابا یتا ابد برا یمان یداشت؛ ول یادیهرچند اونم اشتباهات ز

 نه؟ یرهگ یبه دل نم یزیدخترم از باباش چ یکمونه. 

 تکان داد.  ینف یبه معنا یسر الهام

 سوال ازت بپرسم الهام؟ یکراستش -

خواب آلود او زد و  یبه چشم ها یداد. لبخند یهبه مبل تک الهام

 گفت:

 آره!-

 جهان کجاست؟ اونم زنده است؟-

 .یداش کش یشانیبه پ یدست الهام

دونم.  یمورد و نم یک ینبود که ا یچیدهپ یزدونم. انقدر همه چ ینم-

از بعد  یچکیرفتن. ه یشپ یهها تا هد یراو یبدونه. همه  ییدا یدشا

از اون اتفاق که ضربه به سر آقاجهان خورد خبر نداره. االنم بخواب. 
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 بدجور خوابت گرفته.  ینکهمثل ا

 :یدرا 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

 ی. ساز مخالف مینهکنن. کال همنفکر آره رفتن، به بابک و رفتارش -

فهمه حرفات درست بوده و ما مقصر  یم یروز یکزنه. خودش 

 . مقصر پدرشه.یستیمن

هم بست. هنوز  یرا رو یشچشم ها یشانگفت و با افکار پر یا باشه

 یخبر یچکساش مجهول بود. پدرش نبود. ه یمیمعادله ن ینا

 نداشت که او کجا است.... .

*** 

اش  یکه از زندگ یقرن یمسمت جلو برداشت. بعد ن قدم به یک

تک تک  یرا گرفته بود. شرمنده  یمیتصم ینگذشته بود. همچ

 یخانواده بود. اگر او همان زمان به درخواست دخترش توجه م یاعضا

شد.  یم یا یفهطا یها یدشمن یخیالشد. اگر ب ینم ینگونهکرد. ا
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از خانواده اش محافظت کرده  توانششد. هرچند با تمام  ینم ینگونها

 یخودش نابود کرده بود. تاوان دروغ یبود؛ اما دخترش را با دست ها

 یکن یگارینوه اش را نابود کرده بود. س یکه به او گفته بود. زندگ

چند روز در چشمان  ینرا در ا یلبش گذاشت و آتش زد. خوشحال

. یستندنگر یم اواما هر وقت به  ید؛د یخانواده اش م یتک تک اعضا

بود. اگر  یاو نابخشودن یحق داشتند. کارها یدشدند. شا یدلخور م

شد. به  یکرد. مجبور نم یاز کارها را نم یلیگفت. اگر خ یدروغ نم

به  یبیکند تا آس یبشهرغر یونداد تهمت بزند. چهارسال او را آواره 

گذشت. اگر بود و بس...!  یکه رد ذهنش م یزهاییچ یاو بزند. همه 

به سمت کوه برداشت.  یگرقدم د یکانداخت.  ینزم یرا رو یگارس

 گفت: یبلند یبود. با صدا یادارتفاع ز

 خوام! یبابت کارهام معذرت م-

مد نم زده بود. تا آ یش. چشم هایچیدبه کوه ها برخورد کرد و پ صدا

 آمد. یکس یقدم به سمت جلو بردارد. صدا یک

 یو با مردنت م یمونیتخان؟ پش یونشه هما یحل م یزیبا مردن چ-

رو دل  یگهداغ د یکشه؟ فقط  یم یچ یریبم ی؟نشون بد یخوا
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 . یذاریخانواده ات م

از داخل پاکت برداشت  یگاریرا به سمت مرد برگرداند. مرد س سرش

 شده بود گفت: یرهخان که با ترس به او خ یونو روبه هما

 !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 یگارکاپشنش برداشت و س یبرا از ج یفلز فندک

 انگشتش نگه داشت و گفت:

ته از چهره بره؛ الب یادتکه منم  یشده باش یرکردم انقدر پ یفکر نم-

 بهت نشون نداده. یخوش یرو یات معلومه بعد از اون اتفاقات زندگ

 دهانش را محکم قورت داد. آرام لب زد. آب

 جها... ن!-

 گرفت و گفت: یگارشاز س کامی

حتما با خودت  یدی؟من و د ی! خوشحال نشدیاهوم، جهان بزرگ ن-
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! دنبالشم یگهولش کردم مرده د یشابا آجر زدم تو سرش تو آت یگفت

سال  یکبوده. بعد  یبستر یمارستانسال تمام تو ب یک ینیبب ینگشت

باطل  یالخ یزه یدد یمثل احمقا اومده بود دنبال زن و بچه هاش؛ ول

 یدپرس یهم که اومد تهران، از هرک ی. وقتارهاج ینخونه اشم داد

 تصادف مردن.  یکتو  یگفتن، پنج نفر

. یدنشروع کرد به لرز یش. دست هاید. بلند خندیدکه رس ینجاا به

 مرد جهان بود.  ینا

دا سر قبر خودمم رفتم. ج یباال یجالب ترش کجا بود؟ حت یوند یم-

سال تمام پسر  یستب ی؟بد یلجون به عزرائ یخوا یم یچجور

سال تمام بهش عذاب  یستنگه. ب یچیکه ه یکرد یدبزرگت و تحد

 ی. وقتینگشت یکترتدنبال پسر کوچ یکبارم ی. حتیوجدان داد

قدم واسشون  یکداشته  یککوچ یدخترت دوتا بچه  یدیفهم

 ! یجبران کن ی،کن یداشونکه الاقل پ یورنداشت

. همه یدقطره اشک از گونه اش چک یکانداخته بود.  یینرا پا سرش

دنبال پسرش هم نگشته بود.  یجهان درست بود. او حت یحرف ها ی

بخاطر غرورش، چند  یش،که کرده بود. بخاطر حفظ آبرو یتنها کار



 

 

 WWW.98IA3.IR 1659 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

از  یگریاشته بود. جهان کام دآنها گذ یرا جا یسنگ قبر خال

 گرفت. یگارشس

هردوتا خانواده  یدید یم یوقت یلحظه عذاب وجدان نگرفت یک-

شما  یما برا یدکنن؟ شا یم یعزادار یخال یواسه سنگ قبرها یانم

. یدخترت بود. نوزده سال بزرگش کرده بود یههد یول یم؛مهم نبود

بچه هات زنده  یگفت یبهش م یدشد با یداسر و کله اش پ یوقت یحت

 یوقت ی! حتیهر یو بگ یزیبر جلوشمشت پول  یک ینکهان؛ نه ا

 .... .یدبار دوم ازدواج کرده و بچه داره با یبرا یدیفهم

 حرفش را قطع کرد. یبلند یخان با صدا همایون

 یههد خوام خودم و خالص کنم. من یم ینهم یدونم. برا یبسه! م-

. یارمکرد تا بچه هاش و ب یالتماسم م یاش کردم. وقت یونهرو د

پدر  یکنابودش کردم. من به دروغ گفتم بچه هاش مردن. آره من 

 یکردم. اونم فقط بخاطر کارها یها بد یلیظالمم که در حق خ

 بابات داشتم.  اکه ب یگذشته ام! بخاطر اختالف

رنگش آن  یاهس یبوت ها یمانداخت و با ن ینزم یرا رو یگارس جهان
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 زد و گفت: یشخندیاموش کرد. نرا خ

 ینجوریا یخواستگار یایمب یداد یبار اجازه م یکبار... فقط  یکاگه -

جون  یکه وقت ییشد. حاج آقا با دونستن گذشته ات و کارها ینم

 ی. دخترش و به پسرت داد. میدر حق خانواده اش کرد یبود

 یبود. تو بود یشرمنده م یدکه با یکس ی؟و بکن یچ یتالف یخواست

 ی؟تا راحت ش یو بکش دتخو یخوا ی! االن مینه حاج

. حرف حق از نظر او جواب نداشت. یدلرز یخان م یونهما یها شانه

او  یرپ یپالتواش را گرفت. به چهره  ی یقهجهان به سمتش رفت. 

 ادامه داد. یبلند یاو با صدا یستوجه به صورت خ یشد و ب یرهخ

! یریبم یسادگ ینبه ا ینگاه کن! تو حق ندار باال! بهم یرسرت و بگ-

دختر خودت و با  ی،آبرو کرد یب یجون بود یدختر و وقت یک

بزرگ شدن!  یسال بچه هاش تو سخت یست! بیشخودت کشت یدستا

اش به درسش به  یندهسال پسر کوچکترت پشت پا زد به آ یستب

گرفت. به  یتنفس یماریب ،بخاطر کار باباش یعشقش! تو اوج جون

مرد تو اوج  یکتو باشه. مثل  یکرد تا جبران کارها یفالکت زندگ

من و بزرگ کرد. نوه ات... دخترم! ازدواج کرد. از پله  یبچه ها یجون
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بخاطر اصرار تو اون مقصر دونسته شد و دو سال  یین،ها پرت شد پا

 نشست. من... خوده من...  یلچرو یخونه رو یگوشه 

 مرد آورده بود.  ین. چه بر سر خانواده اش اسرخ شده بود صورتش

شب  زن و بچه ام هر یادافتاده بودم. با  یسال تو توانبخش یجدهه-

 یشه. م یخوب م یشدم. حاال که داره همه چ یمردم و زنده م یم

ده؟  یپس م یپس تاوان اشتباهاتت و ک ی؟خودت و راحت کن یخوا

 یا یره؟بود دوبار بم یکدوباره نهال؟ دوباره ونداد که بخاطر تو نزد

 کردم؛ یبه فکر کشتن تو چشمام و باز م روزاییچه  یدون یم یثاق؟م

 یبه پا ید! بایمرگ کن یهر روز آرزو ید. بایهمردن کار ساده ا یول

 ! یتوبه کن ید. بایفتیب یکه بهشون ظلم کرد ییکسا

 ینزم یرو ینزد. کنار ماش یشرون موهاد یکرد. چنگ رهایش

ا از داخل پاکت برداشت و ب یگاریداد. س یهنشست. سرش را به در تک

بلند  یافتاد. با صدا ینزم یخان رو یونفندک روشن کرد. هما

که  یخودش... بخاطر اشتباهاتش، بخاطر گذشته ا ی. نه برایستگر

 چشم اش آورده بود. یجهان جلو

خوش به  یداره رو یهمه جبران کن! االن که زندگ یبمون! برا-
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. کنارشون باش! برو دنبال دخترت، شوهرش یدهخانواده ات نشون م

 یبه درد هم نم یهحق با شما بود، من و هد ینکهدنبالشه. مثل ا

 ینسال از آخر یستاالن که ب ی... ولیدشا یم. اگه کنار هم بودیمخورد

من و مرده دونسته.  یالشتو خگذاشته و  لد یهگذشته و هد یدارد

 کنه.  یرو دوا نم یبرگشتنم درد

. به سمت یدکش ینزم یخان خودش را رو یون. همایدخند پردرد

 گفت: یلرزان یجهان رفت. با صدا

شم چنبود که  یبود. روز یزندون یتو انبار یدوست داشت. وقت یههد-

رن. دا یاجبه سرت اومده. بچه هات بهت احت یباز کنه و از ما نپرسه چ

 .یدنتنمشتاق د ینشما مقصر نبود یدنحاال که فهم

حس شده بود. از  یاز سرما گلگون شده بود. صورتش ب یشها دست

که کنار چشمش بود را پس  یاشک یگرشکام گرفت. با دست د یگارس

 زد.

 یزود ینهم که به ا یه. هدیاوشهنهال و ن یپدر واقع یماهست. ن یمان-

است.  یدهفا یبچه ها و شوهرش! موندن من ب یشپ یشگردون یها برم
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 است.  یدهفا یبودنم هم ب

لبش گذاشت. فندک  یرا از کنار جهان برداشت. گوشه  یگارس پاکت

 آورد و آتش زد.  یرونپالتواش ب یباش را از ج یفلز

دت که م ینبعد از ا یستحقش ن یعنیعاشق بوده.  یمان یگیمگه نم-

که  یآروم و کنار کس یزندگ یک. ینبچه ها برگشت یشهردوتون پ

 دوسش داشته تجربه کنه؟

 .یدخند جهان

 ینتو ا یمانخوشبخت.  یپنج نفره  یخانواده  یکمادرشون هست. -

 نیمارستاتو ت یزمان یکدونست  یکرده بود. م یدارو پ یهسال ها، هد

داده و ازدواج کرده. مثل  ییردونست اسمش و تغ یبوده. م یبستر

 ییاست. پس جا یهکه داره، عاشق هد یشوهرش با وجود زن اول ینکها

 . یستموندن من ن یبرا

 یاصل یدود را از دهانش خارج کرد. آفتاب غروب کرده بود. جاده 

شد و سوز  یها از دور معلوم م ینماش ینسبتا شلوغ بود. چراغ ها

 آمد. یم یسرد
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ش سال از فکر یستکه ب یبخاطر کس یکن یفداکار یخوا یم-

 یومدی؟درن

حالش  یاوشکه نهال کنار ونداد خوب باشه، ن ین! همییجورا یک-

 یهکه هد ینهم یزه،پدر همه چ یک یخوب باشه و لبش بخنده برا

من  یکنه برا یکنار بچه هاش خوشحال باشه و احساس خوشبخت

رو  یزاچ یلیخ ینکهمن عادت کردم به ا یبسه! هرچند سخته؛ ول

 نداشته باشم. 

خان دستش  یون. اشک در چشمانش حلقه زده بود. همایدرا گز لبش

. هردو ید. در آغوشش کشیدلرز یجهان م یرا به سمت او برد. صدا

 . یستندباهم گر

 یتر است. کسان یچیدهپ یکن یاز آنچه که فکرش را م یگاه زندگی

زمان کنارهم نشسته  ینبودند. االن، در ا یزاناز هم گر یزمان یککه 

 یگذشت اشک م یسالها از آن م یلیکه خ یبخاطر گذشته ابودند و 

گذشته، بخاطر  یاش از کارها یمانیخان بخاطر پش یون. همایختندر

 یدخترش و جهان، برا یکرد بهتر بود برا یم کرکه از آنچه ف یجهان

 یسال در حسرت بغل کردنشان مانده بود. برا یستکه ب ییبچه ها
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سوخته بود که  یندلش از ا یشترب ید. شایدکه به سرانجام نرس یعشق

دل داده بود. هرچند  یگریقول و قرارش زده بود و به کس د یرز یههد

 نام در شناسنامه اش است.  یککرد که آن مرد فقط  یتظاهر م

*** 

 یرونلحظه از فکر پدرش ب یکداد.  یرا تکان م یشپاها یعصب نیاوش

خان و  یونهما یحرف ها یدناش با شن یآمد. پدربزرگ، پدر ینم

 یمارستاننهال افتاده بود قلبش گرفته بود و در ب یکه برا یاتفاق

 یو قربان صدقه اش م یدچرخ یم یمابود. مادربزرگش دور ن یبستر

زد. مادر ونداد و زن  یمحبت مادرش م هلبخند ب یرفت و او گاه

نهال  یدر آشپزخانه مشغول غذا درست کردن برا یگرشد یعمو

ش او گو یحوصله به حرف ها ینشسته بود و ب ینازبودند. آوا، کنار آ

بزرگش، مشغول قرآن خواندن بود. محمد بلند سر  یداد. عمو یم

تلفن حرف  اآورد. ب یقصاب م یدبا یگرکه سه روز د یگوسفند قربان

 گفت: یماروبه ن یاوردطاقت ن یاوشزد. آخر ن یم

 ی؟ارند یبابام کجاست؟ از اون خبر-

 یبه معنا یبود. سر یاوردهاز جهان به دست ن یکه هنوز خبر نیما
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 یمبل بلند شد. به سمت آشپزخانه رفت. صدا یتکان داد. از رو ینف

توجه به  یداد و ب یه. به اپن تکیدشن یمادرونداد را م یحرف زدن ها

 حرف او گفت:

 ین؟از پدرم ندار یشما عکس-

 .یدبرادرش کش یادبا  یحرفش را رها کرد. آه سهیال

 . یارهه آوا بگم واست بچرا دارم. پسرم بذار ب-

بشقاب برداشت و از داخل  یک یگرید یتکان داد. زن عمو سری

 گفت: یاوشداخلش گذاشت. با لبخند روبه ن یوهچند عدد م یس،د

 یارهبره آلبوم و  یآوا م یخودته. تعارف نکن! تا وقت یخونه  ینجاا-

 مشغول باش!

 یاپن گذاشت. خواهرش گوشه  یکرد و ظرف را رو یرتشک نیاوش

 یفکر در سرش بود. م یافتاده بود. پدرش زنده بود. کل یمارستانب

خودش را به اتاق پدر و  یعتوانست. آوا سر یبخورد؟ نم یزیتوانست چ

 یوانجرعه از ل یکزد.  یشبه موها یکالفه چنگ یمامادرش رساند. ن

 یلدا یآورد و برا یرونشلوارش ب یبج زرا ا یآبش خورد و گوش
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 نوشت.

ا بهم شد حتم ینشد از جهان؟ اگه خبر یخبر ی؟خوب یزم،سالم عز-

 زنگ بزن! 

شست و را ارسال کرد. محمد تلفن را قطع کرد. با لبخند کنار او ن پیام

 گفت:

 ی؟سالها مزدوج نشد ینخب داداش! تو ا-

ابه به هر دو برادر که تش ی. نگاهیددست از روزنامه خواندن کش حسام

د که به وندا ییاوقات از حسادت ها یبهم داشتند انداخت. گاه یادیز

 شد. یکرده بود. شرمنده م

 یدخوب که آورد شا یتبه ر یککنکور بده.  یاوشنه واال! اول گفتم ن-

 به حال خودم کردم.  یفکر یکاونجا 

 ی؟نظر دار یرو ز یحاال کس-

 لبش نشست. یگوشه  یلبخند محو یلدا یادبا  نیما

 اگه بخوام بگم آره! -
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 جهان، انگار برق سه فاز به او وصل یمیعکس قد یدنکه با د نیاوش

 ورفت  یمارساند. به سمت ن یراییشده بود. شتاب زده خودش را به پذ

 گفت:

د. بابامونه؟ کر یم یما زندگ یشکه چند هفته پ یحسن آقا، همون-

 آره؟

 یانکه در م یبه عکس یمبل بلند شد و نگاه یاز روماتش برد.  نیما

 بود انداخت.  یاوشن یانگشت ها

 آره! -

 . فکش را ازیدناباورانه خند یاوشآنها گره خورد. ن یهمه رو نگاه

 ی. با صدایدکوتاهش کش یبه موها یهم فشرد و چنگ یحرص رو

 گفت: یبلند

 یلداست؟ یشهاالن کجاست؟ پ-

بفهمد.  یزود ینکرد او به ا یانداخت. فکر نم یینسرش را پا نیما

قلبش  یخورد و دستش را محکم رو ینآَشپزخانه به زم یجلو یالسه

 و متعجب پسرش انداخت و گفت: ینغمگ یبه چهره  یفشرد. نگاه
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 یومده. نیستنازش  یشد، رفت. خبر یدهاون شب که نهال دزد-

 خونه!

 ینزم یداد و رو یرونسست شد. پردرد نفسش را ب یاوشن پاهای

 گفت: یمانشست. محمد روبه ن

 جهان... زنده است؟-

 لب گفت: یرز نیاوش

که تو  یبوده. همون یسال تو مرکزتوانبخش یجدهکه ه یهمون مرد-

 شدم. یروبه اون رو م یناز ا یرپوستیشز یدو هفته با محبت ها ینا

که سرگذشتش و  یصدا زد. همون مرد یرکه دو بار من و ام یهمون

و  شه. بابام کنارم بوده ی! باورم نمیرهکه گفت م یبرام گفت. همون

 من... .

به پسرش  یاشک یکه با چشم ها یماقرآن را بست. به سمت ن حسین

لب  یرو یبرق زد. لبخند تلخ یششده بود. رفت. چشم ها یرهخ

 نشست.  یشها

 االن جهان کجاست؟ -
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 وبلند شد  ینزم یاز رو یعنشد. سر یمااز جانب ن یمنتظر حرف نیاوش

 هل زده گفت: یماروبه ن

 یاطو حشدن نهال ت یدهشب قبل دزد یک! اون شب، یرهاون گفت م-

 یکدونهگفت زنش دوباره ازدواج کرده! فکر کرده اون مرده و  ی،پشت

تونه  یسال نم یجدهبچه داره، شوهرش دوسش داره. گفت بعد ه

کرده. گفت  یداشونبرگرده! گفت دنبال بچه هاش گشته. گفت پ

من بسه!  یخوشبخت باشن برا که یننداره. هم یا یدهموندن من فا

 به نهال بگم.  یدبرم. با ید! بایرهبابام داره م

چند  ینبار هم در ا یک یشدت گرفت. حت یالسه یها یهگر شدت

 ش هم نکرده بود. آنقدرنگاه یهم کالم نشده بود. حت ینروز با حس

به  توانست او را ببخشد. یها نم یسادگ ینبود که به ا یو عصب یردلگ

 گفت: یبلند یصورتش زد و با صدا

 . جهانم رفت!داداش دسته گلم نابود شد-

را  یمان ینماش ییچکه تنش بود. سو ییتوجه به لباس ها یب نیاوش

 یرفت. از شدت غم و ناراحت یبرداشت و با سرعت به سمت درخروج

توجه به  یآمد. ب یرونشد. از پارک ب ینسردرد گرفته بود. سوار ماش
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 یب یماو ن ینبزرگش، از عمارت خارج شد. حس ییدا یها یدندو

را  ینکع یاوشرفتند. ن ینگ، به سمت پارکیالسه یتوجه به اصرار ها

سوم نهال را گرفت. به بوق  یمرتب کرد. شماره  یشچشم ها یرو

 .یچیدونداد در گوشش پ یبود صدا یدهنرس

 یاوش؟جان ن-

ردم. ک یداش بگو بابا رو پ. بهیامبگو نخوابه! دارم م یداره؟ونداد، نهال ب-

 کردم. یداشجهان و پ

 یشاش، سرجا یتوجه به سالمت یبود. نهال ب یکراسپ یرو صدا

 نشست. آب دهانش را محکم قورت داد. نگاه هردو بهم گره خورد.

 یاوش؟االن کجاست؟ ن-

دوم بزرگراه  ی. با سرعت از خروجیدبه صورتش کش یدست نیاوش

 خارج شد. 

اومد. دو  یلداتهران اونم با ما و  یمما اومد یدونم نهال، از وقت ینم-

تو نگاهش حسرت بود. پر حرف  یشهکرد. هم یهفته کنار ما زندگ

 یه موقعش مگفت ب یم یه،ک ینا یدمپرس یم یمااز ن یناگفته، وقت
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 یجدهه ینکهشدنت. از گذشته اش گفت. از ا یده! شب قبل دزدیفهم

بزرگ شدن  یسال فقط عکس ها یجدهزده، ه لیسال خودش و به ال

. گفت زنش که عاشقش بوده، دوباره ازدواج کرده و یدهبچه هاش و د

آدم پولداره! گفت چند وقت  یکبچه داره، شوهرش دوسش داره. 

 یمن خوشبخت ینداره. گفت آرزو یدهفا ینجام ارم. موندن یم یگهد

 ره.  یبچه هام و زنمه! نهال اون داره م

هم فشرد. پشت چراغ قرمز ماند. نهال لبش  یرو یاوشرا ن یشها لب

 کرد و گفت: یسرا با زبانش خ

 ی؟ازش دار یعکس-

آورد و  یرونشلوارش ب یبداد. عکس را از ج یینرا پا یشهش کمی

 گفت:

 فرستم. یواست تو واتساب مآره! االن -

 ی؟ندار یچیه یآدرس یوقت یریکجا م یدار-

 داد و گفت: یینپا یسرد زمستان یتوجه به هوا یرا ب یشهش نیاوش

خان ازش خبر  یونهما یدشا یموندم؛ ول یکفعال که پشت تراف-
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 .یومدداشته باشه. چون از صبح رفته بود االنم ن

را قطع  یگفت و سپس گوش یکنار نهال نشست. نهال باشه ا ونداد

 یچدرست بود. او ه یاوشن ی. اگر حرف هایدلرز یم یشکرد. دست ها

 یوقت نم یچ. هیدد یبود را نم یچیدهکه نامش خوش پ یوقت پدر

از او داخل ذهنش است. پر  یکم رنگ یکه چهره  یآن کس یدد

را دور نهال  یشدست ها ندادشد. و یرهخ یگوش یاسترس به صفحه 

ا باز توانست بخواند. ب یرا از نگاه او م یو نگران یاق. اشتحلقه کرد

پرت شده  یبلند یشدن عکس مردجوان، نهال احساس کرد از رو

ادامه نده » مرد درون گوشش زنگ خورد.  یک یاست. ناگهان صدا

 هنوشته شد یبود. خط ارمن یدهکه پشت در شن یآن آهنگ« دخترم! 

