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 مقدمه:

 

روند. زندگیشان ها دارند راه خودشان را میت که آدمهایی هسیک وقت

 دهد. آید و مسیر زندگیشان را تغییر میکنند. یک دفعه یکی میرا می

این عوض شدن مسیر هم دو حالت دارد. یا یکی با محبت دستشان را 

زند و که، یک تنه، به آدم میبرد توی راه جدید، یا اینگیرد و میمی

 مسیر. دهد توی هولش می

 و ممکن است این عوض شدن مسیر خیلی خواسته یا ناخواسته باشد .

 



ها توی این راه، هم ممکن اَست خیلی چیزهای خوب ببینند و لذت آدم

ای ببرند، هم ممکن اَست که بر عکس باشد. چیزهایی ببینند که لحظه

 هزار بار با خودشان بگویند خدایا نجاتم بده .

 

که بمانند و از آدمها هستند که باید انتخاب کنند. ایناما در آخر این خود 

هایشان را ببندند و تا آخر که چشمهای مسیر لذت ببرند، یا اینزیبایی

 مسیر چیزی نبینند. 

 

کنند خدا اصال صدایشان را هایی، طی آن مسیر حس میآدمها یک وقت

او در تمام بینند که آید که میهایی هم پیش میشنود ، اما یک وقتنمی

 لحظات هوایشان را داشته است .

 

حاال اگر این مسیِر خواسته یا نخواسته یک مسیِر سبز و بهاری و خیلی 

قشنگ بود که خوب، اما اگر یک مسیر سرد و پاییزی بود چه؟ آیا باز 

شود با رنگ برگهای زرد و قرمزش، با بارانش، با سرمایش هم می

 آن لذت برد؟ زندگی کرد و حتی یک وقتهایی از 

 

فقط کافی است  بلد باشیم چطور از هر چیزی لذت ببریم. چطور از 

ها را ببریم و همه چیز را به نفع خودمان بدترین شرایط بهترین استفاده

 .تغییر بدهیم



 

 فصل اول:

 

ها را آن روز نیال و حسام برای خرید رفته بودند. دانه به دانه، مغازه

خواست که حتما یک لباس ند. نیال میگشتبرای یک لباس مناسب می

گفت بهتر است نیال برای عقد یک لباس رنگی سفید پیدا کند و حسام می

 بهی، شاید هم یاسی . بپوشد. رنگی مثل نباتی، شیری، گل

اما نیال دوست داشت حتما حتما یک لباس سفید بخرد و بپوشد. اعتقاد  

کند. مغازه فید بختش میداشت پوشیدن لباس سفید پای سفره عقد حتما س

خواست را پیدا نکردند. کت به مغازه گشتند و آن چیزی که نیال می

که بعد از شلوار و تونیکهای سفید را دید اما نخواست تن بزند. تا این

چهار پنج ساعت راه رفتن توی پاساژ، نیال توانست لباس مورد نظرش 

 را پشت یک ویترین پیدا کند. 

 هایش را به هم زد و گفت:نیال ذوق زده دست

وای خدای من! حسام این رو ببین. این همون لباسیه که من  -

 خواستم.می

 

تونم سر پا پس بریم تو بپوش که پاهام بدجور ورم کردن. دیگه نمی -

 باشم. 



 

نیال داخل مغازه شد و سایزش را از فروشنده خواست. فروشنده لباس 

 ت داخل اتاق پرو تا لباس را بپوشد. را در اختیار نیال گذاشت و نیال رف

 نیالبعد از پوشیدن لباس حسام را از الی در نیمه باز صدا زد.

 حسام، حسام جان.  -

حسام به پای درب اتاق پرو رفت و با دیدن نیال گل از گلش شکفت و 

 گفت:  

 ایشاهللا لباس عروسیت رو بپوشی.  -

 خوبه؟ -

 خوب نیست. عالیه.  -

 

مه بود و برق زیادی داشت و حسام یک ستاره را توی لباس از جنس ل

 لباس ماه می دید. با رضایت سر تکان داد و گفت:

 همین عالیه. ورش دار.-

 و بعد پای کارت خوان رفت و قیمت را از فروشنده پرسید. 



فروشنده یک قیمت نامعقول گفت اما حسام خوشحال از اینکه پیاده 

کل شهر را زیر و رو کند کارت را روی هایش تمام شده و قرار نیست 

کشید، که یک وقت نیال از خریدش پشیمان نشود. اگر هم شد راهی 

برای