 یکه داخل اتاق آن مرد بود. اصرارها یزن یداخل آن دفترچه، نقاش

ت سکو یکه هجده سال روزه  یبه رفتن سرکار و... مراقب از مرد یمان

ت اش انداخ ییبه دا یگرفته بود. نفسش به شمارش افتاد. ونداد نگاه

 و گفت:

 یدیش؟شده نهال؟ قبال د یزیچ-

لحظه تمام عکس  یکناباورانه انگشت اشاره اش را باال برد.  نهال
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سال گذشته از  ینچشمش آمد. با وجود چند یمرد جلو یعمل هاال

 . روبه ونداد گفت:یدکش یرمرد همان بود. سرش ت یعکس، چهره  ینا

 ینکردم. ا یمازش مراقبت  یکه تو مرکز توابخش یآره! همون مرد-

 بوده و من.... . یکمبابام نزد یعنیهمونه! 

 داد. ییررا تغ حرفش

 ی؟. اگه بره چیمبر یدبا-

و روبه نهال  یدکش یشبه موها یشد. ونداد دست یرسراز یشها اشک

 گفت:

 حالت؟ ینبا ا-

 لرزان، دستش را گرفت و با عجز گفت: یبا دست ها نهال

 ی؟ونداد! اگه بابام بره چ . تو رو خدایایمم یمر یبا دکتر حرف بزن! م-

 یافتاده بود. برا یتوانبخش یسال گوشه  یجدهنکرده که ه یاون کار

 چندساعت! لطفا!

هرچند نگران بود که مبادا حال نهال بد شود؛ اما موافقت کرد.  ونداد

رفت تا  یزد و همان طور که به سمت کمد م یبخش ینانلبخند اطم
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 گفت: یاوردنهال را ب یلباس ها

 فقط چند ساعت! -

مروز که ا ییباشه سر تکان داد. ونداد لباس ها یچند بار به معنا نهال

 تخت کنار او گذاشت و گفت: ینهال آورده بود را رو یمادرش برا

 دا کنم.صکمکت نکنم؟ بذار پرستار و -

 لرزان گفت: یمچ دستش را گرفت. با صدا نهال

 نم بپوشم.تو یبرو با دکتر حرف بزن! خودم م-

ز او همان طور که  یداو را بوس یشانیتکان داد. پ یکالفه سر ونداد

 شد گفت: یاتاق خارج م

 یالن بر مننداز! ا یینپا یاد. سرت و زیامو نپوش تا خودم بکفشات -

 گردم.

 یقهکه تنش بود.  یتاپ یرا باز کرد و رو یراهنپ یدکمه ها نهال

. یدرس یهرچه زودتر به پدرش م ید. بایدرنگش را پوش یمشک یاسک

کرد که مهم نبود. شلوار  یبخاطر راه نرفتنش درد م یکم یشپاها

ال تا  یکو کمر شلوار را  یدرنگ اش را پوش یمشک یگشاد و راسته 
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کرم رنگ بافت را از کنارش برداشت و  الزخم نرود. ش یزد که رو

و  یدآمد. پالتواش را پوش یینتخت پا یسرش انداخت. از رو یرو

را بست. ونداد به سرعت خودش را به اتاق رساند. روبه  یشدکمه ها

 بود، گفت: یستادهنهال که کنار تخت ا

 پنج ساعت اجازه گرفتم.  یبرافقط -

ت. دو زانو نشس ینهال را از کنار اتاق برداشت و رو یچرم یها چکمه

ا ب. در یدبگو یزی. تا آمد چیدلحظه از کار ونداد خجالت کش یکنهال 

در  یزد جلو یخان که نفس نفس م یونشدت باز شد و قامت هما

نهال روبه  .یدنهال را باال کش یچکمه ها یپشد. ونداد، ز یاننما

 خان که رنگ به صورت نداشت گفت: یونهما

 شده؟  یزیچ-

ه جهان انجام بدم ک یباشه که بتونم برا یکار ینآخر ینا یدشا-

 خالف خواسته اش باشه!

 بود و سر و وضع یخاک یشبه او که لباس ها یبلند شد. نگاه ونداد

 داشت گفت: ینامناسب
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 کجاست؟ ییدا یندون یم-

از آن مرد مغرور و  یزچ یچخان سوخت. ه یونبه حال هما دلش

از  خجالت زده یرمردپ یکنمانده بود. او االن فقط  یمستبد گذشته باق

ه ب ینگاه یخان با شرمندگ یون. همایدبود. نهال لبش را گز یشکارها

 جفتشان انداخت و گفت:

 منستان!بفرستمش ار یطبل یناون ازم خواست با اول-

 پهلواش فشرد و گفت: یدست راستش را رو نهال

 ... .یهپروازش ک-

 کرد و ادامه داد. تبسمی

 آقابزرگ!؟-

ا کرده بود همه ر یبه نهال چشم دوخت. انگار واقعا نهال سع ونداد

ا اتفاقات بود را صد ینگونه پدربزرگش را که مسبب ا ینببخشد که ا

 خان به ساعتش نگاه کرد و گفت: یونزد. هما یم

 یفتیم،االن راه ب ینشب پروازشه! اگه هم یازده! یگهسه ساعت د-
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 یای؟ب یتون یدخترم تو م یول یم؛رس یبهش م

 زد و گفت: یلبخند تلخ نهال

 !یماومدم. لطفا بر یبدتر بود هم م یناز ا یتماگه وضع-

بود. نهال  یدهرنگ صورتش پر ینگران به نهال نگاه کرد. کم ونداد

خودش و ونداد بفهمد که فقط  یونداد را گرفت و آرام جور یبازو

 گفت:

نجات دادن جون تو از دست  یون برااز پدربزرگت ناراحت نباش! ا-

ا از جاه یلی. خیمما اشتباه کرد یکرده. همه  یادیز یمامانم کارها

 ...  یول یاده؛ز یلیسال، خ یست. هرچند بیمراه و غلط اومد

نها خان از دور آ یونشد. هما یرهنهال خ ینم زده  یبه چشم ها ونداد

چند همه بود؛ اما خدا را شکر کرد که هر یرا نظاره گر بود. شرمنده 

ل به و چهارسا یاما نوه اش بعد از س یرد؛اتفاقات را بگ ینتوانست جلو

ه ونداد را گرفت و ادام ی. نهال محکم بازویدکه عاشقش بود رس یکس

 داد.

 یها یقربان از یکیتموم شد.  یو دشمن ینهک ینا یشچند روز پ-
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از دست  یها رو داد و تموم شد. هرک یبد یگذشته تقاص همه 

 یدم؟! خب امیباش یدخان ناراحت باشه تو نبا یونهما

دست  او به وجد امده بود. یهمه خوب یننهال شده بود. از ا یخم ونداد

و  یقکرد. عم یکرا باال آورد و سر نهال را به خودش نزد یگرشد

 و گفت: یداش را بوس یشانیکنار پ یطوالن

ا تو من خوشبخت شد نهالم! ب یداتپ یمتو زندگ ینکهممنونم بابت ا-

 .!ینمزم یکره  یمرد رو ینتر

 خان روبه یونقدم به سمت جلو برداشت. هما یکاو زد.  یلبخند نهال

 آنها گفت:

 ییناشماهم به پ یام،ب ی! تا وقتیمارستاندم ب یارمو ب ینماش یرمم-

 .یدینرس

 رم. شما.. . یآقابزرگ خودم منه -

 یرو یکرد و همان طور که خاک ها یخان اخم تصنع همایون

 تکاند حرف ونداد را قطع کرد. یپالتواش را م

 مراقب زنت باش! -
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 یکه گاه یتوجه به ضعف یحرف را زد و از اتاق خارج شد. نهال ب این

تاق داد . باهم آرام از ا یهبه ونداد تک یچیدپ یم یشاوقات در پاها

فرصت جدا کردن  یسوخت، حت یم یدستش کم یخارج شدند. رو

 یآنژوکت را از دستش نداده بود. ونداد متوجه دست کبودش شد. اخم

 و گفت: کردتوجه خودش  یب ینبه ا

 !یارنو از دستت در ب ینبگم ا یستاوا-

داخل  یدختر یدادداد و ب یبود. صدا یچیدهالکل در راهرو پ بوی

چند  یکه حاو یاز پرستارها با ظرف آهن یکیشد.  یراهرو اکو م

 زد.  یآمپول بود به اتاق ها سر م

زن سوزن شم. . حوصله ندارم باز سویایمونداد! باز االن م یستالزم ن-

 . نشکنه بره تو دستم. یفتهواسش ن یمراقبم اتفاق

 یپرستار یستگاهخاطر او، به سمت ا ینانتوجه به اطم یب ونداد

 کرد گفت: یم یادداشترا  یزیکه چ یکرد و روبه پرستار یتشهدا

 یارین؟و از دستش در ب ینا یشهم-

آب دهانش را محکم قورت داد.  ی،همان پرستار صبح یدنبا د نهال
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را برداشت و به سمت آن دو رفت. با  یرنگ یدزن پنبه و چسب سف

 نهال روبه ونداد گفت: یدند

 یمبود یدهرس یر! امروز اگه دیهاش! بدجور خطرمراقب زنت ب یشترب-

 آمپول هوا به رگ گردنش زده بود.

 یحرف رو ینا یدنرا با شن یشدهانش باز ماند. ونداد دندان ها نهال

 یشانیبه پ یگرشمشت شد. نهال با دست د یگرش. دست دییدهم سا

 آمد گفت: یخون اش در نم یزد یو روبه ونداد که کارد م یداش کش

 خواست... . یکردم. من نم یدخدا فقط تحدبه -

 حرفش را قطع کرد. یبلند یبا صدا ونداد

 !یچینگو! ه یچیساکت باش نهال! ه-

که از اتاق آخر سالن  یماریب یبلند بود که صدا یبه قدر صدایش

رد سوزن، پنبه گذاشت و چند  یشد. قطع شد. پرستار رو یم یدهشن

 او چسباند و گفت: یچسب رو

 ار بده ردش کبود نشه!محکم فش-

. یدبه خودش لرز یتانداخت و ونداد از عصبان یینسرش را پا نهال
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نکند. حرف  یتا حرصش را سر نهال خال یدگونه اش را از درون گز

 ونداد را گرفت.  یدر قلبش فرو رفته بود. نهال بازو یریپرستار مانند ت

 !یمزن یمورد بعدا باهم حرف م یندر ا یمبهتره بر-

 یکرد. با نهال همقدم شد. جلو یاش را احساس م یقهکنار شق نبض

نشان ندهد که باعث  یعکس العمل یدنگو یزیخودش را گرفت که چ

. با یدندهم موفق شد. به آسانسور رس یاو شود و تا حدود یناراحت

 دکمه زد. نهال جرعت نداشت به او نگاه کند. یچندبار رو یتعصبان

از داستان صبح نبرد موفق نشده  ییبو ادهرچه تالش کرده بود وند

 بود. 

 شد که اون کار و ... . یشه بگم چ یونداد م-

 حرفش را قطع کرد. یتبا عصبان ونداد

 یکاگه  یدی؟! فهمیبکن یکار ینهمچ یشده بود حق نداشت یهرچ-

 یکار و نم ینکردن هم ا یدتحد یبرا یذره من برات مهم بودم حت

 با پدرت! یدارد یبذار رو! االنم بس کن! فکرت و یکرد

انداخت و ونداد با  یینسرش را پا یآسانسور باز شد. نهال با ناراحت در
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و با  یدهمکف را فشرد. نهال لبش را گز یدرهم طبقه  یاخم ها

 گفت: یآرام یصدا

و از  یرمشش ینجابابک اومده بود ا یدونم اشتباه بود؛ ول ی! میدببخش-

ج ازدوا یهدونست که پدرش با هد یرو بسته بود. ما سه تا رو مقصر م

 شدم. یونهدفعه د یککرده. منم 

خودش را به سمت او  یشد. کم یرهونداد خ یو جد یرخ عصب یمن به

 کرد و ادامه داد. یلما

 یاهخواستم کار اشتب یبود. من نم ین! نگام کن! همه اش همید؟ام-

 بکنم. 

بلند کرد و  یرا کم یشسکوت کند. صدا یناز ا یشنتوانست ب ونداد

 شد و گفت: یرهناراحت نهال خ یدر چشم ها

 یانقدر اون پسر به اصطالح برادر واست مهم بود که شما رو مقصر م-

 یخواد بگه! مگه من چهارسال کل یم یهرچ یدونست؟! بذار هرک

 نهال! من هنوز تحملت و ببر باال یآستانه  یکم یدم؟حرف از همه نشن

 یمرگ و جلو یشمردم و زنده شدم. چند روز پ یشچند روز پ
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و نابود  یمبا حماقتات کل زندگ دفعه ینا یخوا ی. میدمچشمام د

 یستنکن! بذار بعد ب یذره واست مهمم کار اشتباه یکاگه  ی؟کن

هم من که  یهم تو نفس راحت بکش یلعنت یسال از اون اتفاق ها

هم بذارم! بذار آرامش برگرده! ازت  یتونم چشم رو یهنوزم شبا نم

! ولونیبه قب یحرفات و تو سر کس یتون یکنم. تو نم یخواهش م

اگه  یحت ینشما مقصر یگهو م یکه خودش و زده به نفهم یکس

 . یادنم یینهم از موضعش پا یخودت و بکش

 گاهکاسته شده بود ن یتشاز عصبان یاز ونداد که کم یبا شرمندگ نهال

 گرفت.

اگه  یدمشن ین اون اول بهت قول دادم که اگه حرفمحق با توئه! -

قولم و واقعا  یربکنم. من زدم ز یکنم نه کار یهشد نه گر یزیچ

 یلیهفته خ یک ینتحت فشار بودم. تو هم یلیمدت خ ینشرمندتم. ا

ا رو ه یتاز واقع یلیرو تجربه کردم و خ یزاچ یلیاز اتفاقات افتاد. خ

 . یدمفهم

که  یطیونداد و شرا یتوجه به دلخور یآسانسور باز شد. نهال ب در

لبش  یرو یرا دور کمر او حلقه کرد و لبخند یشداشت، دست ها
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 رفتند. یمارستانب ینشاند. با هم به سمت در خروج

مثل همه  یم! بذار بشینکن یاهکار اشتب یگهقول بده نهال! قول بده د-

 یددغدغه اشون سته لباسه، خرکه تنها  ییجهان! اونا یزوج ها ی

 نکن! خب؟ ی. کار اشتباهیمش یهبارم مثل بق یکو... بذار  یهعروس

 یشانبه صورت هردو یباد سرد یمارستانمحض خارج شدن از ب به

 و گفت: یدخورد. نهال آرام خند

 یشنج شبعد پ یخواستگار یانزوج ها اول م ی یهآخه بق یچشم؛ ول-

 یقات،تحق یرنقبلش م یرن،گ یجلسه مثبت و از عروس خانم م

 ود.مون مثل آدم نب یچی. هیمما از اول متفاوت بود یو... ول یشآزما

م کرد. به او چش یکاش نزد یشانیبه پ یشال بافت نهال را کم ونداد

 دوخت و گفت:

اتفاقات که افتاد  یلی! از خینیدرست شه. پدرت و بب یزبذار همه چ-

رو از کجا شناختم. بذار مادرت  یمان یدیاز من نپرس یبگم. تو حت

هردو خانواده  یاتفاقات برا یشتر! بیدنتد یادهرچند اشتباه کرد؛ اما ب

خودم و برسونم  یدبا یگهمشهد، چند روز د یمر یسر م یکحل شه. 
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 یم؟با هم بر یایم م؟دادگاه! هو

 شده اش را باال آورد.  یچیباند پ ی. دست هایدخند نهال

 ینم به بعد بدون زنت تا سر کوچه ینبگم، تو از ا یزیچ یکبهت -

 آقا ونداد! از اول بگم. یر

 !یمن و تنها بفرست یخوا یم یدفکر کردم شا-

د. که به صورتش خورده بود. حالش را بهتر کرده بو یرونب یو هوا آب

حوصله و کسل اش کرده بود.  یبسته و خفقان آور واقعا ب یطمح

 وداد  یرون. نهال نفسش را بیدندارراه دخان را سرچه یونهما ینماش

 گفت:

حل شه.  یگیکه تو م یجور ینهم یهمه چ یگهکاش تا چند روز د-

 یبازرگان یها یآگه ینخواد مثل تو ا یدلم م یشمون،بابا نره! بمونه پ

خندن  یگن و م یو م یننش یم یزتا بزرگ سر م یککه همه از کوچ

 یاوشو ن یماها لبخند از ته دل ن. بعد از مدت ینممنم اون صحنه رو بب

الهام  یدوست دارم عروس یآسوده اونجا بکشم. حت سنف یکو  ینمبب

 یگم! میباستفکرشم ز یو... حت یما. سر و سامون گرفتن نینمو بب
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 ونداد؟!

 را دور نهال حلقه کرد و گفت: یشها دست

 جان؟!-

دادم نظرم عوض شد.  یشبکه د یشمال یشنهاداون پ یبه جا-

 یریم؟بگ یسعرو

 نهال انداخت و گفت: یگربه دست د ینگاه ونداد

 ی؟نهال؟ سردته؟ خوب یدرد دار-

 گفت: یبا خوشحال نهال

اصال  یردککه تو بغلم  ینجوریشه بد باشم؟ نه درد ندارم. ا یمگه م-

  یری؟گ یم یدم؟ام یگه. بگو دیدارمدستم و برم یا. بیستسردم ن

هوه ق ینهال از سرما سرخ شده بود. چندتار از موها ینی. بیدخند ونداد

بوق  یخان دستش را رو یونبود. هما یختهصورتش ر یرنگش رو یا

 ها و یابانساعت تمام خ ینبرود. در ا ییجلو ینگذاشته بود تا ماش

 بزرگراه ها شلوغ بود.
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دوتا  ینجوریشمال! ا یمبعدم بر ی. اول عروسیریمگ یآره که م-

 ول کردم. درخواستت و قب

 شد!  یعال-

ود و آنها، ونداد به نهال کمک کرد تا سوار ش یجلو ینماش یستادنا با

 داد. یامپ یاوشخودش هم جلو نشست. نهال به ن

 ینکهثل ام یمارستانخان اومد ب یونفرودگاه، هما یمر یم یمما دار-

 پرواز داره به مقصد ارمنستان!

لش داد. فقط در د یهتک یصندل یرا ارسال کرد و سرش را به پشت پیام

 به پدربزرگش ینگاه یمبرسد. ونداد ن یعترکرد که هرچه سر یدعا م

 انداخت و گفت:

عد از اون اتفاق که افتاد. چندسال، من ب ینممنون آقابزرگ! بابت ا-

 ین. من تو ایینافته مقصرشما یم یکردم هر اتفاق یفکر م یشههم

 چهارسال... .

 لبش بود نگاه کرد یگوشه  یعقب به نهال که لبخند محو ی ینهآ از

 و حرف نوه اش را قطع کرد.
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امن دکار و کردم که نذارم اشتباهات من  ین. ایستبه تشکر ن یازین-

زت ا یداتفاقات شد. من با یاما موفق نشدم. نهال قربان یره؛تو رو بگ

رو کنم ونداد! که بخاطر دور کردنت، دست گذاشتم  یمعذرت خواه

دادم به  یامن اون و فروختمش؟  ی! فکر کردیحقوق یموسسه 

 یااز پرونده ه یکیاون از اول ماله خودت بود. کار من بود که  ی؟کس

 یاز شرکت ها یکیموکلت و برداشتم، کار من بود که تو شراکتت با 

اتفاق خبر  ینرو ازشون گرفتم. تو اصال از ا یمعتبر پول هنگفت

ت از اتفاقا یمجبور کردم زنت شه که دست بردارو  یناز. من آینداشت

ش با فرستادن دخترعمو کیانمهراما اونجا  یت؛زندگ یپ یگذشته و بر

بهت  یگهانگ د یکبد نشد.  یادمز یو خراب کرد؛ ول یهمه چ

و ازت گرفتم و  ینحسابات و گرفتم. ماش یهمه  ی! جلویدچسب

و پول  یواست شرط گذاشتم. با خودم گفتم تا اون موقع که برگرد

سراغ گذشته؛  یر یدونستم م ی. من از اول میمته. هم غنیجور کن

 چندسال! بابت یننداشت. منو ببخش بابت ا یا یدههام فا الشاما ت

 که بابات و کردم. یدهاییفشارها و تحد

 داد.به نهال نگاه کرد و ادامه  سپس
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 ی؛ اما مکردم یم یواسم مونده بود از نهالم معذرت خواه ییاگه رو-

 . یستن ییسال کم سال ها یستبخشم! ب یدونم اون نم

 نهال از پشت سر آمد. صدای

 یما،اما ن ؛ینشما پدر و مادرم و از ما گرفت یول یدنتون؛سخته بخش-

 یدشت. شاما نذا یسالها برا ینکم تو ا یما. نینپسرتون و به ما داد

کنن و اون دو  یبچه هاشون م یکه پدر و مادرا برا ییکارها یحت

 زنده یمپدر و مادر اصل یدماالن هم که فهم یبرابرش و کرد. من حت

و  ازتون ممنونم یمااون و ترک کنم و من بابت دادن ن متون یان، نم

با  یباال آقابزرگ! کار یرینکنم ببخشمتون. پس سرتون بگ یم یسع

داد اون روز، دخترتون بهم گفت ون یپدر و مادر و برادرم ندارم. وقت

ه باون مادر منه و  یدمبخاطر شما زنده است و بعد از چند ساعت فهم

و چند  ینچند ی ینهک ینگرفتم ا میمخون شماها تشنه است تص

ساله رو تموم کنم. هم بخاطر شما و هم بخاطر همه. من به عنوان 

 یوکه کنار پهل یزخم یندخترتون شدم. اون با ا یبانهمسر ونداد، قر

. پس یدسال و ازتون گرفت و به هدفش رس یستب ینمن زد. انتقام ا

 مونه.  ینم یهاز جانب هد یدلخور
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که در چشمانش نشسته بود را با پشت دست  یخان نم اشک همایون

 و ادامه داد. یدرا بلع یشپس زد. نهال بغض گلو

 یبه بعد برا یناما از ا ین؛که بهمون داد یا یهممنون بابت هد-

و در  یسال دور یستب ینا ی. تالفینپسرکوچکترتون جبران کن

 .  مثلیدینرو د یهشه! اگه هد یرختم به خ یهمه چ ید. بذاریارینب

 ی. بزرگینکن یزشاز محبت لبر ین،تون بغلش کن یگهد یبچه ها

کار را رو  ینا ینتون ی. مدینهرچند مقصربو یدشو ببخش ینکن

کرار ت یخبازم تار یدبا یا ینآخر شاهنامه رو خوش کن ینتون یم ین،بکن

 شه؟

خان  یونرا بست. هما یشلحن آرام و لرزان نهال، ونداد چشم ها از

 شده بود.  یرهنگفت فقط به جلو خ یزیچ

ه اتون بود که از شما و خانواد یناومدم تهران، فقط بخاطر ا یوقت-

. از یمکه تو حسرت بزرگ شد یسال یستب ینانتقام ا. یرمانتقام بگ

وام خ یاما االن فقط م یرم؛حال و روز افتاد و بگ ینبه ا یمان ینکها

نمونه. هرچند  یباق یکدورت یگههمه برگرده و د یخنده به لب ها

 بود. یخصومت شما و پدربزرگم سر چ مدون یهنوز نم
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به سمت عقب  از پشت سر آمد. نهال سرش را ینیبوق ماش صدای

 خان یونشد. روبه هما یاوشپالک مشهد، متوجه ن یدنبرگرداند. با د

 گفت:

 !یدهبهمون رس یاوشن-

 خان با فاصله از فرودگاه، نگه داشت. نهال یوننگفتند. هما چیزی

 یکشد.  یرهکرد. خ یم ییپخش خودنما یبه ساعت که رو ینگاه

از بنهال  یشد. تا آمد در را برا یادهپ یعساعت گذشته بود. ونداد سر

 و به یستادخان ا یونبا فاصله از هما یاوششد. ن یادهکند. خودش پ

تند به سمت فرودگاه رفت.  یبا قدم ها هالسمت خواهرش رفت. ن

 زد. یشصدا یونداد با نگران

 آروم برو نهال! -

کرد و به  یعتررا سر یشحرف ونداد، قدم ها ینتوجه به ا یب نهال

چمدان به  یعده دسته جمع یکرودگاه نسبتا شلوغ رفت. سمت ف

 یانگر یبا چشم ها یسر یکشدند و  یدست از فرودگاه خارج م

بودند. دستش  یخارج یها یستعده هم که تور یکشدند.  یم یراه

توجه به ازدحام سمت  یشد. ب ردفشار داد و وا یشرا محکم کنار پهلو
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 دستش را گرفت و گفت: یتجدول پرواز ها رفت. ونداد با عصبان

 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-

خت. اخم کرد. نهال با اضطراب نگاه از او گرفت و به اطراف دو ونداد

موقع  ین! در ایتگو وادارش کرد به رفتن سمت  یددست ونداد را کش

 درآورد و یبشعکس را از ج یاوشاز اندازه شلوغ بود. ن یشاز سال ب

د از آن مر ییآشنا یدنبال ردپا یتجمع ینباال گرفت. همان طور هم ب

از خدمه که چند چمدان  یکیفرودگاه رفت.  یگرد تگشت. به سم

ت تعادلش را از دس یاوشچرخ گ اشته بود به او برخورد. کرد. ن یرو

 نیزم یخورد. عکس چند قدم دور تر از او رو ینداد و با صورت به زم

کرد  یم یبه مرد که معذرت خواه ینگاه یتبا عصبان یاوشافتاد. ن

 انداخت و گفت:

 حواست و جمع کن آقا! اَه-

 یشروبه رو یآمد دستش را بلند کند عکس را بردارد. زن و مرد تا
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گفت و سرش را به سمت  یلعنت یختهبا اعصاب بهم ر یاوش. نیستادندا

که تازه  یاوشعکس را برداشت و تا آمد به ن یعآنها بلند کرد. زن سر

عکس جهان شد. همسرش با  یخبلند شده بود بدهد. نگاهش م

 نگاهش کرد و گفت: یآشفتگ

 !یلوفرجانن یمبر یاب-

 روبه زن گفت: نیاوش

 بر... . یدبا ینشه عکس و بد یم-

حرفش را رها کرد. زن تعادلش را از دست  حال زن یدنبا د نیاوش

 یز. چند رویدکش یشبه موها یکرد. بهروز کالفه دست یهداد و آرام گر

 کرده یافتاز او در یگشت؛ اما امروز تماس یبود که دنبال همسرش م

 یلدور باشد و از او خواسته بود اگر ما یخواهد چند روز یبود که م

 ییدستش را سمت ادم ها یتبا عصبان یاوششود. ن راهاست با او هم

 که در رفت و آمد بودند گرفت و گفت:

داره  خانواده ام یاز اعضا یکیبه من،  ینخانم! اون عکس و بد ینبب-

 کنم! یداشپ یدره با یم
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 همسرش را محکم گرفت.  یبازو هدیه

 ین؟شناس یمرد و از کجا م ینا-

 ... .یدنداره! عکس و بده با یبه شما ربط-

ماند. به سمت  یمه. حرفش به نیددو یم ینهال که به سمت یصدا با

عکس شد و با  یخیالشد. ب یرهخ یددو یکه نهال با سرعت م یمکان

 یکرد و ب یهگر ی،تند، از کنار زن گذشت. نهال از سر شاد یقدم ها

بود و  یدهاو را شن یکه صدا یاش سمت مرد یتوجه به حال جسمان

 یهچندثان یجهان برا ی ینهقلب در س .فتبود ر یستادها یشسر جا

 زد. یشصدا یتجمع یندر ب یگر. نهال بار دیستادا

 بابا...!-

نهال که شال از سرش افتاده بود.  یدن. با دیدپا چرخ یسر پنجه  با

. ماتش برد. یدخند یم یهگر یانپهلواش بود و م یدستش رو یک

را فراموش کرد.  یدننفس کش یدن،شروع کرد به لرز یشدست ها

رفت و  یکه از آن طرف سالن به سمتش م یاوشسرش به سمت ن

. یدشده بود. چرخ خیس یلیفرم مستط ینکپشت آن ع یشچشم ها
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 یم یاناش پا یچمدان از دستش رها شد. اگر االن زندگ یدسته 

خورد.  یدوباره به کس یاوشماند. ن یدر دلش نم ییآرزو یدرس

 یهخودش را جمع و جور کرد. هد یعا سرتعادلش را از دست داد؛ ام

هردو فرزند و همسر سابقش  یدنبود و با د یستادهکنار همسرش ا

صحنه را  ینکرد که ا یرا نم ینفکر ا یحت یروز یککرد.  یهگر

 . بهروز همسرش را در آغوش گرفت و گفت:یندبب

! بچه هات یدیسالت رس ینچند ی! آخرش به آرزویهنکن هد یهگر-

 پدرشون! یشسالمن پ

از او  یچیجهان که ه یشد. نگاهش رو یدترشد یشها یهگر شدت

سالها شانس آورده بود  ینماند. خالف او که در ا یرهنمانده بود. خ یباق

و شکسته شده  یرغم و غصه پ یرکرده بود. جهان ز یو در رفاه زندگ

وقفه  یجاد. بدون ایدندهمزمان به پدرشان رس یاوشبود. نهال و ن

به  یا یهکردند. گر یهبلند گر یگرفتند و با صدا وشرا در آغ محکم او

خم شد. جهان، هر دو  یشزانوها یه! هدیسال دور یستوسعت ب

نتوانست لرزش چانه  یگردستش را باال اورد و دور آنها حلقه کرد. د

 یدرا تند تند بوس یشاناش را تحمل کند. با آنها همراه شد و سر هردو
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 و همان طور هم گفت:

 شکرت! بچه هام بهم برگشتن!  یاخدا-

 ینا یدنرا دور کمر پدرش حلقه کرده بود. با شن یشدست ها نهال

 یسلبالب خ یشو به جهان که چشم ها یدخند یهگر یانحرف، م

 شده بود نگاه کرد.

 سال بمون! یستنرو بابا! بعد ب-

را  یشانهردو یشانیکرد. جهان پ ییدبا سر حرف نهال را تا نیاوش

 گفت: یلرزان یو با صدا یدبوس

 تونم با وجود شماها برم؟! یمونم! مگه م یم-

صحنه  ینبر لب زد. ونداد با لذت به ا ینیخان لبخند غمگ همایون

خورد.  یعقب تر از آنها به جهان حسرت م یهشده بود و هد یرهخ

 . او تمام پلیدلرز یکه کرده بود بند بند وجودش م یبخاطر اشتباه

خراب کرده بود. در حسرت آغوش هردو بچه اش  پست سرش را یها

ز به بعد ا یناز ا یدشد. با ینم یکنزد اسوخت؛ اما به آنه یم یدبا

 گرفت. یخودش انتقام م
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 چندسال برآورده شه. ینا ی! بذار آرزویهبرو جلو هد-

 یاش را از رو یمصر یتند تند سر تکان داد. بلند شد و موها هدیه

 یشروبه رو یبه صحنه  ینصورتش پس زد و روبه بهروز که غمگ

 شده بود گفت: یرهخ

 یه به بچه ک یبیسال و آس یستب ین. مجازات ایمبر یدنه! نه! با-

الن تونم برم! اونا ا یبدم. نم یدو حسرتشون با یخودم زدم و با دور

رواز پوگرنه به  یمبر یدنداره. با یدهفا ینجاجهان و دارن! موندن من ا

 .یمرس ینم

روز رها کرد. به ینزم یآخر را به عکس جهان انداخت و او را رو نگاه

 ساعدش را گرفت و مانع رفتن او شد.

رعت کن و به بارم که شده برو جلو! ج یک ی! برایههد یابه خودت ب-

 شه، اونا همون قدر که یحل نم یچیشو! با رفتنت ه یکبچه هات نزد

 نکن! یغدارن. خودت و در یازدارن به مادرم ن یازبه پدر ن

 یم یدهانش را محکم قورت داد. آنها باهم به سمت در خروج آب

بود. از دور  یدهرا محکم در آغوش کش یاوشرفتند. جهان، نهال و ن
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رفتند. بهروز با  یکه پشت سر آنها م یدخان و ونداد را د یونهما

شده بود.  یرهکه فقط به راه رفتن آنها خ یهروبه هد یبلند یصدا

 گفت:

 ه! به فکر منطالق و انجام بد یزنم کارا یزنگ م یلم! به وکیهبرو هد-

شه! االن وقت ی،بر یو الهام نباش! از اول قرار بود که هر وقت خواست

که  ییو بچه ها یکنار جهان که عاشقش بود یت،قبل یبرگرد به زندگ

 مردن... . یسال فکر کرد یستب

چندسال عاشق  ینرا زد. او در ا یشسخت بود؛ اما حرف ها هرچند

گش را پالتو کرم رن ینآست یهوار... ! هد یوانهشده بود. آن هم د یههد

 یبود؛ اما نم یدام ی. بهروز به دنبال کورسویدکش یشبه چشم ها

 هیربه او خ یهرا خودخواهانه کنار خودش نگه دارد. هد یهتوانست هد

بود. هرچند همسر دوم  یدهاز او ند یکم خوب سال،چند یندر ا شد.

 ینگاه یمهمسر اول او؛ ن یمسبب خراب شدن زندگ یبود و به گونه ا

 شدند انداخت و روبه او گفت: یبه انها که دور م

ازت  یخوامبرگشت دارم نه م یبرا ییسال گذشته، من نه رو یستب-

سالها اگه  ینکه تو ا یبود یتو همون ی،جدا شم. تو پدر الهام
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دختر  یککه  یبود ینداشتمت تا االن صدباره ها مرده بودم. همون

که  یبود ی! همونیجمع کرد یابونو سه ساله رو از کنار خ یستب

. پس از من یبال و پر من و گرفت یرز ی،که داشت یا یخالف زندگ

ر چندسال عالوه بر شوهر بودن، هم پد ینا ینخواه بمونم! چون تو، تو

 یمازم نمونده بود؛ اما اگه تو تصم یچیمن که ه یو هم مادر برا یبود

 کنم. یبگو! قبول م یاز من جدا ش یدار

نداشت.  یشدر حرف ها یشوخ یچه یهداد. هد یروننفسش را ب بهروز

کرد.  یجهان را فراموش م یدرا زده بود. با یشو مصمم حرف ها یجد

ه بود که از اول اشتبا یدهرس یجهنت ینسال به ا یستبعد از ب یدشا

ر کنا یشکرد بچه ها یقبول م یدکرده است. هرچند گذشته بود؛ اما با

که سر  ییکرد با بال یقبول م ید. باستندپدرشان خوشبخت ه

الها س ینو در ا یندتواند آنها را بب ینم یگردخترش الهه آورده است. د

و بچه توجه به همسرش، پشتش را به جهان  یخورده بود. ب یباز

چمدانش را  یبودند. کرد و دسته  یدهرس یکه به در خروج یشها

 :گفت. چند قدم از او فاصله گرفت و با بغض یدکش

 یسترو تحمل کنم. ب ینجاتونم ا ینم یگهرم بهروز! د یمن دارم م-
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با فکر انتقام از پدرم زنده موندم؛ اما االن که با  یشهر لعنت ینسال تو ا

و خراب کردم  یبا چاقو زدم. االن که همه چخودم دخترم و  یدستا

 یول یتیه؛مسئول یچه زن ب یباخودت بگ یدتونم بمونم. شا ینم یگهد

 برم؟ یایوقت برنگشتم؛ اگه نم یچه یگهد یداز دور مراقبشونم. شا

 یرنگش کرد. از آن طرف نم یدستش را درون کت مخمل مشک بهروز

 ینرا هضم کند و از آن طرف هم ا یهسال حسرت هد یستتوانست ب

 اش را. یناگهان یمتصم

بچه  یهر وقت دلت هوا یکه قول بد ی. به شرطیامشرط م یکبه -

! یخانواده ات تنگ شد برگرد ی! هر وقت دلت برایهات و کرد برگرد

در خونش برات بازه، قول  ی. هر وقت بریستپدرت اون مرد سابق ن

  یه؟هد یدیم

لندگو پرواز را از ب ی. شماره یرداش را بگ یهگر یتا جلو یدرا گز لبش

 به او انداخت و گفت: ینگاه یماعالم کردند. ن

 !یم. لطفا بریدمقول م-

روبه نهال و ونداد  ینماش یعکس پدرش افتاد. جلو یادتازه  نیاوش
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 گفت:

خوردم. تا اومد بهم بده  یزنه ا یکآخ آخ! عکس بابا دستم بود به -

 .یامتا برم ب یستین. چندلحظه وایدممتوجه نهال شدم و به سمتش دو

به سمت  یو شلوار گرمکن مشک یشرتشتابزده با همان ت سپس

 جهان زد و گفت: یبه شانه  یخان دست یونفرودگاه رفت. هما

 ما؟ یخونه  یمبر یایخب پسرم م-

 روبه پدرش گفت: یالگرفت. با خوشح ینگاه از پدرش نم نهال

ا ساله ینتو ا یواسمون بگ یدهست. هنوز با یماهمبابا! ن یگهد یمبر یاب-

 یم؟بر یایشد. م یچ

 داد. یرا نشان م یمبا اخم به ساعتش نگاه کرد. ده و ن ونداد

 شه. یداره تموم م یت! چندساعت مرخصیمارستانب یمبر یدبا-

م را دره یشداد. اخم ها یهتک ینو به ماش یستادا ینهدست به س نهال

 گفت: یو با بدخلق یدکش

 یادرم. بگو پرستار ب ینم یفتهب یمارستانگذرم به ب یگهمن د یام،نم-



 

 

 WWW.98IA3.IR 1703 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 ! یکبارخونه هر چندساعت 

 ینا یدنبا شن یشآنها را نگاه کرد. ونداد اخم ها یخان هردو همایون

 حرف نهال درهم شده بود. روبه ونداد گفت:

هال باباش و نسال  یستباشه بعد ب یخونه! هرچ یادب یگمپرستار و م-

 .یدهد

 به ونداد زد و شالگردنش را دور گردنش محکم کرد. یلبخند جهان

 یشاز چندسال پ ینکه! مثل اییدا یدمازت شن یادیز یها یفتعر-

 .ینهال و داشت یبدجور هوا

اش خجالت  یدهتازه رس ییاز دا ی. کمیدکش یشبه موها یدست ونداد

 یرا دور شانه ها یشزد. دست ها یلبخند خجالت زده ا .یدکش یم

 یآنها را م ینهال حلقه کرد و روبه جهان که با لبخند لذت بخش

 گفت: یستنگر

 ینااز اتفاقات افتاده که من مقصرشم.  یلینکردم؛ هنوز خ یکار-

 کارها جبران 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  یشحرف از جانب پدرش، گوش ها ینا یدنبا شن نهال،

ونداد را از دورش جدا کند. هر سه  یسرخ شد. تا آمد دست ها

 به ونداد رفت و روبه پدرش گفت: ی. نهال چشم غره ایدندخند

 هم رفته! یلیآره، خ-

 ینهال کرد. لبخند یجد یبه چهره  ی. نگاهیدخنده اش را بلع ونداد

 حرف او زد. یناز ته دل به ا

راموشش ف ینکها یدر حسرتش بودم. پنج سال برا ییپنج سال دا-

آخر  خانواده احترام بذارم؛ اما نشد. یگرفتم به خواسته  یمکنم، تصم

 ازدواج دادم. یشنهادتمام بهش پ یبا خودخواه

 و با لبخند روبه یدرا از شدت سرما بهم کش یشخان دست ها همایون

 جهان گفت:

دم؛ اما وارد عمارت شدن؛ اونم با توپ پر، از ته دل خوشحال ش یوقت-

دونستم ونداد عاشق نهال  یم یش. من از پنج سال پیوردمبه روم ن

 بود. یانمهرشده؛ اما اونجا نهال همسر ک
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 یننفس زنان خودش را به انها رساند و همان طور که در ماش نیاوش

 کرد گفت: یرا باز م

 یمافتاده بود. بهتره بر یوارا عکس کنار دموفق نشدم. زنه نبود؛ ام-

 .یدیمکه رس یداستان باشه واسه وقت ی یهسرده، بق یلیهوا خ یگهد

دامه را دور زد. به سمت در راننده رفت و روبه ونداد و نهال ا ماشین

 داد:

 یمارستان؟ب یدر یم-

 .یدبگو یزیاجازه نداد ونداد چ نهال

 عمارت. یایمنه! م-

 کالفه روبه نهال گفت: ونداد

 یخودم مرخصت م یتفردا با مسئول یموند یامشب و م ینهم-

 کردم.

 در سمت عقب را باز کرد و با اخم گفت: نهال

 بابا باشم. یشخوام پ یخوام! امشب و م ینم-
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به  یها رفتند و سوار شدند. نهال با خوشحال ینسه به سمت ماش هر

ه زد. پدرش در سمت جلو را باز کرد و سوار شد. نهال ب یکهت یصندل

 محض نشستن گفت:

بدون اجازه  ین؟با مامان ازدواج کرد یسوال بپرسم؟ شما چجور یک-

 پدر؟ ی

ر را به حرکت د ینشالگردنش را از گردنش باز کرد. ونداد ماش جهان

 آورده بود.

 یا یزمان طوالن یوقت یمخواست یپونزده ساله بود. م ی یغهص-

اما نشد.  یم؛بطلب یتخانواده ها و ازشون حالل یشپ یمگذشت برگرد

ن ور ور و او ینا یاون اتفاقات افتاد. اسم شما رو هم اون زمان با کل

 .یریمبه نام خودمون بگ یمتونست یدندو

 اش انداخت و گفت: ییبه دا ینگاه یمگفت. ونداد ن یآهان نهال

آقا  یدهفهم یاز وقت یهبستر یمارستانحال حاج بابا بد شده، تو ب-

مامان زهره چشم  یدنشون؟د یدبر ینخوا یبزرگ بهش دروغ گفته، نم

 انتظار اومدنتونه.
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 پدر و مادرم...! یدنبرم د یدسال با یستبرم، بعد از ب یدبا-

با سرعت کنار  یاوشنگفت و حواسش را به جلو داد. ن یزیچ ونداد

 آورد. رونیب یشهونداد رفت و سرش را از ش

تارم . به پرسیامکنم م ینهال و جمع م یلوسا یمارستانب یرممن م-

 عمارت! یادگم هر دوازده ساعت ب یم

 ...یشه واست خودم م یزحمت م-

فشرد.  یگاز م یرا رو یشطور که پا ینو هم یداز ته دل خند نیاوش

 حرف ونداد را قطع کرد.

 ینپدرزنت تو ماشقط حواست به کارات باشه که برو داماد! برو ف-

 نشسته.

 گفت: یستنگر یخان که با لبخند جلو را م یونروبه هما سپس

ارمون طول ک یدونداد، شا ینتو ماش یدبر یدخوا یآقاجون شما م-

 شه. یم یربکشه. د

دخترش  یکوچکش را که ته چهره  ینوه  یرچشمی،خان ز همایون
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 شد. یرهمنتظر به او خ یاوشرا داشت نگاه کرد. ن

 ی؟متنفرازم -

 نه! -

آنها گذشت.  یاز جلو یونداد با تک بوق ینرا بست، ماش کمربندش

 چشمش مرتب کرد و گفت: یرا رو ینکشفرم ع یاوشن

به جاش پسرتون  یلو ین؛. شما دونفر و از ما گرفتیستمازتون متنفر ن-

فر ون متنما نکرده. ازت یسالها برا ینتو ا یکم کار یما. نینو به ما داد

 یبرا ینتون یکه م یهکار ینکمتر ین! اینجبران کن یلو یستم؛ن

 ... آقاجون!ینجبران اشتباهاتون بکن

 یاوشپالتواش در آورد. ن یبرا از ج یگارس یخان جعبه  همایون

 گذاشت و با اخم گفت: یگارس یجعبه  یدست راستش را رو

 یمابابام ممنوعه! ن ینتو ماش یدنشواستون بده! مخصوصا کش یگارس-

سالها  ینکه من و نهال تو ا ییداره، خالف اصرارها یمشکل تنفس

مدت،  یناتفاقات ا یاکنه  یهر وقت به گذشته فکر م یم؛ازش کرد

 ! یشوقتشه بره دنبال زندگ یگهره سراغش. االن د یدوباره م
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خان جعبه را خارج کرد و درون  یوندستش را برداشت. هما نیاوش

 :دیمشتش فشرد. همان طور هم پرس

فت؛ اما شد، هرچند که گ یخوام بدونم چ یبگو! م یثاقدرمورد م-

 درمورد شما دو نفر گفت. یشترب

 یادرا ز یآن زن بود. بخار یردرگ یفرودگاه خارج شد. فکرش کم از

 کرد و روبه پدربزرگش گفت:

هاش شد.  یاز همکالس یکیعاشق  یو نه سالگ یستتو سن ب یمان-

 یمان یوضع مال یاداونجا من هشت سالم بود و نهال دوازده سال! ز

 یمان ییتنها یبود. وقت یکرده ا یلتحص یاز خانواده  یلداخوب نبود. 

ول که به فکر پ یقاطعانه بهش گفته بود من داماد ینهرفت پدرش و بب

 بدجور هوش و حواس از یلدا یخوام؛ ول یباشه نم نم یها ییو دارا

دفعه  کیکافه با ما آشنا شه،  یادروز قرار بود ب یکبرده بود.  یمار نس

ز کرد و رفت! ا یمااز دهنش دراومد بار ن یما هرچ یدناومد و با د

 .یددور ازدواج و خط قرمز کش یمااونجا به بعد ن

با وجود  یما. نیدخند یطانیبود. ش یدهد یالکه در و یصحنه ا یاد با

 یسال از عمرش گذشته بود؛ اما هنوز مانند جوان ها یکآنکه چهل و 
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نکرده بود.  یوقت جوان یچه یمابود. ن یجانساله پر شور و ه یستب

 بود.  یاوشدغدغه اش بزرگ کردن نهال و ن یشههم

ن د از جواب نه دادبع ینکهمثل ا .یدرو د یلدابعد دوازده سال تو کافه -

 کالهشون ینم شب قبل عروسباباش، او یکنامزد کرده با شر یما،به ن

 تهران، رفت یایمب یمخواست یکه م یشو برداشته و رفته! دو هفته پ

قبول کرد.  یلدابود  یبهش گفت؛ اما هرچ یدونم چ ینم یلدادنبال 

ردنش به حکم برادر و زن برادر بابا آو یلداو  یمان سایشگاه،آ یمرفت

و گل ت یلداخانم ین! االنم ایگهد ینهم یگه! بعد هجده سال! دیرونب

 یادجوونیشونبعد چندسال هردوشون بدجور  ینکهمونه. مثل ا یم یالو

 و کردن! البته بگم... 

گوش شده بود تا  یشخان که سر تا پا یونرا به سمت هما سرش

 بفهمد چه شده برگرداند و با خنده ادامه داد:

 یچیه! آخه هنوز ینراستش و بگ یله؟ها زن ذل ییاز دا یکیکدوم -

 یمان ینینبب یننبود یعنی! یارهدرم یباز یلزن ذل یلیخ یماده ننش

 کال یماکنه. البته داخل پرانتز ن یم یآشپز یلدا یپا به پا یچجور

 معرکه است.  یشآشپز
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 و گفت: یدخند یاوشحرف ن ینخان به ا همایون

اونا عاشق  یستن،ن یلام زن ذلبچه حواست و بده جلوت! پسر-

رو از جا  یدر حاج مجتب یخونه  یونداد، پاشنه  یزناشونن، بابا

محمدت، اون عاشق دختر  ییرو بهش دادن، دا یالدرآورد تا سه

 شد.  یکنار ی یههمسا

شد. پدربزرگ اش ادامه داد و او  یدترشد یاوشن یخنده ها شدت

 حواسش را به جلو داد.

که  رام بود.ازدواج کرد به یسنت یتمادر یکه تو خانواده  یتنها کس-

اش فرق داشت. نسبت به  یگهد یاون از اول حال و هواش با برادرا

بلبشو هم دست زنش و گرفت و  ینتو ا ینداره، حت یخانواده اش حس

وا هم به حال آزاد و آ یفکر یک یدرفت کرج! با یتمامور یبه بهانه 

 دن! یبگذره کار دست خودشون م دیگه یکمکنم، اگه 

قسمت آخر حرف پدربزرگ، نگاه از جلو گرفت و  یدنبا شن نیاوش

 متعجب گفت:

 آره؟  ینامنکنه ا-
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 گفت: یتداد و با جد یینرا پا یشهسر ش یخان کم همایون

نگاه  ی؛ ولترسه. فعال سکوت کرده یوقته! آزاد از ونداد م یلیآره خ-

قت وچند  یدکنن کال تابلوئه، با یکه م ییو رفتارها یگاهگاه و ب یها

 با هردوشون حرف بزنم.  یگهد

 ینجلو از ب ی یشهرا کم کرد تا بخار ش یو بخار یدکش یآه نیاوش

 برود.

 یکن آقاجو یگمبه گورم! م ینگلدارن اال من بدبخت که س یکیهمه -

 هم به حال من کن! یفکر

 گفت: یاوشتکان داد و خالف باور ن سری

. پس دن یاز خودش نداره زن نم یچیداره و ه یپلمکه د یبه مرد-

 !یخواستگار یرماول درست و بخون بعد خودم واست م

را هضم کرده است. با  یزانقدر ساده همه چ یدگنج یباورش نم در

صحبت  ینشسته بود و مانند دو آدم عاد ینماش یکپدربزرگش در 

کالفه  یاوشکمرنگ شده بود. ن یسال کم یستکردند. انگار آن ب یم

 را نگه داشت. ینشب بود. ماشساعت از  ینکه در ا یکیاز تراف



 

 

 WWW.98IA3.IR 1713 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 آقاجون! یخیالبابا! منظورم زن نبود که ب یا-

 یدهرا درهم کش یشمتوجه منظور او شده بود و اخم ها پدربزرگش

کرد. بعد از  یداغش را نوازش م یشانیپ یخنک زمستان یبود. هوا

داشته باشد. نگران دخترش نبود؛  یتوانست خواب راحت یچندسال م

 یدانست با کس یوقت از او غافل نشده بود. م یچسالها ه یناو در ا

محل کار همسرش را هم داشت. قبل  آدرس یازدواج کرده است و حت

د او کر یبهروز رفته بود. فکر م یدنکوه، به د یجهان در باال یدناز د

ام داند؛ اما با کمال احتر یخان را مقصر م یونهم مانند دخترش هما

 روز بهماجرا را به یازتا پ یروش داده بود. از سرا گ یهپدرهد یحرف ها

 د. گرد یبرم یروز یک یهبود که هد ادهخاطر د یناناو گفته بود و اطم

*** 

 یاُپن گذاشت و همان طور که داخل آشپزخانه م یرا رو ینماش کلید

 گفت: یبلند یشد تا دست و صورتش را بشورد با صدا

 کوثرخوشگله کجا... .-

 ی. پوفیستادا یشحرفش را ادامه نداد. سر جا ی،کس ی یهگر یصدا با
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 ادامه داد. یبلند یو با صدا یدکش

رخودمه، حاال نهال مثل دخت یمگه نگفت ی؟کن یم یهگر یباز که دار-

 بابک!  ینا یرههمه اش تقص ی؟زد یدشوکه دختر هووت شده ق

 یمشت آب داغ رو یکشست و  ییظرفشو ی یهرا با ما یشها دست

 بود. دست و صورتش را یوارد یکه بر رو یو با حوله ا تیخصورتش ر

 .یدبابک را از داخل هال شن یخشک کرد. صدا

 !یمارستانب یشبرد یمامان، م یگهم یزیچ یک یاداالن م-

م. هنوز من مقصر بود یه؟دختره چه حال ینیب یبگه؟ نم یچ یخوادم-

 ولش کنم بره؟ یجور ینهم یزدم بهش! توقع دار ینمن با ماش

و  زد و از آشپزخانه خارج شد یشقهوه ا یدر موها یکالفه چنگ بهزاد

 لب گفت: یرز

وم و قرار خودشم آر یکنه باز شروع شد! آدم تو خونه  یرخدا به خ-

 نداره.

سر  یآشپزخانه گذاشت و دکمه ها یصندل یدسته  یرا رو حوله

که وسط هال  یکس یدنرا باز کرد. به سمت صدا رفت. با د ینشآست
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به مادر و برادرش  یدر دستش بود. نگاه یبود و سرم یدهاز کشدر

 هم فشرد و شمرده شمرده گفت: یرا کالفه رو یشانداخت. چشم ها

 یمن هستم جنس مونث یخونه؟ مگه نگفتم تا وقت ینشآورد یهک ینا-

 رد شه؟ ینجااز ا یدنبا

 .یدبار یاو م یاز سرو رو یبه سمتش برگشت. خستگ کوثر

 زدم بهش!  ینبودم بهزاد! من با ماشمقصر من -

عکس سه نفره شان بود رفت و  یینکه پا یسمت مبل سه نفره ا به

 کرد گفت: یرا باز م یراهنشپ ی. همان طور که دکمه هایددراز کش

 یبفهمن قرص ها یدیترس یدبه آمبوالنس، شا یزد یزنگ م-

 یطشرا ینو در ا یدار یو مشکل عصب یکن یآرامبخش مصرف م

 . آره؟ ینیپشت فرمون بش یدنبا

او  یکرد. بابک کنارش نشسته بود و به چهره  یهدر خواب گر دختر

 .یدشده بود. مادرش لبش را گز یرهخ

 ی؟پرس یچرا م یدون یخودت م یوقت-
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 درهم رفته گفت: یاش گذاشت و با چهره  ینیب یدستش را رو بابک

آدم  همه ینا یندونم مامان از ب ی! من نمیدههم م یگند یچه بو-

 ی؟زد یگدا م یکبه  یدبا

به  ی. اخمیدرا باز کرد. به شانه چرخ یراهنشآخر پ یدکمه  بهزاد

 بابک کرد و گفت:

افتاده  یوقت یود. توقع دارب یهوا بارون یشبمامان زده به دختره، د-

 نشه؟ یفلباساش کث

 بلند التماس کرد. یکرد. با صدا یهدر خواب گر دختر

 .یرمبم ینبذار! یامنه! من نم-

اش را  یشانینشست. پ یشسر جا یعدختر، سر یصدا یدنشن با

 یختهصورتش ر یرنگش رو یمشک یشد. موها یرهخاراند و به او خ

به سر و وضع خودش  یآشنا بود. نگاه یتنها یب یشبود؛ اما صدا

 یرا با هود یراهنشانداخت. با سرعت خودش را به اتاقش رساند و پ

را باز  یشدختر چشم ها رصدد یککرد. اگر  رنگش عوض یسورمه ا

درمورد او  یبد یشد و فکر ها یمواجه م یبد یکرد با صحنه  یم
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 به مادرش زد و گفت: یکرد. بابک سقلمه ا یم

 دفعه رفت؟  یکشد؟ چرا  یچ-

 در گوش اش زنگ خورد. یکس یآرام به سمت دختر رفت. صدا بهزاد

. یردخدا کمکم ک یبگو محض رضا یدیشون. فقط اگه دیرماالن م -

 .یفتینخوام بخاطر من تو دردسر ب ینم

گفت.  یم یانرا کالفه تکان دادو دختر هنوز هم در خواب هز سرش

او شده بودند تا  یخکنارش نشست. مادر و برادرش م ینزم یرو

 گرفت و یدهخواهد چه کار کند. بهزاد لرزش دستش را ناد یبفهمند م

چهره  یدندختر را پس زد با د یورت داد. موهاآب دهانش را محکم ق

 .ددا یروناو، نفسش را ب ی

 یش؟شناس یم-

 زد و گفت: پوزخندی

لوم رم ج ی! هرجا میدار یمن برنم یدست از سر زندگ ینکهمثل ا-

 ! یش یسبز م
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 زد و روبه بهزاد گفت: یلبخند مضحک بابک

 ؟گوشش یخب یزد یکیصبحه که  ینکنه همون دختره -

. نگاه هر سه نفرشان به او گره یدو از خواب پر یدکش یغج دختر

او نشسته بود. با ترس به  یقدم یکبهزاد که در  یدنخورد.  با د

 سمت عقب رفت و گفت:

 ی؟خوا ی... میچ یننجاتت... و ا-

 را نگاه کرد. یاپر جدی

 ین؟شجلو ما یبازم از عمد خودت و انداخت-

بهزاد  یرو یشبا ترس آب دهانش را قورت داد. مردمک چشم ها پریا

 کرد.  یقفل شده بود. بدنش درد م

 اور کن! لطفا کمکم کن!باز عمد نبود! لطفا -

او را نگاه کرد.  ینهگرفت. بهزاد دست به س یشرا در مشت ها بالشت

کرد. با همان لباس  یم ییاش خودنما یشانیپ یرو یدرشت یعرق ها

چرک  یفیکرم رنگ که از شدت کث یبلوز زنانه  یکبود.  یصبح یها
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 مادرش امد. یشده بود. صدا

 یش؟شناس یبهزاد تو م-

 را به سمت مادرش برگرداند و گفت: سرش

 متاسفانه! یاآره! خوشبختانه -

 ی یهآنها انداخت. مانند بق یبه خانه  یرا جمع کرد. نگاه خودش

 یراحت یگریبود و د یسلطنت یکیآپارتمان ها بود. دو دست مبل، که 

 بود. یدسف یخانه سورمه ا یقرار داشت و تم کل یزیونتلو یشکه جلو

 یدد یراییشد، آشپزخانه به پذ یم یراییخورد و وارد پذ یسه پله م

 نداشت. 

 یابونز بود. وارد خکردم. اونا دنبالم بودن! چراغ سب یداشتم فرار م-

مد نبود. اون دفعه فرق بهم زد. از ع یندفعه ماش یکشدم  یاصل

 داشت. من... .

 حرفش را قطع کرد. یتبا جد بهزاد

 باشه!-

 ینیب یدستش را از جلو ینکهبه بهزاد انداخت و بدون ا ینگاه بابک
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 اش بردارد با تمسخر گفت:

دت جمع بهزاد؟ گداها رو دور خو یریهتو کار خ یتا حاال زد یاز ک-

 ی؟کن یم

 ی؟زن یم یهچه حرف ینعه بابک! ا-

. از کپنش حرف زده بود یشتردستش را مشت کرد. امروز بابک ب بهزاد

د بهزا افتاد یاو م یبرا ی! اگر اتفاقیادز یلیبود خ یزاو عز ینهال برا

 گفت: یبلند یزد. به سمت بابک برگشت و با صدا یبرادرش را م یدق

نشو؟ بهت گفتم رو  یبجلو چشمم آفتا یمگه بهت نگفتم چند روز-

راه نرو! گفتم من اون داداش مهربون و آروم سابقت  اعصاب من

 نه؟ یا! گفتم یشنو یدوتا م یبگ یکی. گفتم یستمن

 یرا نداشت جلو ینبرادرش نگاه کرد. طاقت ا یدر چشم ها بابک

مانست غرورش خرد  یکه به قول خودش به گداها م یا یبهدختر غر

به  یشود. هرچند بهزاد دوازده سال از او بزرگتر بود و حق پدر

 گردنش داشت.

زن بابات  یبچه ها یشنشو برو پ ینشم؟ تو آفتاب یچرا من آفتاب-
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 یخواد. در ضمن جلو یدلم م یمهمادر یخونه  ینجاکن! ا یزندگ

 ... .ینا

صورتش سرخ . یدکه به صورتش خورد حرف در دهانش ماس یلیس با

 یبود زنده اش نم یاو م یبابک جلو یگرلحظه د یکشده بود. اگر 

 زد. بهزاد با یشدستش زد و با تشر صدا یبر رو یکیگذاشت. مادرش 

 گفت: یآرام و شمرده ا ینگاهش کرد و با صدا یتعصبان

 یشبه گردنت داره ب یکه حق پدر یمرد یجلو یو زدم تا بفهم ینا-

و  که نثار نهال ییو زدم بخاطر حرف ها ین! ایاز اندازه زر زر نکن

 ی! حاال گمشو برو هر قبرستونیو اونا رو مقصر دونست یکرد یاوشن

 !یبر یخوا یکه م

بود بهزاد چگونه پشت  یدهپر تنفر نگاهش کرد. از صبح که د بابک

 یرا گرفته است. آتش گرفته بود. خودش خوب م یههد یبچه ها

همه چرت و پرت است؛ اما او االن! در  زند. یکه م ییدانست حرف ها

 یکرد تا بهزاد را بچزاند. انگار بابک فراموش یم یزمان، هر کار ینا

 یزچ یچاو کرده است تا حسرت ه یکارها برا هگرفته بود برادرش چ

به  یهزارتومان یکدر دلش نماند. انگار فراموش کرده بود از پدرش 
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 یدارند حاصل تالش هاکه آنها  یزندگ یناست و ا یدهآنها نرس

با  یابرادرش است. بهزاد و بابک بدون نگاه گرفتن از هم، بلند شدند. پر

 یشبهزاد پ یرفتارها حظهل یک. یستنگر یرا م یشانترس هردو

 و گفت: یدچشمش جان گرفت. بابک پر حرص خند

که االن  تو و نهال بوده ینب یزیبهزاد، نکنه جدا چ ینمبذار بب-

نکنه واقعا اون روز که نه اون  ی؟کن یم یشطرفدار یدار ینجوریا

 شب که ... 

بهزاد  یو حرف بابک را قطع کرد. لرزش دست ها یدکش یغج مادرش

 به وضوح معلوم بود. تمام بدنش گر گرفته بود.

 ی؟داداشت و بکش یخوا یه! ممرد یلساکت باش بابک! برو گمشو ذل-

 چشم و رو؟ یب یستحالش خوب ن ینیب ینم

 رفت روبه مادر و برادرش گفت: یهمان طور که عقب عقب م کباب

 یباز یلمچندسال ف ینبرم گم شم؟ غصه نخور مامان! بهزاد تو ا یهچ-

ناراحت نبود.  یماهمرگ فر یوقت برا یچکرد که عزادار زنشه. اون ه

مرد به اصطالح پدر  یناز ا ینگرفت، سرطان! معلوم نبود چ یکم درد
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 بود که سرطان گرفت و مرد!  یختهبود و انقدر تو خودش ر یدهد

را در مشتش  یراهنشپ ی یقهبه سرعت به سمتش رفت.  مادرش

 گفت: یهگرفت و با گر

 یشاهللکنه! ا یو گمشو! برو گمشو االن سکته مخفه شو بابک! بر-

  !ید یمرده که همه اش داداشت و زجر م یلبزنه ذل یشزبونت و مار ن

ود ببابک مانده  یدر بهت حرف ها یارش از او دور شدند. پرو ماد بابک

 برادرش نفسش را فراموش یحرف ها یدنو بهزاد! آخ بهزاد... با شن

 یدست خودش نبود. نتوانست رو یشکرده بود. لرزش دست ها

 یتتوجه به وضع یب یاخورد. پر ینو محکم به زم یستدبا یشپاها

 گفت: آرامخودش؛ به سمت بهزاد رفت. 

 ی؟خوب-

 یحرف ها یدنزد و با شن یداد. نبض کنار گردنش م یهمبل تک به

عکس  یدادکتر...! جد یبابک انگار رفته بود به گذشته و حرف ها

کرد. خانه  ینم یهمانند قبل گر یگرداد. د ینشان م یبعج یالعمل ها

 یک. به یگرفتشکاند؛ االن قلبش م یرا نم یزی. چیختر یرا بهم نم
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 یخودش م یاز سو یذهنش دنبال اشتباهات رشد و د یم یرهنقطه خ

کرد. او با از دست دادن  یهم آرامش نم یگاراالن س یگهگشت. د

را  ینتوانست ا ینم یچکساش را از دست داده بود و ه یزندگ یماهفر

 یک یبفهمد. مقصر بود و هنوز هم او را دوست داشت؛ اما دلش برا

روانپزشک  یشپ تیساعت خواب راحت تنگ شده بود. چهارسال از وق

کرد  یرا به او گوشزد م ینگذشت و او هر دفعه ا یرفته بود م یگرید

اش بازگردد چون با  یو دوباره به زندگ یدآ یکه با نبود آنها کنار ب

عذاب دادن خودش نه همسرش  یره،ت یلباس ها یدنو پوش یعزادار

 یا. پریدشن یمادرش را م یها یننفر یرزندش! صداگردد و نه ف یبرم

مبل افتاده بود انداخت.  یرنگ مادرش که رو یبه پالتو قهوه ا ینگاه

آنها را  یو خودش را به پالتو رساند. محتوا یدسرم را از دستش کش

کرد تا آمد از کنار بهزاد بگذرد. ساق دست ورم کرده اش توسط  یخال

 ن او شد.شد و مانع رفت یدهبهزاد کش

 کمکت کنم؟ یخوا یکجا؟ مگه نم-

 سرش را به سمت بهزاد برگرداند و گفت: پریا

شم فقط  یحرفاست. مزاحمتون نم یناز ا یشترشما ب یها یگرفتار-
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 برم لباس گرم... . یپالتو رو با خودم م ینمن ا

 شد حرف او را قطع کرد. یم یدهکه به زور شن ییصدا با

 یگهدفعه د یناافتن دنبالت  یدوباره م یکنم. بر یبمون! کمکت م-

 . یندار یراه فرار

 گفته است. دستش را رها یاچه به پر یدفهم یبود که نم یجگ آنقدر

سر  سر و گردن از او بلند تر بود. یکبلند شد.  یانگو یعل یاکرد و 

زاد کرد و روبه به یباییز یخنده  یالباسش پاره شده بود. پر یشانه 

 د گفت:که حالش خوب نبو

. ینیمب یازم هم رو مبباشم.  یدهمثل کنه چسب یتاگه واقعا به زندگ-

 آقا بهزاد!

 فت:گ یرلبپشتش را به او کرد تا برود. ز یاو پر یدحال خند یب بهزاد

 بار هم که شده یک یها گوش کنم. برا یلیبه حرف خ یدبا یدشا-

 شانسمو امتحان کنم. یدبا

 . یستادا یشبرداشت. بهزاد به سمتش رفت و جلو یاپر یگرقدم د یک

کنم ملک و امالکت  یندارم. گفتم کمکت م یگهدردسر د یحوصله -
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 بهش نرسه. یاحد و ناس یچکه دست ه یبذار ییجا یکو 

 راستش انداخت. یزانو یکرد. وزنش را رو یدرد م زانواش

 ی؟از کجا معلوم تو مورد اعتماد-

ه اون چندرغاز بپول و ثروت دارم که نخوام ! اول انقدر یلبه چند دل-

تونم بهش  یتعهد دادم پس نم یارث تو چشم بدوزم دوما من به کس

 کنم. یانتخ

 یپدر ی. بهزاد هر که بود از خانواده یدخجالت زده لبش را گز پریا

کرد  یزاش را ر یدرشت مشک یچشم ها یااش مورد اعتماد تر بود. پر

 و گفت:

 مطمئن باشم؟-

 یدزد. با یبابک تند م یهم ضربان قلبش بخاطر حرف ها هنوز

بود که او واکنش نشان  یتنها کس یاکرد. پر یشانسش را امتحان م

 داد.  ینم

 کنم بچه! خوبه؟  یم یبگ یهر کار یرقولماگه زدم ز-
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 بلندش را پشت گوش اش فرستاد. یمشک موهای

 ی؟مثال چ-

 یپا یراستش را رو یآن نشست. پا یبه سمت مبل رفت و رو بهزاد

 یبشد. با  یرهبود خ یستادها یراییکه وسط پذ یاچپش انداخت و به پر

 اش گفت: یذات یتفاوت

 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-

 یداشت. م یدحکم قورت داد. هنوز هم تردآب دهانش را م بهزاد

به ساعت  ی. نگاهیایدروانپزشک درست از آب در ن یحرف ها یدترس

ه بصبح پرواز داشت  8داد. ساعت  یرا نشان م یازدهانداخت.  یوارید

که  یهم با تماس یدد یروانپزشکش را م یدمقصد مشهد، هم با

 یدوازده ظهر م یرا به جلسه  دشخو یدگرفته بود با ینمحمدحس

درخواستش را مطرح  یدکش یسرش را خاراند، خجالت م یارساند. پر

 زد و روبه بهزاد گفت: یاکند. آخر هم دلش را به در



 

 

 WWW.98IA3.IR 1728 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

هران! موندن ندارم! نه تو مشهد نه تو ت یبرا ییمن جا یگم... میزچ-

ا بلند! هرج یپسرونه و موها یبا لباسا ینهسر و وضعم هم ینهم یبرا

 وابم از کارتن خوا... .خ یبتونم م

 حرفش را قطع کرد. بهزاد

 و ی! هم تو هستیادنم یگهبابکم د یستم،جا بمون! من که ن ینهم-

 مامان!

مبل  یشد و رو یرایی. وارد پذیدمادرش را شن یقدم ها صدای

 روبه بهزاد گفت: ینشست. با نگران

 ازش به دل یزیگرده خونه! تو چ یبر نم یگهپسرم؟ گفت د یخوب-

کنه،  یم یکج خلق یو گرفت یاوشچون امروز طرف نهال و ن یرنگ

 ره! یجونش واسه تو م یدون یوگرنه خودت که م

 ینا یدن! هرچند با شنیشکشما رو نزنه جون دادن پ یباون ج-

 زدم.  یدشوحرف ها کال ق

شده بود  یسخ یشمبل بلند شد به مادرش که چشم ها یرو از

 یتره اش را به سمت مادرش گرفت و با عصبان. انگشت اشایستنگر
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 ادامه داد.

، شکونم یخونه قلم پاش و م ینبابک پاش و بذاره تو ا یگهبار د یک-

تونه فردا پام  یامشب م ینخواد بکنه هم یم یبهشم بگو هرغلط

کنم. از  یمسدود م یمشحساباش و به عنوان غ یبرسه مشهد همه 

زدم مثل  یمخواست از زندگ یبه الالش گذاشتم و هر چ یل یبس ل

زدش و کارگرا کار کردم تا برادرم تو ناز و نعمت بزرگ شه االن داره م

 یبدونه صداش و برا یشوبکشه تا قدر زندگ یسخت یکمده. بذار  یم

 یک یمن باال نبره گنده تر از دهنشم حرف نزنه! شماهم حق ندار

 ! یقرون پول بهش بد

که  ییداشت به قرص ها یازنرا به مادرش کرد. به شدت  پشتش

 رفت گفت: یخورد. همان طور که به سمت اتاقش م یم یگهگدار

شما  یشدختر پ ینبرم مشهد، ا یددارم با یطفردا ساعت هشت بل-

 گردم.  یبمونه! دو روزه بر م

 خطاب به بهزاد آمد.  یاپر صدای

 !ینبد شم. لطفا شماره اتون و یآقا بهزاد! مزاحمتون نم یستن یازین-
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 ییخانه با او بماند. هرچند جا یکنشده در  یچیتوانست هنوز ه نمی

د و بلند بهزا یعصب یاش عادت کرده بود. صدا ینداشت؛ اما به زندگ

 بود آمد. یدهکه به اتاق رس

 !یراز مامان شماره ام و بگ-

 یه. مادرش آرام گریدحرف؛ در را محکم برهم کوب ینبعد از گفتن ا 

پسر بزرگترش که تا  یکه غصه بخورد؟! برا یدانست برا یکرد. نم

پسر کوچکش که دست از دهان خود  یااالن هر چه داشت از او بود 

شد  یخودش که بهروز هنوز هم قانع نم یزندگ یابرداشته بود 

 مادر بهزاد رفت و گفت: سمتآرام به  یاطالقش دهد. پر

 یارم؟واستون آب ب ینخوا یم ین؟خوب-

زد و  یشپاها یرو یشتکان داد و با دست هانه  یرا به معنا سرش

 گفت:

  ی؟ندار ییجا یگ یدخترم؟ مگه نم یبر یخوا یکجا م-

 یم یبد یشد. به قول بابک بو ینم یدهد یاهیاز شدت س صورتش

شد که حمام نرفته بود. از خودش خجالت  یم یداد. سه هفته ا
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بود.  یدهبرهم چسب یفیرنگ بلندش از شدت کث یاهس ی. موهایدکش

 ینم یا یبهغر یبود. آن هم از آدم ها یباو عج یبرا یدنمحبت د

 یبهزاد را قبول م یشنهادبود با سر پ یگریاگر کس د یدشناخت. شا

باشد. لبخند  یوقت دوست نداشت سر بار کس یچکرد؛ اما او ه

 نشست. یشلب ها یرو یکمرنگ

  ین؟آقابهزاد و بد یشه شماره  یشم، م یمزاحمتون نم-

 یشاو را گرفت. اخم ها ی یدهد یبدستش را بلند کرد و مچ آس کوثر،

 یمشک یننداشت. شلوار ج یا یدرهم شد. سر و وضع درست و حساب

رفت.  یدلش ضعف م یپاره شده بود. از گرسنگ یشاش سر زانوها

 شتریکه او ب ییبرود. اکثر مکان ها یادهنبود که بتواند پ ییجا یگرد

 یزصورتش را تم یرو ی. کوثر اشک هابودندکرده  یدارفت را پ یم

 کرد و گفت:

هزاد بشما و  ینب یدونم چ یمن نم ی،مون یجا م ینشه! هم ینه نم-

، اصرار کرده! پس بمون یبهزاد کم تاحاال به موندن کس یگذشته؛ ول

 که براتون افتاد رو! یجبران کنم اتفاق یدبا

کنار  یقانداد. به سمت حمام که داخل راهرو دق یابه پر یحرف ی اجازه
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 اتاق بهزاد قرار داشت رفت و همان طور هم گفت:

 یسر و وضع نم ینا ا! بیردوش بگ یککنم  یواست حمام و آماده م-

 دخترم!  یرونب یبر یتون

 دیشنهاپ ینتوانست از ا یبود. نم یناز اندازه دلنش یشخانه ب هوای

. بود یدهنخواب یبود که درست و حساب یوزبگذرد؛ چند ر یزوسوسه انگ

هردو دستش از  یرفت. ساق ها یم یجسرش گ یگرسنه بود و کم

به سر  یسو و آن سو قرمز شده بود. نگاه ینشده به ا یدهشدت کش

درشت شد. شانه  یششده بود. چشم ها پارهشانه اش انداخت بلوزش 

 که در پشتش داشت یپروانه ا یخالکوب یدنجلو داد با د یاش را کم

 لب گفت: یراز نهادش خارج شد و ز یآه

 نشونه! لعنت بهت! ینلعنت بهت بابا با ا-

 گفت: یابهزاد از داخل حمام خارج شد و روبه پر مادر

لباس  یز. فکر کنم سایذارمدخترم، واست حوله و لباس هم م یاب-

 باشه. وان و واست آب کردم.  یکیهامون 

 انداخت. یینبا خجالت سرش را پا پریا
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 !ینبه زحمت افتاد یدببخش-

 و گفت: یدخند کوثر

 ینکنم. ا یفکر م یممن کمتر به زندگ یاتفاقا بمون یهچه حرف ینا-

اقل . الیرنگردن م یدوتا که پسرن هنوز تازه چند روزه اومدن باز برم

 شد. یرفکرم درگ یکم یدشا یچند روز بمون یکتو 

مادرش بود.  یهشد. بهزاد شب یرهمهربان مادر بهزاد خ یچهره  به

 یقهوه ا یچشم ها ید،رس یلخت کوتاه که تا وسط بازواش م یموها

پر که  یقهوه ا یکوچک! ابروها ینیبرجسته و ب یروشن و گونه ها

داشت؛ اما  یالغر و قد متوسط یکلبرداشته بود. ه یباییحالت ز

 زد و گفت:او  ربانیبه مه یبود. لبخند یپخوشت

 بازم! یدببخش-

آرام از کنار مادر بهزاد گذشت و وارد حمام نسبتا بزرگ آنها شد.  پریا

قرار داشت و سمت  یا یشهش ینسمت راست حمام وان بود که در کاب

بود. تمام  ییدر هم روشو یقرار داشت و روبه رو یا یشهچپ حمام ش

و زرد رنگ فضا  یدسف یها یحمام به رنگ بزنز بود. نور مخف یرآالتش
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نداشت. در حمام را آرام  یتجمالت تازگ ینا یشبود. برا دهرا روشن کر

 پشت سرش بست و آرام گفت:

نن نکنه سرم و بک یبه؟آدم غر یکردم؟! اومدم خونه  یکارمن چ-

 یرآب؟ز

 . یدآ یبه سرش زد تا به خودش ب یکی محکم

به فکر  دیاخوبه چرا ب یشنکه وضع مال یدینزن! د یانقدر فانتز-

 راحت یالکنم. با خ یچندرغاز پول من باشن؟ اصال االن در و قفل م

 .یرمگ یبعد چند هفته دوش م

را دراورد. رنگ پوستش چند درجه  یشرا در چرخاند و لباس ها قفل

ب وان را باز کرد و خودش را داخل آ یا یشهتر شده بود. در ش یرهت

 اش را گذرانده بود. یمدت که در سرما زندگ یکداغ رها کرد. بعد 

 زد و با حرص گفت: یبخش یتداشت. لبخند رضا یواقعا حس خوب

ندارم.  یشخدا لعنتت کنه شما پول پرست ها رو که چندساله آسا-

کنه  یزندگ یاالن تو عمارت به اون بزرگ ینکها ینواب به جا ینوه 

مردم و بکنه و کنار پارک بخوابه! خدا همه اتون و لعنت  یکلفت یدبا
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 یممادر یراثاز ارث و م یدها! حاال که چندرغاز بهتون نرس یونهکنه د

 .میادحالتون جا 

خوب  یشساعت به زور دل از آب داغ کند. تمام دردها یماز ن بعد

 وآمد  یرونشده بود. دستش را بلند کرد و حوله را برداشت. از آب ب

 ییرا به سو یشخودش را با حوله خشک کرد. هرکدام از دست ها

 و گفت: یدشک

 بده! یرتونخدا خ-

گذاشته بود انداخت.  شلوار  یشکه مادر بهزاد برا ییبه لباس ها نگاهی

داشت و شال  یمشک یدار قرمز که راه ها ینآست یشرتو ت یمشک

موبالش  یرا درون شال کرد. گوش یشو موها یدقرمز! لباس ها را پوش

گذاشت. به  یخودش را تا کرد و گوشه ا یرا برداشت و لباس ها

وقت بود  یلی. خیدبخار گرفته کش ینهبه آ یرفت. دست ییسمت روشو

صورتش آفتاب سوخته شده بود.  یدبود. پوست سف یدهخودش را ند

درشت  یچشم ها یربرجسته اش نمانده بود و ز یاز گونه ها یزیچ

که تنها ارث  ییبند انگشت گود افتاده بود. چشم ها یکرنگش  یمشک

 یشو دست ها تگف یکرد. آخ یدستش درد م یمچ هااز پدرش بود. 
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نثار پرستار  ییکرده بود ناسزا یشکه مچ ها یورم یدنرا باال اورد. با د

 یالغر شده بود. استخوان ها یلوییمدت ده پانزده ک ینها کرد. ا

را محکم به سمت راست  یشرتت ی یقهزده بود.  یرونب یگردنش کم

 یرنگ! فکش را رو یاهس ی. پروانه انداخت یبه خالکوب یو نگاه یدکش

 هم فشرد و گفت:

کنم. هر  ینحس اون خانواده اس رو پاک م یراثکه م یلعنت ینا-

 جور شده!

ز از پشت شانه اش گرفت و به سمت در حمام رفت. قفل در را با نگاه

بود.  یچیدهداخل خانه پ ییخوش غذا یکرد و بعد هم خارج شد. بو

 یراییبه معده اش گرفت و به سمت پذ. دستش را یدکش یقینفس عم

 کرد. یبهزاد را نگاه م یرفت؛ اما داخل نشد. مادرش با نگران

 از کجا معلوم جواب بده بهزاد؟ -

خوام به حرف همه گوش  یبعد هفت سال که از فوتش گذشته م-

 یهم بذارم تا م یتونم چشم رو یلحظه نم یکشد مامان!  یدکنم. شا

 یکنه! فکر م یم یهگه فقط گر ینم یچیغم! هسرا یادم یهخوابم با گر



 

 

 WWW.98IA3.IR 1737 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 بار دوم؟  یمن ساده است برا یبرا یکن

صورتش نشود. بهزاد  یروانه  یشتا اشک ها یدلبش را گز مادرش

آرامبخش  یبود. با وجود خوردن قرص ها یکالفه، ناراحت و عصب

با  از داخل گُر گرفته بود. کوثر دست بهزاد را گرفت و یهنوز هم کم

 التماس گفت:

 ی؟ش یخیالب یدیقول م ی؟اگه حالت بد شد چ-

 لب نشاند.  یرو یلبخند تلخ بهزاد

 یناگه دست از ا یدنشه! شا یزیمکنم چ یم یشه مامان سع ینم-

 یروحش تو آرامش باشه! وقت ینکنه و کم یهگر یگهکارام بردارم د

که  خوام االنم یکردم. عذابش دادم نم یتشبا کارام اذ یلیبود خزنده 

ق بار دوم عاش یسخته مامان! من برا یلیرفته عذابش بدم. هر چند خ

 بودم. یماهوار عاشق فر یونهامکانش هست؟ من د شم؟ اصال یگهد یکی

نه؛ ک یبا فرزاد حرف بزنم. مطمئنا اون قبول م ید. بایستن یاونم قطع

 یماهرف یبرا یقلب لعنت ینخودم نتونستم... هنوزم که هنوزه ا یداما شا

 زنه و بس!  یم
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خودش را  یرا دور کمر مادرش حلقه کرد. جلو یشدست ها بهزاد

 رفت، یاش م یشکه پ ینکند. او به جز روانپزشک یهگرفته بود که گر

 ت:نکرده بود. مادرش آرام سر او را نوازش کرد و گف یهگر یکس یجلو

 نم پسرم! دو یم-

 ی. حرف هایختصحنه، غم دوعالم در وجودش ر ینا یدنبا د پریا

رده آدم م یکداد که  یحق را به بهزاد م یناالنش ا یبرادر او، کارها

خودش را نداشته باشد چه  یداد که حوصله  یحق را م ینباشد. ا

 از یع. سریدرا داخل راهرو د یاپر ی یهبهزاد سا یگران،برسد به د

و با چشم اشاره کرد که او  یدکش یقعم نفسمادرش جدا شد. چند 

کرد و خودش هم قبول داشت. حال که  یم یامده است. کاراحمقانه ا

 یدشده بود البته شا یمشتصم یخیالکرده بود ب یداپ یدلخوش یاو کم

ها خانواده اش را ر یزود ینخواست به ا ینبود. نم یآن هم هنوز قطع

ت. اند او در راهرو اس همیدهکه متوجه شد آنها ف یارکند و برود. پ

 رساند و تند تند به بهزاد و مادرش یراییدستپاچه خودش را به پذ

 گفت:

. یدمشن یجور ینخواستم حرفاتون و گوش کنم هم یبه خدا من نم-
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 !یدببخش

او  یمادرش هم برا یلباس ها یگره خورد. حت یانگاهش به پر بهزاد

 یصورت او را از نظر گذراند. چهره  یبزرگ بود. تک تک اجزا یکم

 یبه بچه ها یشتر! بیراییخاص و گ یتجذاب یچبدون ه یمعمول

 و گفت: یددستش را به گردنش کش یابود. پر یهشب یرستانیدب

 شده؟ یزیچ-

 گفت: یبلند یرفت و با صدا یابه خودش آمد. به سمت پر یعسر کوثر

 یه؟بزنم به تخته! اسمت چدخترم  یچه قدر خوشگل-

 یترک یالسر یشهکه مانند هم یزیوناز او نگاه گرفت و به تلو بهزاد

داد چشم دوخت. لرزش دست راستش به وضوح معلوم بود.  ینشان م

مورد عالقه  یالمشغول نگاه کردن سر یدستش را مشت کرد و با گنگ

 زد و گفت: یلبخند خجالت زده ا یامادرش شد. پر ی

 بازم بهتون زحمت دادم. یدنواب! ببخش یاپر-

گذشت تا به  یزد. همان طور که از کنارش م یابه پر یچشمک کوثر

 اَشپزخانه برود گفت:
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کش! خودته! خجالت ن یخونه  ینجاهمبه بعد ا یندخترم! از ا ینبش-

صدام کن، بهزاد، به  یراحت باش! من کوثرم هرجور دوست دار

 باشه مهمون خودته. ین! هرچتعارف ک یرینو ش یوهم یاجانپر

 لطفا! ینزحمت نکش-

مبل نشست و از بهزاد که حواسش نبود  یندور تر یفاصله و رو با

 :یدپرس

 کنم؟ یکارچ یدجبران کمکت با یبرا-

 یو شلوار گرمکن مشک یکه تنش بود با پولوشرت ذغال سنگ هودی

 یصدا یدنبود. با شن یسخ یاش کم یقهوه ا یعوض شده بود. موها

 گفت: یزیونبدون نگاه گرفتن از تلو یا،پر یجد

مک به ک ییجورا یک! کمک من به تو یخواد بکن ینم یکار خواست-

 شه.  یمنم حساب م

 نگاهش کرد. یجگ پریا

  ی؟چ یعنی-

تفاوت به  یب یشهو مثل هم یبلند شد. کامال جد یشاز سرجا بهزاد
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ده بود؛ اما را گذران یچندماه یاباناو در خ یدرفت. شا یاسمت پر

توانست بفهمد دختر  ینم یرنگش کس یاهبخاطر سر و صورت س

جوان، هرچند  ینفر بود آن هم مرد یک یاست؛ اما االن که در خانه 

 ینعالم و آدم بدب ی. به همه یدترس یم یدمادرش حضور داشت. با

مادرش را بعد از فوت پدربزرگش از  یبود. پدرش که پدرش بود خانه 

او  یکرده بود. بهزاد جلو یابانشخ یچنگش درآورده بود و آواره 

محکم به مبل  یاکج کرد و خم شد. پر ی. گردنش را کمیستادا

تفاوت  یب روشن بهزادِ یقهوه ا یبه چشم ها یدهبود. ترس یدهچسب

 مبل گذاشت.  یپشت یشد. بهزاد دستش را رو یرهخ

 کمک به منه...! یجور یکمک به تو ک یعنی-

ا و تنها. یدفهم یاز ابتدا م یدرا با ینفرق داشت. ا یهبا بق یاپر انگار

کرد. عذاب  یبود که با وجود مونث بودنش حال او را بد نم یکس

بودنش به او، عرق  یکآمد. هرچند بخاطر نزد یوجدان سراغش نم

محکم آب دهانش را  یاکمرش نشسته بود. پر ی یغهت یرو یسرد

 قورت داد و گفت:

 !یدار دوست یباشه باشه! برو عقب جان هرک-
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 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-

دهانش ترشح شده بود و از انداخت، بزاق  یرینیش یسبه د ینگاه پریا

از  یرا کنار گذاشت. بشقاب یسیمعده درد گرفته بود. رو دروا یگرسنگ

توجه به  یبرداشت و با چنگال دو تا نارنجک برداشت. ب یزم یرو

داده بود هردو را در دهانش گذاشت و  یادکه مادرش به او  یآداب

 یدبگو توانست به فرزاد ی. بهزاد هنوز هم نمیدنشورع کرد به جو

را گرفته است. هر چند پشت تلفن او خودش را  یمیتصم ینهمچ

خواهد  یم یدکشته بود که به حرفش گوش دهد. به برادر زنش بگو

شد؟ فرزاد به او حق  یدر ذهنش کم رنگ کند؟ م یخواهرش را کم

پرت بود  حواسشبه بهزاد که  یشدن دهانش، نگاه یبا خال یداد؟م

نارنجک  یکانداخت. از فرصت استفاده کرد. دستش را بلند کرد و 

توجه به کار او و  یدر دهانش گذاشت. بهزاد ب یعبرداشت و سر یگرد

 یپر بود. دور دهانش خامه ا یاشد. دهان پر یرهبه او خ یرارادیکامال غ

 یدراز شده بود و با چشم ها یرینیش یسد یشده بود. دستش جلو
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خنده اش را  یکرد. بهزاد نتوانست جلو یده او را نگاه مش رشتد

 یعاز خجالت سرخ شد و سر یاپر یدن،. آرام شروع کرد به خندیردبگ

کند، بهزاد دستش را باال آورد و با  یهکرد. تا آمد توج یدهانش را خال

 لحن مملو از خنده گفت:

 یگهد یاونجا که بخور یم! گذاشتیکن یخواد ماستمال ینم یخیالب-

 یداری؟برم یواشکیچرا 

 اش را به سمت دهانش برد یخامه ا یدست ها یاراخت یکامال ب پریا

 شد. یدتربهزاد شد یکند. خنده  یزتا تم

 چندسالته عموجون؟ -

از  یاش کرد و دستمال کاغذ یشگیهم ینثار عادت ها یلعنت پریا

را صاف کرد و  یشکرد. گلو یزرا تم یشدرون جعبه برداشت و لب ها

 گفت:

 و سه. یستب-

اش  یشانیپ یانم یخودش را جمع و جور کرد. اخم یعسر بهزاد

 شکست.  یقولش را م یزود ینبه ا یدنشاند. نبا
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 شد که دنبالتن؟!  یشنوم؟! بگو چ یخب م-

 یوشه . گیاوردن یشرفتار بهزاد شوکه شد، اما به رو ییرتغ یناز ا پریا

 کرد و گفت: یزلبش را تم

 یمادرپدربزرگ م یشپنج سالم بود فوت کرد. من پ یمادرم وقت-

ه بابابزرگم چشم دوخت یها ییکردم. پدرم از اول به دارا یم یزندگ

نامه خونده شده خالف  یتوص یکه فوت کرد وقت یشماه پ یکبود. 

د. از هاش و به نام من ز ییتمام دارا یم،پدر یو خانواده  ییمباور دا

 یبهم بزنن تا گوشه  یونگیتا انگ د المنهمون موقع همه دنب

 بندازنم بعدهم... . یمارستانت

 پوزخند زد. یدقسمت از حرفش که رس ینا به

هر وقت  ینهم ی! براینو باال بکشن! هم یراثو ارث و م ییتمام دارا-

 فرار بودم. یرکال درگ یابوده  یمارستانتو ب ینیب یمن و م

ه نامت که ب یراثیکه بتونم تمام ارث و م یبه من وکالت تام بد یدبا-

 شده رو بفروشم پولشو بهت برگردونم. 

 ین؟کمکم کن یگهجور د یکشه  یوکالت تام؟ نم-
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ها آن یکه در خانه  ینبود. هم ینچشم دوخت، او به مردم بدب یاپر به

 کرده بود.  یسکآمده بود ر

 ! یوکالت بهش بد یدبا یهم بد یلپول به وک یشه، بخوا ینم-

 یکفر یبودن بهزاد کم یو عاد یخونسرد یناز ا ید،کش یپوف پریا

 شده بود.

ون چ! یدارم و ندارم به نام خودت کن یهرچ یتون یم ینجوریخب ا-

 قانوناً من بهت وکالت دادم.

برداشت و با چاقو مشغول پوست  یسقرمز از داخل د یبس یک بهزاد

 کردن آن شد.

نه ام؟ نگو بخاطر اصرار خو یاومد یچ یبرا یاگه بهم اعتماد نداشت-

 کنم.  یباور نم یکیچون من  یمامان قبول کرد

 ینشست. چاره ا ینهرا درهم کرد و دست به س یشاخم ها پریا

 شد. یبهزاد به او عوض م یدد یدهرچند شا یتنداشت جر گفتن واقع

کردن.  یدارفتم و پ یبمونم. هر جا قبال م ینجانداشتم که ا یچاره ا-

 یمارستانآرامش ندارم. هرجا برم تهش سر از ب یابونمتو خ یحت یگهد
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 . یارمدرم

 ادامه داد. یبلند یدستش را باال گرفت و با صدا یها مچ

خوردم داغون شده.  ینم کرده، زانوهام از بس زمنگاه کن! دستام ور-

زودتر  یسوار کن یحقه ا یخوا یاز من نمونده! الاقل اگه م یچیه

 و یداربگو الاقل اگه تو تمام پوال رو بر یکمکم کن یاخو یبگو! اگه نم

 . یارنم یرمتا هرجا برم گ یبر

و  یبودش بدبخت یدهنگاهش کرد. از همان روز اول که د بهزاد

 یآفتاب سوخته اش لباس ها یاش معلوم بود. گونه ها یچارگیب

 گرفت و یاکه داشت. نگاهش را از پر یالغر یتنها یب یکلو ه یفشکث

توانست به حرف  یشد. نم یرهکه درون انگشتش بود خ یبه حلقه ا

سرش  یاآمد، پر یچشم اش م ویهمه گوش دهد. تمام خاطراتش جل

 که گرفته یمیو تصم یاز فکر یتانداخت و بهزاد با عصبان یینرا پا

 بلند شد. یشبود از جا

کمکت  یرمگ یاز دوستام تماس م یکی. با یستمتا دو روز تهران ن-

 یمدت بخاطر جبران اشتباه ین! فقط ایندار یکنه. علنا با من کار
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 ! یبمون یتون یکه مامان کرده م

چند  یکرد. نه به خنده  ییرباال رفت. رفتار بهزاد به کل تغ ابروهایش

زاد . بهیدبگو یزیاالنش...! تا آمد چ یتقبلش و نه به عصبان ی یقهدق

ش به کتابخانه ا ینگاه ید،کوب به سمت اتاقش رفت و در را محکم به

 یم یش. دست هایختکتاب ها را وسط اتاق ر یتکرد و با عصبان

کمرش  ی یغهت یرو ی. عرق سردیدتپ ی. قلبش با شدت میدلرز

 یالتماس ها ین،غمگ یدکتر، لبخندها ینشسته بود. حرف ها

 یزم یآمد و او دوباره آتش گرفته بود. هرچه رو یادشهمسرش 

افتاد و شکست.  یبد یقاب عکس با صدا یخت،کارش بود وسط اتاق ر

ه رد. بک یروشن م ااو ر یکآباژور کنار اتاق روشن بود و اتاق نسبتا تار

عکس پس زد.  یها را از رو یشهسمت قاب عکس رفت و نرمه ش

 گفت: یآرام یبود. بغض کرد و با صدا یشانعکس عروس

... ینمچکه کردم. من ه یت... فکرباب یماه... من و ببخش فریدببخش-

 ... کنم! ینم یکار

داد. دستش را باال  یرا نشان م یازدهانداخت.  یواریبه ساعت د نگاهی

و  یختقرص را درآورد. چندتا کف دستش ر یقوط یزم یبرد و از رو
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. فکش یدرا محکم کش یشداد و موها یهتک یزدر دهانش گذاشت. به م

 گفت: یلرزان یهم فشرد و با صدا یرو یترا با عصبان

 م. زنم ش یخیالخواستم بخاطر... خودم ب یکارم! من م یانتمن خ-

 یمشت زدن ها ی. صدایدهر دو دستش را بر سرش کوب محکم

. جنون به او دست داده بود. یدشن یزد م یمادرش را که بر در م

 ینمشت شده اش را بر زم یزد. دست ها یزسرش را محکم به م

برم گم شم؟ غصه  یهچ» . یچیدپ یبابک در گوش اش م ی. صدایدکوب

کرد که عزادار زنشه. اون  بازی یلمچندسال ف یننخور مامان! بهزاد تو ا

نگرفت، سرطان!  یناراحت نبود. کم درد یماهمرگ فر یوقت برا یچه

بود و انقدر تو خودش  یدهمرد به اصطالح پدر د یناز ا یمعلوم نبود چ

بلند داد زد. مادرش  یبا صدا« بود که سرطان گرفت و مرد!  یختهر

 یبه خانه انداخت. نم ینگاه یاافتاده بود. پر ینزم یآن طرف در رو

سر  یبه فکرها یگرفتار یکتوانست  یبماند او نم یشترتوانست ب

 یبهزاد اضافه کند. در اتاق مادرش باز بود. به سمت اتاق رفت. نگاه کل

و تخت دو نفره  یموییل یها یوارینداخت. کاغذدداخش ا یزاینبه د

 هکه به بالکن را یسرتاسر یکه وسط اتاق قرار داشت. پنجره  یا
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بود  یشآرا یزداشت. در کمد لباس ها را که سمت چپ اتاق و کنار م

 یشرا باال لباس ها یو کاپشن مشک یباز کرد. شلوار کتان ژاکت مشک

از  یا ی. شال مشکیدشن یمادر بهزاد را م ی یهگر یباز کرد. صدا

 یشآرا یزبود. نگاهش به م یسخ یشبرداشت. موها یداخل جالباس

از کش ها را برداشت و  یکی. چند گلسر و کش! کردافتاد. کشو را باز 

غذا کل  یآمد. بو یروناز اتاق ب یعرا محکم بست. سر یسشخ یموها

نداشت. نگاهش به کاغذ  یدد خانه را پرکرده بود. اتاق ها به داخل هال

به داخل راهرو انداخت و  یاٌپن بود افتاد. نگاه یکه رو یو خودکار

 نوشت. یعسر

تون اضافه ها یخوام به گرفتار یرم، نم یمن دارم م یدسالم ببخش-

 یگردم لطفتون رو جبران م یدست لباس برداشتم. برم یککنم. 

 نواب. یاکنم. پر

رفت. آرام در را باز  یه سمت در خروجو خودکار را گذاشت و ب کاغذ

. بهزاد در یدو آرام در را برهم کوب یدکهنه اش را پوش یها یکرد. کتون

 یرا با جالباس یشکمدش را باز کرد. چمدان را برداشت و لباس ها

کنار تخت بود برداشت  یعسل یدرون چمدان انداخت. پارچ را که رو
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را محکم  یوان. لیدنفس سر کش یکو  یختآب ر ین کمیواو داخل ل

 .یدکش یقیو نفس عم یدکوب یعسل یرو

زد گفت  زنگ ینمحمدحس رم مشهد، ینگران نباش مامان! دارم م-

تونم  یهم که گرفتم غلط بود. من نم یمیخودم و برسونم. اون تصم

دستش انداخت.  یفکر کنم. پالتواش را رو یماهاز فر یرغ یبه کس

را برداشت. با چمدان از اتاق خارج  نشیماش ییچو سو یگوش یف،ک

دو زانو  یشده بود. پست در رو رخس یهشد. مادرش صورتش از گر

مادرش نشست. دستش را  ینثار خودش کرد و جلو یافتاده بود. لعنت

صورت او را پس زد. با لحن آرام و  یرو یبلند کرد و اشک ها

 گفت: ینیغمگ

! ببخش یحرص بخور یدکه همه اش بخاطر من و بابک با یدببخش-

 کردم.  یتتسالها اذ ینمنو که تو ا

 گفت: یهدستش را بلند کرد و با گر مادرش

حرف و  ینبخوره بهزادم؟ ا یبچه اش حرص نخوره واسه ک یآدم برا-

 نزن! 
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بود.  یادصورتش ز یو چروک ها ینمادرش را نگاه کرد. چ عمیق

ا رآنها  یناز ا یشتوانست ب یرنگش نم زده بود. نم یقهوه ا یچشم ها

 کند.  یتاذ

 یک یدابک بگو برگرده خونه؛ بگو اشکال نداره بابت حرفاش! شابه ب-

نکن مامان  یه... گریماهمدرست بگه من مسبب مرگ فر ییجورا

فتار خواد بابت ر ینم یگهبه بعد به فکر خودت باش، د ینخوشگله! از ا

 کنم. یو درست م یهمه چ یدی؟! خب؟! قول میمن حرص بخور

 یشبود. از لحن حرف ها ینبهزاد غمگ ینگران شد. چشم ها مادرش

 زد. با ترس دستش را گرفت و گفت: یموج م یدیناام

 ی؟درست کن یخوا یم یبهزاد؟ چجور یکن یکارچ یخوا یم-

 او زد. یاز ته دل به نگران لبخندی

 یمرشام بخو یم. االنم بلند شو بریفهم یاز مشهد برگردم م یوقت-

 ه ام!گرسن یلیخ

 آمد بلند شود. مادرش محکم مچش را گرفت و وادارش کرد نرود. تا

 جان؟-
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و  میرم یم یو برگرد یبر یبهزاد؟ بگو! تا وقت یکن یکارچ یخوا یم-

 شم. یزنده م

 گفت: ی. مادرش را بلند کرد و با خوشحالخندید

 یمبر یابگردم.  یگردم.! فردا برم. عصر برم یکه... برم یرمرم بم ینم-

 .یمشام بخور

او،  یرفتار ناگهان ییرکرد دلش را بد نکند؛ اما تغ یسع مادرش

 . باهمزد او را نگران کرده بود یم یگاهکه گاه و ب یموقع یب یلبخندها

 یوکه ر یو کاغذ یاپر یخال یجا یدنوارد آشپزخانه شدند. بهزاد با د

 درش کهبه کاغذ انداخت و روبه ما یباال رفت. نگاه یشاُپن بود. ابروها

 غذا بود گفت: یدنکش ولمشغ

واسش  چند دست از لباس هاتم برداشته. ینکهنواب رفته! مثل ا یاپر-

 ینکارت و بهش بده، ا ینا یدیشد ییجا یک یروز یکغذا نکش اگه 

 کنه. یآدم کمکش م

 نامه یپالتواش درآورد و رو یبونداد را از ج یحقوق یموسسه  کارت

 رفت آرام گفت: یذاشت. همان طور که به سمت آشپزخانه مگ
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 ...!یرفت یکرد یخوب کار-

 شد.  یرهو از پشت سر به مادرش خ یدرا کش صندلی

 یش؟شناخت یو از کجا مت ینداره؟ راست ییکجا رفته؟ مگه نگفت جا-

 ینهم ینجاتش دادم. برا یشپدر یدو بار من از دست خانواده  یکی-

کارت  یدیشد ییجا یابونی،نره اگه تو خ یادتشناختمش. فقط 

که از ونداد کمک بخواد  یو بهش بگ یونداد و بد یحقوق یموسسه 

 کنه. یچون اون کمکش م

 یزم یرا رو یمهگفت؛ اما مشکوک شد. خورشت ق یباشه ا مادرش

 یبود که بهزاد م یشب ینبرنج را هم گذاشت. اول یشگذاشت و د

 یاشد و رو یورت خندان مادرش ممحو ص یگاه یدخند یگفت و م

کرد تا مادرش دلخوش شود؛ اما از درون حالش بد بود. هر  یم یپرداز

 یم. بعد از نیدبلع یم سختیگذاشت به  یکه در دهان م یقاشق

. مادرش به او یدساعت، به مادرش کمک کرد تا ظرف ها را بشو

اوقات  یکند؛ اما گاه یکرد با بهزاد همراه یم یمشکوک بود. سع

درد و غصه  یچکرد بهزاد ه یخورد و فکر م یماهر او را م یگول باز

روبه  وخارج شد.  ییندارد. ساعت دوازده شب بود. بهزاد از دستشو یا
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 مادرش که در حال مسواک زدن بود گفت:

 هام کنارت بخوابم مامان؟ یمثل بچگ یشهامشب و م-

 :حالت او گفت ییرغتوجه به ت یباز و ب یرو یا. مادرش یدرا گز لبش

 شه! یبله که م-

از اشک  یتا رد یدکش یشبه چشم ها یرا برگرداند. دست صورتش

نماند. برق اتاق مادرش را روشن کرد.  یچشم ها و صورتش باق یرو

 .... . یدارد ینشب بود. آخر ینآخر

*** 

 یو رو یرو داشتند. شاد یشپ یکه شب سخت یهبهزاد و هد خالف

سروش رو کرده بود. به محض ورود جهان به  یخوش به خانواده 

 یبد نهال هم نم یحال جسمان یخانه ولوله در عمارت به پا شد. حت

 یدنبرادرش بدون پوش یدنبا د یالاش کم کند. سه یتوانست از شاد

بلند شروع  یو با صدا یدسمتش دو هب یسرد زمستان یدرهوا ییدمپا

از ته دل  یسال لبخندخان بعد از چند یونکردن. هما یهکرد به گر

 پربزرگش را گرفت و گفت: یبازو یاوشزد. ن



 

 

 WWW.98IA3.IR 1755 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 آقاجون!  یمبر یاب-

د به نهال و ونداد که با لبخن یدنبا د یالکرد. سه یتشسمت در هدا به

رفتند. از آغوش برادرش جدا شد و به سمت نهال رفت.  یسمتشان م

 و گفت: یدبه صورت او کش یدست یبا شرمندگ

 ان؟یمارستب ینرفت یم یدمگه نبا ین؟دخترم؟ چرا االن اومد یخوب-

 صورتش یکه رد اشک رو یالبه ونداد انداخت. به سه ینگاه یمن نهال

 مانده بود لبخند زد.

 یمکردم نر شب بد بود؟ نه عمه! من اصرار ینشه تو ا یآره مگه م-

 خونه! یادپرستار م یهرچند ونداد دلخوره؛ ول یمارستانب

 بود.  یشحرف ها ی. چه قدر شرمنده یدش را گزلب سهیال

 ... شه بغلت کنم دخترم؟یم-

 نیا یاگر هر کس ید. او از مادر ونداد ناراحت نبود. شایدخند نهال

 داد. نهال دست ونداد را یم یانمهرحق را به ک یدشن یموضوع را م

 رها کرد و گفت:
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 شه عمه! یالبته که م-

 گفت: یو با لحن لرزان یدآرام به آغوشش کش سهیال

 عمه جون!  یشاهللا ینخوشبخت ش-

 مامان! بهت بگم. یریگ یطرف عروست و م یاز اول دار-

به ونداد رفت. همان طور که نهال را به داخل  یچشم غره ا سهیال

 کرد گفت: یم یتهدا

دختر  یمتر یماز ن یحق ندار ینگرفت یعروس یبهت بگم تا وقت-

 .یخوشگلم رد ش

بود  یستادها یاطاز پشت سر ونداد که وسط ح یمان یه خند صدای

 برگشت. یماو به سمت ن یدبه گردنش کش یآمد. ونداد دست

 جان عمو؟-

 را دور گردن برادرزاده اش حلقه کرد و گفت: دستش

دم تا ! من خون دل خورینهال و داشته باش ینگم ها ونداد؛ هوا یگهد-

 بزرگ شد. 
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 چشمش گذاشت. یدو دستش را رو ونداد

 بپرسم؟ یزیچ یکراحت. فقط  یالتچشم عمو! خ-

 رگشتهبه خانه ب یسال تازه شاد یسترا باال داد. بعد از ب یشابرو نیما

ساختمان  یروشن بود. چراغ نما یاطدورتا دور ح یبود. چراغ ها

 شد. یم یدهخانواده از دور شن یاعضا یخنده  یروشن بود و صدا

 ی؟چ-

 نبود. یاطدر ح یند و کسداخل رفته بود همه

 شه؟  یم یعمه چ-

 ییاون قصد جدا ینکهشوهرش، مثل ا یدنخان امروز رفته د یونهما-

 هیکه هد یدوست دارن. هنوز با کار یلیرو نداره و هم رو خ یهاز هد

ته هر بچه هاش؛ اما بابا بهش گف یدنبه د یادزمان ببره تا ب یدکرد شا

 در خونه به روش بازه. یادوقت خواست ب

 متفکر گفت: ونداد

 با... . یجهان مشکل نداره؟ هرچ ییخب دا-
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 . حرفش را قطع کرد و گفت:یستادا یشسرجا نیما

حساس و او دور بودن از هم، فکر نکنم  ییسال جدا یستبعد از ب-

 ییتدا یدرد و دل ها یسال پا یجدهمونده باشه. من ه یعالقه ا

! هرچند یشقبل یه دوباره برگرده به زندگندار یلینشستم. اون م

برفت از  یدهاز د یهرک یتحکا ینمقصر نبودن؛ اما هم یچکدومشونه

سال  یستاون ب یداره. جهان برا وستشوهرش و د یهدل برفته. هد

 هم برگردن؟! یشدوباره پ یخوا یآدم مرده بوده. م

 درست بود. ونداد ناگهان سرش را یمان ینگفت. حرف ها یزیچ ونداد

 تکان داد. یهچ یسرش را به معنا یماباال آورد. 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-

اسپند از داخل  یرا پشت ونداد گذاشت و داخل هلش داد. بو دستش

که کنار پهلواش حس  یآمد. هلهله به پا بود. نهال با وجود درد یم

کرد.  یم یشوخ یاوشکرد کنار پدرش نشسته بود و با آوا و ن یم
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 روبه جمع گفت: یمان یدنجهان با د

 تا کجا داداش واستون گفته؟-

جهان  یعجله  ینساکت شدند. محمد به ا یهچندثان یبرا همه

 برادربزرگترش گرفت و گفت: یرا روبه رو یچا ینی. سیدخند

 .ینر بره بعد شروع کند یتخستگ ی،آقا جهان بذار از راه برس-

 یاوشو دست ن یدنسبتا بلندش کش یشبه ر یزد دست یلبخند جهان

 و نهال را که کنارش نشسته بودند را گرفت.

 .یمش یزودتر از شرش راحت م یمزودتر بگ یهر چ-

و  یدجلو کش یبلند شد و شالش را کم یعادرش سربر یدنبا د آوا

 گفت:

 آزاد! یشپ یرممن م ینداداش بش یاب-

به آزاد که  یو چشم غره ا یستبا دست اشاره کرد الزم ن ونداد

 یقاکرد رفت. کنار آزاد نشست دق ینامحسوس نثار آوا م یلبخندها

 .برداشت و از محمد تشکر کرد یاستکان چا یک یمانهال، ن یروبه رو



 

 

 WWW.98IA3.IR 1760 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

سال  یستو نهال رو با خودم بردم و اتفاقات ب یاوشکه ن یتا وق-

 هوش شدنت. یضربه خوردن به سرت و ب یگذشته! بخوام بگم تا جا

 یتازه شود. نگاه یشگلو یتا کم یدداغ نوش یجرعه از چا یک جهان

 به جمع که کنجکاو بودند انداخت و گفت:

بودم. انقدر بدنم خشک شده بود  یمارستانبه هوش اومدم تو ب یوقت-

 یخپرستار اومد ازش تار یکتونستم تکون بدم.  یگردنم و نم یکه حت

شد.  یگفت دوسال تو کما بودم باورم نم ی. وقتیدماون روز و پرس

که دارم برم. مجبور  یمیتونستم با حال وخ یبود. نم یادماتفاقات 

خوب نه فکر  یتحت درمان بمونم. بهتر شدم، ول یگههفته د یکبودم 

خودم از  یشد. آخر با اجازه  یو بچه ها از جلو چشمم دور نم یههد

که داشتم ساعت دستم بود. اون  یزیمرخص شدم. تنها چ یمارستانب

اتوبوس بخرم به مقصد  یطبل یکو فروختم تونستم با نصف کمترش 

خونه رو  یدمتهران فهم یدمسر یتهران، تو راه مردم و زنده شدم. وقت

ها گفتن دختر، پسر، داماد و اون دوتا بچه  یهفقط همسا ینعوض کرد

 یم یدنبال ک یبزرگ ینمردن! نتونستم دنبالتون بگردم تو تهران به ا

گفتم؟ کو بچه هام؟ کو زنم؟  یم یکردم چ یم یداتونگشتم؟ پ
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... برگشتم ینانواسه رفتن داشتم نه پول آنچ یینتونستم بمونم. نه جا

دونستم بچه  ی! میونگیاما خودم و زدم به د یمارستان؛به مشهد و ب

چون پنج نفر مرده بودن. هم من  یدهبه موقع رس یثاقهام زنده ان و م

پام و  یاز وقت ی،! بردنم مرکز توانبخشیثاقو بچه ها و هم م یهو هد

که  یشدم. تنها کار یرسکوت گرفتم. گوشه گ یگذاشتم اونجا روزه 

با  یدنمنفر اومد د یکروز  یک ینکهکردن بود. تا ا یکردم نقاش یم

رو بهم دادن. اون گفت  یاو سالم بود انگار دن یحکه صح یثاقم یدند

شد؟ از  یم یگشتم چ یبچه ها؛ اما برم یشتونم برگردم پ یاالنم م

هراسون اومد  یثاقکه داد امتناع کردم. بعد از دو سال م یدرخواست

بهم داد. انگار سقف رو  یرو بعد از مدت طوالن یهازدواج هد رخب یشمپ

 یم؛به همه گفته بودن ما مرد یدادمبهش حق م یدبا ید. شایختسرم ر

گذشت.  یا ی. زمان طوالنیمکه ما زنده ا یدفهم یم یدبا یههد یول

 یم یهر چ یثاق. میدمد یفقط عکس بزرگ شدن بچه هام و م

 یتو واقع یامکرد تا ب یبهم اصرار م یشترشد. ب یتر م یشونگذشت پر

 و بگم.

 یینسرش را پا یبا شرمندگ یماگذشته زد و ن یادبا  یلبخند نهال
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 زد و ادامه داد. یلبخند تلخ یماانداخت. جهان به ن

 یها یبه من نگفت که نهال ازدواج کرده، اون فقط از خوب یمان-

 یاتفاقاتهجده سال نگفت چه  ینوقت تو ا یچگفت. ه یم یشونزندگ

وقت  یلیکه خ یی. مثل نامه هایدواسش افتاد و از کجا به کجا رس

 یچگفت. ه یفرستاد و اوضاع عمارت و آروم م یم یهمن و هد یواسه 

با حال خراب  یششد. پنج سال پ یو چ کردوقت نگفت از کجا شروع 

 یاصرار کرد که خودم و نشون بدم. بهم گفت چه اتفاق یشماومد پ

کارش شده بود اشک و آه  یدنمد یومدنهال افتاده. هر روز م یبرا

کرد که بچه ها رو باخودش برده. بعد از دوسال  یخودش و لعنت م

د شده بود. چن اغونکرد. کال د یکه حال نهال خوب شد. بازم اصرار م

 یبود م یدهاومد سراغم رنگش پر یشحدود دو سه ماه پ یشوقت پ

گفت  یشده. م یکسروش، به نهال نزد یخانواده  یاز آدما یکیگفت 

که گفته نهال  یلهگفت همون وک یسراغ بچه ها! م یانترسم ب یم

 خودش از پله ها افتاده.

زد. ونداد متعجب  یقند از داخل قندان برداشت و داخل چا یک جهان

کالم جهان را به دست گرفت. روبه  یرشته  یما. نیسترا نگر یشعمو



 

 

 WWW.98IA3.IR 1763 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 ونداد گفت:

شده  یکاردست ینتکه ماش یهمون روز یدمتون،باهم د اون روز که-

گه تاد. م. تازه نگاهم به انگشتر، انگشت اشاره ات افینبود با نهال اومد

از بهزاد  یدم،تونستم فراموش کنم اون انگشتر نقره رو؟ ترس یم

 یدخترعمو ی،. اون از اول ماجرا رو گفت که نامزد کردیدمپرس

و درمونگاه. اون گفت ت یشحال خراب زده تا ببر هخودش و ب یانمهرک

. یمشهد از صفر شروع کرد ی! گفت اومدیاز خانواده طرد شد

ر هرجو یدمشهد؟! با یاومد یم یدهمه شهر چرا با ینمشکوک بود. از ا

 .یدونست ینم یچیکردم. هرچند ه یشد نهال و ازت دور م یم

هال نتعجب گرفت و به نگاه از ونداد م یماونداد باال رفت. ن ابروهای

ام بود را فراموش کرده بود. تم یدهکه د یبیچشم دوخت. نهال کال آس

 شد. یپازل داشت کنار هم مرتب م یتکه ها

 یسمج داده بود. م یرگ یکنه؛ ول یداکار واست پ یکبه بهزاد گفتم -

 یشبفرست یخوا یم یفرست یتا سر کوچه نم ییگفت تو نهال رو تنها

مقدمه بهش بگم ونداد  یسرکار؟ انقدر اصرار کرد تا مجبور شدم ب

گفت  یتوئه! اونم خالصه، بهزاد از اول مخالفت کرد اون م ی یکارهچ
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آشنا  یک. به اصرار من یستن یلم یو نهال هم ب لهونداد عاشق نها

دونست. با  ینم یچیجهان ه ی،کرد و فرستادمت داخل توانبخش یداپ

 شدم. یشم؛ اما نم یخیالزنگ زد ازم خواهش کرد بتو، به من  یدند

 باز گفت: یبا دهان نهال

زد؛ اما من  یبه سه نفر سر م یداب یاز اولم مشکوک بود. هر مددکار-

 نفر! یکبه 

 متعجب همه ادامه داد. یتوجه به چهره  یسر تکان داد و ب نیما

و من هلت  یتیونداد، به بهزاد گفته بود که تو دنبال پدر و مادر اصل-

بود.  یبخان مشکل داره. عج یوندادم. بهزاد به من گفت ونداد با هما

 یگهد یهر ک یدونداد و دوست داشت. شا یگهجور د یک یشهبابا هم

کرد؛ اما من نه! مشکوک بود. به چند نفر پول  یباور م یدشن یو م ینا

 یو پنج ساله  یستاون پسر ب یگهحواسشون به خونه باشه. د ادادم ت

به  یسهام اون شرکت ساختمون ساز یشترآس و پاس نبودم. نصف ب

نصف شب اومده بود  یهبود. بعد سه روز هد یارنامم بود. شانس باهام 

نکن  یگفته کار یبوده و بهش م یعصبان یلیگفتن خ یبابا، م یدند

کرده آخر زهرم  یم یدشهم تحد یه. هدنمک یمونتاز زنده موندن پش



 

 

 WWW.98IA3.IR 1765 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 یک. نشناختمش! یدد. عکس ها که به دستم رسبو یب. عجیزمر یو م

 یم یخان چ یونساعت دو شب از هما یمتگران ق یزن با لباس ها

 خواست؟

آب دهانش را محکم قورت داد و سرش را به سمت پدرش  حسین

 برگرداند.

 یدین؟د یرو م یهشما هد-

سرد شده اش  یجرعه از چا یکداد.  یرونخان نفسش را ب همایون

 و گفت: یدنوش

بار اومد  یکشده بود.  یداکله اش پ وآره! چهار سال بود که سر -

کرد  یخودش و معرف یحجره، منم تو نگاه اول نشناختمش؛ اما وقت

 یبشه. با تنفر نگاهم م ینجوریا یهکردم هد یتعجب کردم. فکر نم

 یچیه یچادر یزد. از اون دختر ساده  یکرد. پُر و با صالبت حرف م

 یشترکرد و گفت ب یدمرفت تحد یداشت م هکنمونده بود. آخرش 

که زد و  یشمراقب ونداد باشم. گفت مراقب باشم اتفاق چند روز پ

 ه.ذار یدفعه داغش و به دلمون م ینخورد بود دوباره تکرار نشه که ا
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 روبه ونداد ادامه داد. سپس

ل؟ چاره سوا یراز دل خوشم بود که اعتبارمون و ببرم ز یفکر کرد-

ردم راه ها رو امتحان ک یبود. همه  یننداشتم پسرم، تنها کار هم یا

دونستم ماه از  ینبود. آخر م یقدرد من فاش شده حقا ی،که دور ش

 .یادم یرونپشت ابر ب

 دستش زد و گفت: یبر رو یکی همسرش

 ینم دختر دسته گلمو! اگه اون زمان دروغ یناش کرد یونهشما د-

 شد. ینم ینتهش ا یگفت

شد. حال متوجه  یمانکه کرده بود پش ییلحظه از فکر ها یک ونداد

 .ادامه داد یمابود. ن یگریو بهزاد شده بود. دشمنش کس د یماحرف ن

 یدااما پ ید؛کنن، هرچند طول کش یقفرستادم در مورد اون زن تحق-

داده و  ییرتغ یبوده و ک یچ یشاسم اصل ینکهسوابقش از ا یشد. تمام

به  ینداره. وقت یریبابا تقص یدمچندتا بچه داره اونجا بود که فهم

و گفت حق داره بخواد دست به  یدخند یتجهان گفتم با عصبان

 یول ین؛گفت یهبه هد یشما چ یمدونست ینم ابزنه. م یکار ینهمچ
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از  یکی. بهزاد گفت ینگفته باش یدروغ یناحتمالش کم نبود که همچ

تا  یستادم. کنار وایارهخانواده رو درم ی یشینهاره سوپونداد د یدوستا

دونستم ونداد با  یمن م یدن،نهال و ونداد فهم ی. وقتیشهم یچ ینمبب

 یاتفاق یدهگمشده اشِ اجازه نم ینهال دخترعمه  ینکها یدنفهم

خودش نگه  یککنه و اون راه نزد یم یداپ یراه یکحتما  یفتهب

اش جلو  یدهرنگ پر ی. هنوز چهره یدنمداشتن نهاله. ونداد اومد د

هردوشونم؛ خودم گفتم. خودم  ی یکارهبود من چ یدهچشممه! نفهم

 داشت هل دادم به سمت ازدواج با نهال! یدونداد و که ترد

 یددآمد. نهال ناگهان خن یخانواده در نم یاز اعضا یچکداماز ه صدای

ا . دست زد و ببنوشد یآب را برداشته بود تاکم یوانکه ل یماروبه ن

 حرص گفت:

بانه شبود. من اون زمان مردم و زنده شدم. سه  ینقص یب ینقشه -

شه که خودت  ینزدم بخاطر نبودنتون! باورم نم یچیروز لب به ه

بار  یچه قدر واسم سخت بود برا یدون ی. میاتفاقات بود ینپشت ا

 ... .یدون یم ی؟کردم؛ اما نبود یدوم داشتم ازدواج م

 و ادامه داد. یدتلخ خند 
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من چه قدر وابسته  یدونست یبابا؟ خودت م یاصال به من فکر کرد-

با  یدی! ترسییمیدا یگفت یراست و پوست کنده بهم م یومدیاتم. م

و بگذره ت یگهتا هر وقت د یم؟کجا داشت یم؟بر یمبذار یقتدونستن حق

 !؟یدید یچه خواب یگه! االنم بگو دیاوشیمن و ن یبابا

نهال و  یخوشبخت یکرده بود برا یبه نهال نگاه کرد. هرکار نیما

از  یشببود. او قصد نداشت آنها را ناراحت کند؛ اما انگار نهال  یاوشن

 و ناراحت بود.  یاندازه عصب

 ا،یلد. بعد از چندسال رفتم سمت یادو وادار کردم باهام ب یاوشن-

پولم کرد.  یه یبچه ها سکه  یجلو یشکه دوازده سال پ یدختر

ومد. هرچند سخت بود؛ اما قبول کرد. باهام ا یاد،ازش خواستم باهام ب

هال تهران، از دور حواسم به ونداد و ن یمو برگشت یمدنبال جهان رفت

 ینا و یدونداد اخطار دادم و نامحسوس گفتم؛ اما نفهم هبود. چندبار ب

 یکبود؛ اما من  ینهم یاتفاقات افتاد. االنم که تموم شد. همه چ

 به... . یعذرخواه

که با اخم به  یبود، نهال یشکه هنوز مات حرف ها یاوشبه ن نگاهی

زد؛ انداخت و ادامه  یکه لبخند م یشده بود و جهان یرهخ یدست یشپ
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 داد.

 یها یدن با من کم و کاستکر یبه شما سه نفر بدهکارم! زندگ-

عذرت و االن...  ازتون ماز اتفاقات من بودم  یلیداشت. مقصر خ یادیز

 ینکهبعد از ا ین؛رو داشت باش یزندگ ینکردم بهتر ی. سعیخوامم

 یچاما شما ها ه ی؛. وادارتون کردم به ولخرجیدمسهام شرکت و خر

و من  ینساده رفتار کرد یدین،ساده پوش میشه! هینوقت جبران نکرد

بودم.  یسال پدر بد یستب ین. من تو اینو هر لحظه شرمنده تر کرد

 یاینکردم ب یاگه مجبورتون م یدشا یدیننفهم یتوناز بچگ یچیه

 شد. ینم ینجوریپدرتون ا یدند

 یمالبالب از اشک پر شد. سرش را بلند کرد و به ن یشچشم ها نهال

 شد و با حرص گفت: یرهخ

. اون یمکن یازت معذرت خواه یدحرف و نزن! ما با ینوقت ا یچه-

 اتفاق...

 یاوشاما از کنار ن ید؛د یاشک خوب نم ی یهالبخاطر  یشها چشم

 د.ادامه دا یدلرز یکه چانه اش م یمابلند شد و به سمتش رفت روبه ن
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سالها به  ینمن تو ا ی،ودب یخوب یلیاونم فراموش کن! تو پدر خ-

 یکاگه  یکردم. تو حت یافتخار م یخسرو یمابه اسم ن یداشتن پدر

بابا؟  یدی! فهمیکن یمعذرت خواه یحق ندار یدرصد از ما ناراحت

 و تمام؟ با یاریب یابچه رو به دن یعنی ی؟چ یعنیمگه پدر و مادر 

عاشق بابام بودم. کم  یشهمن هم یزندگ ینا یها یوجود کم و کاست

 خودش و... . یگهکس د یبچه  یشه برا یم یداپ یکس

نشست و محکم در  یماادامه دهد. بغضش شکست. کنار ن نتوانست

 .یدش کشآغوش

 !هیش... همیمون یبابام م یشه! همی...چیبابا! ه ی... گینم یچیه-

 و گفت: یددخترش را آرام به آغوش کش نیما

 متاسفم بابت اشتباهام.-

 گفت: یماخانه را عوض کند. روبه ن ینسنگ یفضا ینکا یبرا نیاوش

 یکم .یدپوس یالبدبخت تو و ی؟کن ییرو نما یلدااز  یخوا ینم یما،ن-

 ات باش! یندهبه فکر زن آ

برداشت و  یزم یاش را از رو یگوش یاوشو نهال نگاهش کردند. ن نیما
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 گرفت روبه جمع ادامه داد. یرا م یکس یهمان طور که شماره 

 نفر و دعوت کردم. نه؟ یکاشکال نداره که -

 عمو! ینه چه اشکال-

 آمد. یمان صدا

 ینجا؟ا یشرو کشوند یلدانکنه -

 زد. ونداد روبه پدربزرگش گفت: ییلبخند دندان نما نیاوش

 ینته اجازه بدگرفتم اگه الب یمیتصم یکراستش آقابزرگ من -

 مطرح کنم.

 به لب نشاند و گفت: یخان لبخند همایون

 البته!-

 به آزاد و آوا انداخت. ینگاه ونداد

آزادخان  وقته عاشق هم شدن، یلیاز خ ینکهدوتا مثل ا ینراستش ا-

نظر من  یا یاالن بعد مدت طوالن یشده به من بگه؛ ول ینمروش 

 ... .ینها
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 هل زده حرف ونداد را قطع کرد و روبه پدر، عمو و پدربزرگش آزاد

 گفت:

 یایمه بش یخواستم بگم اگه م یخودم م یعنی. یستن ینه اونجور-

دست  ینهم یشد. برا یوضع خونه آروم م یدآوا، آخه با یخواستگار

 کردم؛ اما االن که ونداد گفت. مطرحش کردم. یدست م

به  یانداخت. صورتش گر گرفته بود. ونداد نگاه یینسرش را پا آوا

ا سرش ر یاوش. نیدانداخت و با چشم و آبرو اشاره کرد تا بگو یاوشن

 به سمت پدربزرگش برگرداند و ادامه داد.

 یهرچ! یخواستگار یدبر یکترتونپسرکوچ یخوام واسه  یاز شما م-

 سالشه.  یکباشه االن چهل و 

 یاوشتوجه به جمه به سمت ن یکوسن مبل را برداشت و ب نیما

 انداخت و گفت:

 !ی؟اسم خواستگارو! بعد چهل سال بابا بره یبد یشنهادالزم نکرده پ-

 را در هم قالب کرد و گفت: یشو دست ها یدخند حسین

 !یداره داداش؟ تا حاال که ازدواج نکرد یچه اشکال-



 

 

 WWW.98IA3.IR 1773 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 یماشد. صاف نشست و سرش را به گوش ن یمامتوجه منظور ن نهال

 کرد. یکنزد

و ونداد  یلدا یکترخواهر کوچ ین جانگران موضوع خانواده نباش! م-

منم راحت  یالبره خ یشطبق رسومات پ یبرادرش! بذار همه چ یجا

 شه. 

ر که کنا یالسه ینداده بودند. صدا یبد یشنهادسر تکان داد. پ نیما

 سرش نشسته بود روبه برادرش آمد.هم

 .یمهال جان خدمت برسن یما هم برا ینداداش اگه شما اجازه بد-

و  یدبه گردنش کش یو نهال هردو به او نگاه کردند. ونداد دست ونداد

 گفت:

 یه؟چه کار یمما که ازدواج کرد-

سنت ها  یدشده؛ اما با یرد یکمدو هفته؟!  ینچند وقته ازدواج کرد-

 یدابانجام بشه. نهال هم پدر داره هم برادر! اگه بهت جواب نه دادن 

 . یریتا مثبت بگ یایو ب یانقدر بر

بود  یدهرنگش پر یدفعه ا یک یشنهادپ ینروبه نهال که از ا سپس
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 ادامه داد.

س هر ! از من که مادرشم بپریوقت گول ظاهرش و نخور یهدخترم -

 ده تو ونداد.صفته بده خاندانه جمع ش یچ

 باال رفته گفت: یبا ابروها ونداد

 یم یمادرزن باز یدار یکن یمادرشوهر باز ینکها یبه جا ی؟چ-

 نشستم. ینجامامان؟ من پسرتم ها! نگاه ا یکن

 و گفت: یدخند جهان

 ره باال!  یفشارت م یی،حرص نخور دا-

 ینا یدننهال تنگ شده بود با شن یدلش برا یتنها یکه ب ونداد

 توانست ونداد را نگاه کند یدست راستش مشت شد. نهال نم یشنهادپ

 یل. ونداد خالف میدنچون هر لحظه امکان داشت شروع کند به خند

 اش گفت: یباطن

 .. .یدرست. کار من اشتباه بود که عقدش کردم؛ ول ینشما بگ یهرچ-

 اجازه نداد پسرش حرفش رل کامل کند. سهیال
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دخترم  کینزد یحق ندار یت نگرفتجواب مثب یدر ضمن تا وقت-

 شکنم. ی! انگشتت بهش بخوره قلم دستت و میش

 ییننگفت، سرش را پا یزیزد. ونداد بازهم چ یحرف م یجد مادرش

 .یاوردانداخت. آوا طاقت ن

مدت  ینا یول ؛ینحاال رسومات و انجام بد یهچه حرف ینعه مامان! ا-

ازش نمونده از بس حرص  یچیشد. نگاش کن ه یتاذ یلیونداد خ

 خورد. 

 بخوره. یشترحرصب یدخواد با یدختر م-

 صورتش بود ادامه داد. یرو یخان که لبخند محو یونروبه هما سپس

 ینن؟و بچ یزآقاجون، بگم م-

 آره دخترم.-

 یجلو را م یربه ونداد انداخت. آرام و سر به ز ینگاه یمن نهال

 زد و گفت: یما. با دستش آرام به نیستنگر

 افته. یکن االن پس م یکار یک-
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 بدون نگاه کردن به نهال گفت: نیما

به دلت بمونه  یزاچ یلیخواد حسرت خ یبگم؟! زن داداش نم یچ-

 ریانمهو گذاشته کف دستش! از ازدواج با ک یهمه چ یاناک ینکهمثل ا

 شه. ی. هم تو هم ونداد! درست مینصبرکن یکمو... 

. به نهال بود یاز اندازه شرمنده  یشخود بلند شد. او ب یاز جا سهیال

 نشسته بودند گفت: یرونداد و آزاد که سربه ز

تو عمارت  پا ینحق ندار یخواستگار یومدینن یشماها، تا وقت-

 !ینمتوننب ی! چند روزیدزودتر بر ین! االنم بلندشینبذار

 سرش را بلند کرد و با حرص گفت: ونداد

 ا برم؟زنم و ول کنم کج-

 از عروسش آمد. یتخان به حما یونهما صدای

 .دیبر ین! هر دوتون زودباشیموند یهرجا تا االن م-

دند. کر یرونهم ونداد موفق نشد و به اجبار از خانه هردوشان را ب آخر

 گفت: یبلند یزد و با صدا یبه در آهن یونداد با حرص لگد
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 تا صبح! یرمم یم پالتوم و بردارم از سرما یذاشتینلعنت! الاقل م-

 داد. یهاش تک ینو به ماش یدخند آزاد

 یه داخل نمصدات ب یسر و صدا هم بکن یبمون ینجاهمتو تا صبح ا-

 یاز گرسنگ یمبخور یزیچ یچیساندو یک یمبر یا. بیدنره راهتم نم

 .یمتلف نش

آزاد رفت و  ین. به سمت ماشیدبه صورتش کش یبا حرص دست ونداد

. یدشدن حرص دلش در را محکم برهم کوب یخال یسوار شد. برا

 نهال افتاد. آزاد با خنده سوار شد.  یشنهادپ یادناگهان 

 .یامخودم م ینبا ماش-

 . یکیهکه  یرمونمس-

 زد و گفت: یزیآم یطنتلبخند ش ونداد

 .رم خونه کار دارم یمنم م یمبخور یربگ یزیچ یکتو برو -

 ود.بکرده  ییررا باال انداخت. رفتار ونداد ناگهان تغ یشهاابرو آزاد

 تو سرته؟ یچ-
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شب را نشان  یمهاش نگاه کرد. دوازده ن یسپل یساعت بند چرم به

باندش ساعت دو صبح  یضداد. دوازده ساعت آمپول نهال و تعو یم

 شد و گفت: یادهپ ینبود. از ماش

 !یفهم یبعدا م-

خودش رفت. سرش را به سمت  ینرا بست و به سمت ماش ینماش در

 خانه چرخاند و آرام گفت:

 گردم نهالم...! یدوباره بر م-

*** 

گشاد  ینرنگش را همراه با بافت قرمز رنگ آست یمشک یراسته  شلوار

از  یوسرش بست. آهنگ آمور م یاش را باال یقهوه ا ی. موهایدپوش

که همرنگ بافتش بود را  یلبدر حال خواندن بود. رژ ینگک یپسیج

تا رنگش ثابت  یدهم کش یرا رو یشزد و چندبار لب ها یشبه لب ها

کردن کرده  یشتالشش را در آرا یت. نهابودشود. کارش تمام شده 

 یبود. امسال کنکور یانمهرقرارش با ک ینبود. بعد از چند هفته اول

وقتش را صرف  یشترنداشت. ب یلتحص یبه ادامه  یلیبود؛ اما م
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از اندازه الغر  یشکرد. ب یم یو روانشناس یفلسف یخواندن کتاب ها

 یدهاز مادرش به او رس هک یبخاطر ارث یشهزد. هم یبودنش به چشم م

اش نگاه از  یگوش یبود. قدش به نسبت خوب بود. با صدا یبود ناراض

کرد. تماس را  یم ییصفحه خودنما یرو یانمهرخودش گرفت. نام ک

 بلندگو گذاشت.  یکرد و رو وصل

 یان؟جان ک-

 منتظرتم. یینپا ی؟حاضر شد-

 و گفت: ید. با ناز خندیدگنج یدر پوست خود نم یخوشحال از

 شه. یسر قرار؟ من که باورم نم یمر یم یمدار یجد یجد-

 باورت شه!-

فت . شال بایدزانو بود پوش یوجب باال یکرنگش را که تا  یمشک پالتو

 کرد و همان طور هم گفت:قرمزش را سرش 

 !ینمتب ی. میامدارم م-

را داخلش  یکوچکش را برداشت و گوش یفرا قطع کرد. ک گوشی

از  یدتمام شده بود با یو خوش یاتفاقات با خوب ینگذاشت. حاال که ا
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خواهر و  یبرد. هرچند هنوز هم شرمنده  یاش لذت م یزندگ

طور که از اتاق  برادرش بود. افکار داخلش سرش را پس زد و همان

 شد گفت: یخارج م

 فکر کنم.  یگهد یزامشب ماله منه! حق ندارم به چ-

. در یدساق کوتاه و پاشنه بلندش را پوش ی. چکمه هایددر رس جلوی

گشتش کالفه با ان یانمهر. کیدآ یرا قفل کرد و منتظر شد تا آسانسور ب

که  یمیداد. تصم یرا نشان م یمزد. ساعت دوازده و ن یبه فرمان م

 یستچراغ داد. د یشگرفته بود درست بود. الهام از خانه خارج شد. برا

 با خنده تکان داد و در کمک راننده را باز کرد و سوار شد. حالش

ه ک یرسم یلباس ها یدنبود. از داخل گر گرفته بود. الهام با د یبعج

 و گفت: یهتنش بود خند

 !ی؟ساالرمهندس  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-
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ه کرا به حرکت درآورد. از روز اول  ینتکان داد و ماش یسر کیانمهر

 یچهکند. او  یار ماز سنش رفت یشتردانست او ب یبود م یدهالهام را د

و از ا یچندسال که با او آشنا شده بود رفتار بچگانه ا ینوقت در ا

 ینتر یو منطق یشنهادپ ینراه حل، بهتر ینبهتر یمشهبود. ه یدهند

ن نشا یرمنطقیداد و مطمئن بود الهام عکس العمل غ یم نجامکار را ا

 :یدسکوت او کالفه شده بود پرس یندهد. الهام که از ا ینم

 ی؟شده؟ چرا کم حرف شد یزیچ-

 یپارک یکاو دور شد. نزد یکه از خانه  ینگفت. کم یزیچ کیانمهر

 شد مثل قبال رفتار کند. هرچند یتوانست بخندد نم ینگه داشت. نم

 گفت: یتسخت بود. با جد

 باهات حرف بزنم. یدشو الهام با یادهپ-

بود شده  ینسوار ماش یاز لحن او درهم شد. از وقت یشها اخم

 مین یکسوار شد  یلحظه او را نگاه نکرده بود. فقط وقت یک یانمهرک

 شد و مانند خودش گفت: یرهرخش خ یمنگاه به او انداخت. به ن

 ی. نه به تلفنایمخور یم یرونب یمر یشام نخور م یگفت یه؟حرفت چ-
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 نه به االنت!  یتصبح

م که به خواهرالها ییرو یدکرد. با یرا تمام م یزامشب همه چ باید

 موفق یتا حدود یدداد. هرچند شا ینشان داده بود به او هم نشان م

 چند روز گرفته و آسمان ینشد. هوا مانند ا یرهشد. به جلو خ ینم

 قرمز بود.

 !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-

 ینا یدزد. شا یدر ذهنش بود م یخالف نهال رک بود. هر حرف الهام

ا را ت یشهچشم دوخت. ش یرونو رفتار بچگانه اش بود. به ب یاز سادگ

 داد و ادامه داد. یینآخر پا

 ه کردم.خودم و آماد یازدواج بد یشنهادپ یخوا یفکر کردم م-

 یرونب ینهقلبش که از داشت از س توجه به یمشت شد؛ اما ب دستش

حرف  ینبه ا یصورتش نشاند. پوزخند یرو یتفاوت یزد. نقاب ب یم

 الهام زد و گفت:
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ود نه ازدواج! گفتم ب ی! من از اول قصدم دوستیاز خواهرت ساده تر-

 ینا ی. خسته ام از ادامه یخسته ام؛ فکر کنم متوجه منظورم نشد

 گم.بهت ب ینجوری! بذار ایدلم و زد یم؛رابطه، دو ساله که باهم دوست

صورتش  ی. انگار آب جوش رویدالهام ماس یلب ها یرو خنده

 برگرداند. ناباورانه گفت: یانمهر. سرش را به سمت کیختندر

 ینابود به  یحرفات و باور کنم؟ ک ینه؟ توقع دار یگ یکه نم یجد-

دنبال بود که  یاز عذاب وجدانش کم شه؟ ک یکمدر و اون در زد تا 

 یخواهر برادرم گشت تا خودش و به من ثابت کنه؟ االن که همه چ

 ... .یگ یتموم شه م

روشن  یگاریس یانمهرصورتش گذاشت. ک ینداد دستش را رو ادامه

 لبش گذاشت. یکرد و گوشه 

. اگه یستمنمن مرد تعهد  یدیفهم یاز اول م ید! بایشد یچهآره باز-

  الهام! یساده ا یلیخواستم ازدواج کنم چرا نهال و رها کنم؟ خ یم

 یرا رو یماهواپ یطرنگش کرد و بل یکت مشک یبرا داخل ج دستش

 الهام انداخت. یپا
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 یشههم یشبش برا یرم دب یه صبح فردا مپرواز دارم. فردا ساعت د-

 !یکارم آمر یم

 یکرد م یتوانست نگاهش کند. اگر در چشمان الهام نگاه م نمی

در قلبش فرو کردند.  یزیتک تک کلماتش دروغ است. انگار چ یدفهم

 ندازهااز  یشبود. ب یدهاو را ند یچگونهبود. او تا حاال ه یجد یانمهرک

 یو ب ی! لحنش جدیمشک یراهنو پ یمرتب بود. کت و شلوار مشک

در  یناز ا یشنتوانست ب یانمهر! کیحس هیچاز  یتفاوت بود. خال

 ییناپباال و  یشدر گلو یزیشد. چ یادهبماند. در را باز کرد و پ ینماش

 یها ینکام گرفت. انگار نفر یگارشداد و از س یهشد. به کاپوت تک

ن لرزا ینهال کار ساز بود. آه او دامنش را گرفته بود. الهام با دست ها

بود؛ نفسش به شمارش افتاد. در  درست یزرا برداشت. همه چ یطبل

 آهسته به سمتش رفت. یاز کرد. با قدم هارا ب ینماش

 یکگو دوست ندارم! بگو فقط ب! یبود یچهتو چشمام نگاه کن بگو باز-

 ! بگو!یبود یحتفر

ها  ینزد و دود را از دهانش خارج کرد. نگاهش نکرد. ماش پوزخندی

 وقت شب خلوت بود. ینگذشتند. پارک در ا یم یگریپس از د یکی
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دواج کنم که از یمن انقدر احمقم با کسشه؟ آخه  یچرا باورت نم-

 یدار یقوت یبماند چه نقطه  یناشحاال ا یکتره؟سال ازم کوچ یازده

 که باهات بمونم؟

را گرفت. چشم  یراهنشپ ی یقهشد. محکم  یزخ یمبه سمتش ن الهام

 داد زد. یبلند یسوخت. با صدا یباران زده بود. جگرش م یشها

 گو!ب! یدوستم ندار! بگو یانتو چشمام نگاه کن ک-

کرده بود. به سمت الهام برگشت، با خشونت شانه  یخ یشها دست

 صورتش را خم کرد تا با او هم قد شود.  یرا گرفت کم یشها

 نفهمِ کودن.  یدختره  یبود هیچباز یکدوست ندارم! بفهم! تو فقط -

الهام را نگاه کرد. از او فاصله  یقصورتش شد. عم یروانه  یشها اشک

اش زد. در دلش به خود ناسزا  یمشک یشدرون موها یت. چنگگرف

نکند، دلش را  یانوقت الهام را گر یچگفت. او قول داده بود ه یم

ماند با نهال و ونداد  ی. اگر میدپرست یوار م یوانهنشکند چون او را د

با آنها روبه رو شود و  یگریتوانست مانند هر آدم د یکرد؟ م یچه م

به  یانمهرماند. ک یشرا ببندد؟ الهام سرجا یشگذشته چشم ها یرو
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مانده بود  ینکه در ماش یفشبه ک یرفت سوار شد. نگاه ینسمت ماش

 یالهام را م یها و شکستگ یهماند و گر یم یناز ا یشانداخت. اگر ب

را به حرکت  ینگرفت. بدون بستن کمربند ماش یدر آغوشش م یدد

 یرونرا از پنجره ب یفشد و کز یشخندی. نیستاددرآورد. کنار الهام ا

 انداخت.

 خوش بگذره خواهر زن سابق!-

نثار  یشنگذشته بود که مشت ها یسرعت آنجا را ترک کرد. کم با

ش فرمان شد. بغضش سرباز کرد و از ته دل خدا را صدا زد. الهام سر

شد.  یرهشد خ یاو که هر لحظه دورتر م ینرا بلند کرد به ماش

 یمحکم بر سرش م یانمهرک یگذشت حرف ها یهرلحظه که م

 یرا برداشت. ب یفش. خم شد و کیدخند یهگر یان. در آخر میدکوب

رفت شروع کرد به قدم زدن، اشک صورتش  یکه م یتوجه به مقصد

شد. چه ساده دل  یم یدهکش ینزم یرو یفشکرد. ک یم یسرا خ

 یبود. رورا باور نکرده  ی... . چه ساده حرف کس یسپرده بود به کس

 نشست.  یابانکنار خ یمکتن

 قلبت بود یتو یگهد یکیمن  یکه از اولشم جا تو
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 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 یمنِ ساده  یبه چشا 

 یمیریواسه من م یگفتیدروغ م همیشه

 یریم یتو که دار یبگو عاشقم نبود 

 یبه خدا همش دروغه که منو دوست دار 

 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 

. کف دستش قرمز شد. بلند یدقرمز رنگش کش یها به لب دستی

 بلند گفت: یو با صدا یدخند

چشمات  یشههم یشاهلل! ایعوض یانِک ینیبش یاهبه خاک س یشااهللا-
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 شه! یونگر

است. مشتش را  یدانست لفظ یکرد؛ اما خودش که م یم ینرا نفر او

ما ا . چه ساده گول او را خورده بود؛یداش کوب ینهس یمحکم به قفسه 

 ها چندبار تکان داد و گفت: یوانهبعد سرش را مانند د

مطمئنم دوسم داشت... دو سال تمام دنبالم بود! دوسال کم  نه-

 یکشه  یبود؟ مگه م ی! اون همه احساس و عالقه همه اش بازیستن

 رنگ عوض کنه؟ یعآدم انقدر سر

 که به تو گفتم  ییکه از اون همه حرفها تو

 یمونمم ینجاو من ا یریم یذاریکه م تو یستن یادت یزیچ 

 یچمکه ازم گذشتن آسونه واست مثل باز ییتو یسخ یبا چشا 

 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 
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  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

 (یدروغ دوست داشتن_ییپاشا ی)مرتض

 بلند جواب خودش را داد. یو با صدا خندید

کنه  ید مبخوا یهر غلط یساالر یانمهرشه. چرا نشه! ک یآره که م-

 یگهد یکیبگه! الهام ساده و خر نشد  یزیچ یبه کس ینکهبدون ا

 خوشگل تر خوش بر و روتر!

را با  یش. دندان هایدچشمانش کش یپالتواش را بر رو ینآست محکم

 گفت: یبلند یو با صدا ییدسا یحرص رو

حاضر  یچکیسراغم ه یایخودت م یروز یک! یبرو گمشو عوض-

کنه منم احمق بودم که بهت بها دادم تو  یزندگ یروان یکبا  یستن
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! برو ی! االنم به درک رفتیمرد یم یابونکنار خ یشتو دوسال پ یدبا

 !یمن و نداشت یاقتهمونا! ل یشگمشو پ

شانه  یرا رو یفشبلند شد. ک یشاز جا یشاز تمام شدن حرف ها بعد

 .یدجلو کش یاش انداخت. شالش را کم

 پوشم. یدرک! فکر کرده االن رخت عزا مبرو به -

درآورد. از داخل آتش گرفته بود. به  یفشاش را از داخل ک گوشی

 یدکمه ها یگرشحرف بزند. با دست د یداشت با کس یازشدت ن

اسم بهزاد  یدننگاه کرد. با د ینشپالتواش را بست و داخل مخاطب

ه را جز بهزاد نداشت ک ینداشت او کس یداد. چاره ا یروننفسش را ب

کمتر شود. شماره اش را گرفت و  لشد یرو ینیتا سنگ یدبگو یکم

 زد و گفت: یشخندیراهش را به سمت خانه عوض کرد. ن

 .یکرد یم یادمالاقل دم خونه پ یرتغ یب ی یکهمرت-

ع کند شده بود تا آمد قط یدزد. چند بوق خورد. الهام ناام یتلخ لبخند

 .یچیدبهزاد در گوشش پ ینآرام و غمگ یصدا

 جان الهام؟-
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ه ن کردرا روش یابانچراغ ها، خ یزد. نور آفتاب یپر نم یاباندر خ پرنده

با  وهم فشرد  یرا رو یشمغازه هم باز نبود. الهام لب ها یک یبود. حت

 گفت: یلرزان یصدا

 ینمت؟شه بب یم-

را  یک یکانداخت. نزد یراییداخل پذ یواریبه ساعت د ینگاه بهزاد

 .ید. نگران پرسیدباال پر یشداد. ابروها ینشان م

  یی؟وقت شب کجا ینشده الهام؟ ا یزیچ-

خودش  یمجرد یاش شده بود. با خانه  یپدر یخانه  نزدیک

 نکند و بهزاد را نگران نکند. یهکرد گر یبود. سع یمسافت کم

 یای؟! میپدر یرم خونه  یدارم م-

شده؛ اما لحن لرزان و نفس دانست چه  یصاف نشست. او نم بهزاد

 . او را به شدت نگران کرده بود.یدکش یکه خواهرش م یقیعم یها

الن واست افتاده؟ ا یشب؟ اتفاق یکدختر تنها ساعت  یری؟م یدار-

 اونجام! یگهربع د یک. تا یامم
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 فرو برد و گفت: یبشدست سردش را داخل ج الهام

 یمرفت ینصف شب م یشهاز اون مغازه که هم یایم یدار یشهم-

 گرسنه ام!  یلیخ یری؟بگ یلویی. دو کیمخورد یم یکنتاک

را  ینماش ییچچمدان برداشت. سو یدسته  یپالتواش را از رو بهزاد

 برداشت و از خانه خارج شد.

 یک یبزرگ ینش! تو تهران به ابا یع! سریامالهام زود برو خونه تا ب-

 کنه؟ عجله کن! یم یکارنصف شب چ یکساله ساعت  یجدهدختر ه

را  یددر روشن بود. کل یجلو ی. چراغ هایداش رس یپدر یخانه  به

 درآورد و داخل قفل در چرخاند. یفشک

 ... .یاو نوشابه خانواده  یدداداش! منتظرتم. سس سف یدمرس-

 حرفش را یو نگران یترا برهم زد و با عصبان ینمحکم در ماش بهزاد

 قطع کرد.

عادت  ینالهام ا ؟یکن یبخاطر بابا پرخور یخوا یچه خبره؟ بازم م-

 رو ترک کن!  یلعنت

پدر و مادرش هر دو  ینخانه شد. در را پشت سرش بست. ماش وارد
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را  یاطبرق ح یدپاک بود. چراغ ها خاموش بود. دستش را سمت کل

 باال زد.

 یمعذرت م یبابت همه چ یدبهزاد! ببخش یدبهت بگم. ببخش یاب-

 از اول حق با تو بود.  یخوام. تو راست گفت

آرام الهام در  یها یهگر یبا سرعت دنده عقب گرفت. صدا بهزاد

 گفت: ینسبتا بلند ی. با صدایچیدپ یگوشش م

 شده الهام؟  یزیتسرت اومده؟ چ ییبال-

 را بدون باز یش. به سمت داخل رفت. چکمه هایداش را باال کش بینی

 رق راب یدرا پا کرد و کل یراب یها ییها از پا درآورد. دمپا یپکردن ز

 زد. خانه روشن شد. 

 نره!  یادت ینشده! کنتاک یزیمنه چ-

را قطع کرد. شال قرمز را از  ی. الهام گوشیدبگو یزیبهزاد امد چ تا

نکرده  ییرتغ یزچ یچسرش درآورد و به سمت حمام اتاقش رفت. ه

اش  یبچگ یاش بود. عکس ها یشمانند پنج سال پ یزبود. همه چ

پر از  یو کمد یصورت یها یواریکرد. کاغذد یم ییخودنما یوارد یرو
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. در حمام را باز کرد و یرداش را بگ یهگر یتوانست جلو یعروسک. نم

آب را باز کرد و منتظر شد تا وان پر شود. کنار حمام نشست.  یرش

. ذهنش پر از سوال بود. در ذهنش دنبال یدرا کش یشمحکم موها

زده شدنش! سرش را چندبار محکم به گشت. علت پس  یعلت م

 گفت: یآرام یزد و با صدا یواربلند د یها یکاش

مسکن اون  نداشتم. من فقط قرص یجذاب یزچ یچحق داشت. من ه-

خوره پرتش  یشه که قرص نم یسالم م یزادآدم یبودم. وقت یلعنت

 ! یکنه تو آشغال یم

 یزیکرد. الهام شکسته بود. چ یهبلند گر ی. با صدایدامانش را بر گریه

 ینجایوقت به ا یچبود. غرورش له شده بود. ه یختهدرونش فرو ر

شدن آب داخل وان دستش را بلند  یزکارش فکر نکرده بود. با سرر

وان گذاشت و سرش را در  یرا لبه  یشرا بست. دست ها یرکرد و ش

وذ آب در عمق سرش نف یرا بسته بود. سرد یشآب فرو برد. چشم ها

 یبود. نم یکرده بود؛ اما هنوز عطش داشت. هنوز از داخل روبه نابود

آوردن  یرونبود؛ اما با ب یرآبشده بود که سرش ز یقهدانست چند دق

سرش توسط بهزاد به خودش آمد. شروع کرد به نفس نفس زدن. 
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 گفت: یبلند یو صدا یتبهزاد با عصبان

  ی؟کرد یم یچه غلط یشتمعلوم هست چه مرگته الهام؟ دا-

رنگش  یقهوه ا یبه موها یانداخت. بهزاد کالفه چنگ یینرا پا سرش

 زد و ادامه داد.

  یه؟چه سر و وضع ین! بگو چه خبره! ایرونب یمبلند شو بر-

 یت. کمدو زانو نشس یزد. بهزاد رو یهگر یربهزاد بلند ز یدنبا د الهام

 را آرامتر کرد و گفت: یشصدا

 شده؟ یزیتخواهر خوشگلم؟ هان؟ چ یکن یم یهچرا گر-

را دور کمر برادرش  یشدست ها یسشتوجه به موها و صورت خ بی

 گفت: یدهبر یدهحلقه کرد 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 یستدر آغوش برادرش گر یشترینگفت. با شدت ب یزیچ الهام
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الهام  یدخودش را فراموش کرده بود. شا یحال او، غم و غصه  یدنبا د

 نبود.  یزخواهر هم خون او نبود؛ اما کم از خواهرش عز

 !یرونپرتم کرد ب یشآشغال از زندگ یکمثل  یانتموم شد بهزاد! ک-

بست. دستش  یخ یشها حرف؛ خون در رگ ینا یدنبا شن بهزاد

را نشان ندهد؛ اما  یتشخودش را گرفت تا عصبان یمشت شد. جلو

 .یدلرز یاز شدت خشم م یشنتوانست صدا

گفتم  یتاومده تو زندگ ویار ینا یگفت یبهت گفتم الهام! از وقت-

فقط  یگفت ی،گوش نکرد ین؛خور یشو! شما به درد هم نم یخیالشب

به کمک تو و امثال تو  یازین یروان ی یکهکنم. اون مرت یکمکش م

 نکن!  یهگر یاقتل ینداره! حاالهم بخاطر اون ب

مز اش قر ینی. چشم ها و بیاوردوادارش کرد تا سرش را باال ب بهزاد،

اثر رژلب که با پشت دست پاک کرده  یششده بود. دورتا دور لب ها

 بود مانده بود. 

  یمش! اون حق زندگکش یدفعه م ینالهام! خودم ا یکن ینم یهگر-

 یزشونهال و جهنم کرد. تو رو لهت کرد. همه چ یکردن رو نداره. زندگ
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آب خوش از گلوش  یکدم. اون حق نداره  ی. قول میرمگ یازش م

 موند. یباق یالبته اگه فرصت یدی؟بره! فهم یینپا

شده نهنوز هم آدم  یانمهرالهام را محکم تکان داد. انگار ک یها شانه

 د.خواهرش نگاه کرد و ادامه دا یانگر یدر چشم ها یتبانبود. با عص

 دمه!آ یختهر یادکه ز یزیتو نداره. چ یاقتنکن الهام! اون ل یهگر-

کاراش، حرف هاش،  یدمش،هرجا رفتم د تو درکم کن بهزاد! دوسال-

 همه دروغه؟!  یعنیثابت کردن خودش  یتقالهاش برا

 زد. یپوزخند بهزاد

 ی؟گرد یدنبال جواب م یکرده! هنوزم دار یکارتکه چ ینیب یم-

صه . تنوع طلبه؛ صدبار بهت گفتم االنم غیستقانع ن یکیبه  یانمهرک

ده! و نوشابه خانوا یدبا سس سف یدمخر یکنتاک یلونخور... واست دو ک

. خب ینمو بچ یزلباسات و عوض کن موهات و خشک کن تا م یعسر

 بهزاد؟ یسوخته  یاهس

اش  ینهمحکم به س یکیت آخر حرف بهزاد، قسم یدنبا شن الهام

 و گفت: یدکوب
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 !یاهیخودت س-

اق ات یتکرد و بلند شد. بهزاد باعصبان یزاش را تم ینیپشت دست ب با

 یرا باز کرد و بطر یخچالرا ترک کرد و به سمت آشپزخانه رفت. در 

اما از التهابش کم نشد. آن قدر  ید؛نفس سر کش یکآب سرد را 

 یک. یختر یبود که اگر به خودش بود تمام خانه را بهم م یعصب

گذاشت. هنوز تازه متوجه  یزم یو رو درآورد ینتظرف از داخل کاب

ه سبزرگ؛  یراییهال و پذ یکشده بود.  یدهچ یقهخانه شده بود. با سل

و بنفش روشن!  یرهشده بود آن هم به رنگ بنفش ت یدهدست مبل چ

ساده  یکرد و لوازم خانگ یم یزندگ نجایکه مادرش در ا یخالف وقت

مام ت. به دنبال دوتا بشقاب داز اندازه مدرن و با کالس بو یشبود؛ ب

ه به توج یبود. ب یادز ینیها را باز کرد. تعداد ظرف و ظروف چ ینتکاب

 .یدالهام را شن یگذاشت. صدا یزم یمدل بشقاب، دوتا برداشت و رو

 یباشه مامانم بد یرچ. هیاینم ! فکر کردمیممنون بهزاد که اومد-

 در حق شما کرده. یادیز یها

برداشت. به سمت او برگشت. دور  یوانل ینتکاب یباال یطبقه  از

 یسورمه ا یشرتبود. بافت قرمز رنگش را با ت یچیدهسرش حوله پ
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 یاتگذاشت و نشست. محتو یزم یها را رو یوانعوض کرده بود. ل

 کرد و گفت: یخالرا داخل ظرف  یکیداخل ظرف پالست

چهار سالت  ی. از وقتیسننو یچه اشون نمگناه پدر و مادر و گردن ب-

النم اافتاد بهم بگو!  ی! گفتم هر اتفاقیبود بهت گفتم تو مثل خواهرم

 کنم.  یخودت و ناراحت نکن! خودم درستش م یاقتل یبابت اون ب

 شد. یرهنم زده به برادرش خ یبا چشم ها الهام

ز! لطفا خودت و تو دردسر نندا یول ی؛بهزاد! بابت همه چ یمرس-

موضوع شو خدا خودش  ینا یخیال. بیستدوتا ن یکیهات  یگرفتار

دفعه  یکشد. چرا  یبفهمم چ ید. هرچند بایدهکارش و م ینجواب ا

 دلش و زدم.

را باز کرد. کامل داخلش غلطاند و  یدتکه برداشت و در سس سف یک

را هضم کند.  یانمهرک یتوانست حرف ها ینمشروع کرد به خوردن. 

 یدو سال را نم ینبهزاد ساده بود درک کردنش؛ اما الهام ا یبرا یدشا

شد. در انجام  یرهتوانست فراموش کند. بهزاد با اخم به بشقابش خ

 یانمهرک یخواست انجام دهد مردد نبود؛ اما کارها یکه فردا م یکار

سمت الهام که تند تند و پشت سر  کرده بود. نگاهش را یوانهاو را د
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 خورد سوق داد و در دلش گفت: یهم م

 رسم... . یباشه خودم حسابش و م یباق یاگر زمان-

*** 

 انداخت. نسبتا خلوت بود و اکثر چراغ ها خاموش یابانبه خ نگاهی

اتاق آوا  یبرداشت و پنجره  ینزم یتکه سنگ کوچک از رو یکبود. 

که  ییزچ یکار را تکرار کرد. نهال با صدا ینرا نشانه گرفت. چندبار ا

را باز کرد. دستش را بلند کرد و  یشخورد. چشم ها یبه پنجره م

 به یکرد. نور زرد رنگ اتاق را روشن کرد. دست وشنچراغ خواب را ر

آمد.  یینتازه خوابش برده بود. آرام از تخت پا یدکش یشچشم ها

از بسمت پنجره رفت و در را به پنجره خورد. آرام به  یگربار د یزیچ

درهم شود.  یشبه صورتش خورد و باعث شد اخم ها یکرد. باد سرد

 کرد و آرام گفت: دنهال، دستش را بلن یدنونداد با د

 !یینپا یابرسونمت. آروم ب یشبتد یخوام به آرزو یم-

روشن  ینماش یپنجره گذاشت. چراغ ها یهر دودستش را لبه  نهال

 شده بود.  یانبود و قامت ونداد نما
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 کدوم آرزو؟-

 که فقط او بشنود گفت: یبه سمت پنجره رفت و جور یکم ونداد

 یلشتحو یگه. چندساعت دیرمگ یچندساعت زنم و قرض م یبرا-

 یای؟. میدمم

زد و پنجره را  یرفت. لبخند بزرگ یشبشد ینهال سمت آرزو فکر

 یوشحالد و در کمد آوا را باز کرد. از خنثار ونداد کر یا یوانهبست. د

 یبرداشت. رو یرهت یسورمه ا ین. شلوار جیدگنج یدر پوست خود نم

سرش  یرو یآوا را تن کرد و شال یکت یاش، پالتو یاسک یقههمان 

 د و گفت:یانداخت. آرام خند

 بره! یم یختا ب یخب اگه مامانت بفهمه سر هردمون و-

داد و وارد راهرو  یینرا پا یرهخواب را خاموش کرد. آرام دستگ چراغ

حبس  ینهاز اتاق ها روشن نبود. نفسش را در س یچکدامشد. چراغ ه

عادت کند. دست  یکیبه تار یشکرد و چندبار پلک زد تا چشم ها

توانست  یآمد. نم یینراستش را به نرده گرفت و آرام از پله ها پا

خواست  یآن قدر خوشحال بود که دلش م .یردلبخندش را بگ یجلو
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داد و به سمت  یرون. نفسش را بیدآخر رس یکند. به پله  یدادداد و ب

انداخت.  یجا کفش یرا روشن کرد و رو یرفت. فلش گوش یدر خروج

و آرام در را بست. با قدم  یدپوش یپشرا بدون بستن ز یشکفش ها

 رفت و گفت: یاطآهسته به سمت در ح یها

 تیهمه مدت اذ ین! ایرامشب و فاکتور بگ ینعمه! هم شرمنده-

 رسم و رسومات بخوره تو سرم.  یمشد

هال ن. یستادخانه ا یرا باز کرد. ونداد دنده عقب گرفت و جلو یاطح در

 ونداد لبخند یدنرا خاموش کرد. با د یآرام در را بست و فلش گوش

د به را باز کرد و سوار شد. وندا ینصورتش نشاند و در ماش یرو یبزرگ

 سمتش برگشت و گفت:

 یعنی یایکه با من ب یردخب نهال خانم االن شما قبول ک-

 ... . یهرچ

 .لب او گذاشت و اجازه نداد حرفش را ادامه دهد یدستش را رو نهال

 یع. سریمخودم. هنوز ما فقط دوازده ساعت وقت دار یشد پا یهرچ-

 خب؟! یهبق یتعصبان یخیال. بیمبر یفتراه ب
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ه را برداشت و با حرص باندها را از دستش درآورد. ونداد حلق دستش

 یتاو گرفت با جد ینهال را از انگشت کوچکش درآورد. روبه رو ی

 گفت:

 ! یدرش آورد ینمنب یگهد-

 و انگشتر را از او گرفت. یدسرش را باال گرفت. آرام خند نهال

 د.اون درش آور بود.چشم! مقصر من نبودم. عمه ات -

را به  ینرا داخل انگشتش انداخت و کمربندش را بست. ماش انگشتر

نهال گرفت. نهال دستش را با  یحرکت درآورد و دستش را جلو

 خجالت گرفت. ونداد نگاهش را به جلو دوخت و گفت:

 دمتیاونجا د ی! وقتیردستمو ول نکن نهال! نگاهت و از من نگ یگهد-

نهال مردم و زنده  ی،زد یکه پشت تلفن م ییهابا اون حال، حرف 

وش نداشتم. انگار خدا تو رو به ما برگردوند. به ه یدیام یچشدم. ه

 نهالم! ی! ممنون که موندیحالت خوب بود. سالم بود ی،اومد

. اونجا فقط یرمم ینم یاسادگ ینهم که به ا یجون سخت یکمن -

ت قبلش گفت هدف چندساع یو گرفتم. وقت یمتصم ینبخاطر شماها ا
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 کردم.  یداپ یچه حال یدون ینم یاش تو بود یهاول

 دستش را محکم فشرد و ادامه داد. نهال

دوازده ساعت و کجا  ینا یم؟ر یم یمحاال که تموم شد. بگو کجا دار-

 یم؟کن یکارچ یم؟بمون

نه. ک یدونم هرچه بادا باد! گفتم مامان که حرف من و قبول نم ینم-

 ! یچندساعتم شده کنارم باش یکنم برا یکار یکالاقل 

 یبلند یو با صدا یدداد از ته دل خند یهتک یسرش را به صندل نهال

 گفت:

 !یه سال ازم بزرگترعاشقتم ونداد! هرچند د-

 یحرف سرش را به سمت نهال برگرداند و به چهره  ینا یدنشن با

 شد. یرهخواب آلود او خ

 دوست دارم.  یشترمن ب-

 نگاهش کرد و گفت: یعسر نهال

خوش بهمون نشون داده  یرو یحواست و بده جلوت، حاال که زندگ-



 

 

 WWW.98IA3.IR 1805 کاربر نودهشتیاغزل محمدی  – سرپناهی دیگر

 

 .ییتو سرباال یفتیمباز ن

ال زد و نگاهش را به جلو دوخت. او با وجود داشتن نه یلبخند ونداد

 یخواست؟! نهال از خوشحال یچه م یخوشبخت بود. مگر از زندگ

لند ود. ونداد دستش را ببود. بزرگراه ها خلوت ب یدهخواب از سرش پر

 را روشن کرد و روبه نهال گفت: ینکرد و پخش ماش

به هر  .یریمگ یم یعروس ی! بهتر که شدیدیهنوز کجاش و د-

 رسونمت نهالم!  یآرزوت بوده م یزیچ

 خجالت را کنار گذاشت و گفت: نهال

 بسه!  یکه باش ینهم مهم نبود. هم ینگرفت-

 یاتنها عشقم تو دن یهست تو

 تو تنها یمونم ب یم شینبا

 یریروز از من دلگ یککه  اگه

 یادارم تو رو قد دن دوست

 لرزه یقلبم م یدنتد واسه
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 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

ا ببلند  یکرد. نگاهش را به ونداد دوخت و با صدا یادصدا را ز نهال

 کرد. یخواننده همراه

 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

 واسم خوبه یاکه دن یخوب تو

 چه آشوبه یامتو دن نباشی
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 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

 (یرینعشق ش_یرفرجام)ام

*** 

و  یستکه در رفت و آمد بودند انداخت. ب ییها ینبه ماش نگاهی

چهارساعت گذشته بود. هنوز چندساعت بود از مشهد آمده بود. 

آن طرف بزرگراه  ینشخاموش کرد. ماش یشپا یررا ز یگارس ینآخر

بود.  یدهخود رس یوقت صبح به اوج سرما ینپارک بود. هوا در ا

که در حال  یبه آفتاب یتلخ بخندحس شده بود. ل یصورتش از سرما ب

 طلوع کرده بود. زد و گفت:
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م که خوا یزود! از همتون معذرت م یشه! به زود یتموم م یهمه چ-

 رم.  یاما گفتم که م ین؛شد یتبخاطر من اذ

 یرا آرام از باال یشگذاشت و پاها ییحفاظ پل هوا یرا لبه  دستش

انداخت.  یینبه پا یآن رد کرد. با دو دستش حفاظ را گرفت نگاه

 یکرد. با صدا ینم یدات پنجا یگرافتاد د یبود. اگر م یادارتفاع ز

 گفت: یآرام

و برسم. شرمنده  یانمهرستم بمونم و حساب کشرمنده الهام که نتون-

نهال که قولم و  ید! ببخشیشد یتاذ یلیسالها خ ینمامان که تو ا

واست  یشکستم و شرمنده اتم بابک که نتونستم الاقل برادر خوب

 ینخسته شدم از ا !یماهفر یشخوام برم پ یباشم. بعد از هفت سال م

 نکبت بار! یزندگ

بودند  یزعز یشکه برا یتک تک کسان یرا بست. چهره  یشها چشم

 یدترس یلحظه بود. از مرگ نم ینرا از نظرگذراند. هفت سال منتظر ا

را برداشت.  یشاز دست ها یکیاز دست دادن نداشت.  یبرا یزیاو چ

را آزاد  یگرشتوانست تعادلش را حفظ کند. دست د یم یبه سخت

او آخر خط بود.  یبرا ینجاداد. ا هلکرد. خودش را به سمت جلو 
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 تعادلش را از دست داد و... .

*** 

 (یان)پا

 :یانیپا سخن

تونسته  یدوارم. امینکه رمان رو خوند یکسان یخدمت تمام سالم

اشم. رفتن نوشته ب یاو ماندن  یاورب یادتبه  یباشم بهتر از رمان ها

 یآخر رمان مبهم تموم شد چون سرانجام ونداد و نهال که کارکترها

نوشتم  یم یشتربودند معلوم شد و راز گذشته کشف شد. اگر ب یاصل

ه نهال و ونداد مانور داد یرو یگهشد. د یم نندهخسته ک یراستش کم

و  رهرمان جلد دوم دا ینکرد. بنابر ا یم ییرشد و کال موضوع تغ ینم

ام هست. تا سرانج یپ( در حال تا یشو یم یماندر انجمن با نام ) پش

 الهام و...   یانمهر،معلوم بشه از جمله ک یگهد یها یتشخص

 یتونممنون از همگ 

  23:10ساعت  1399 یورشهر 20

 10:15ساعت 1400 یورشهر 5
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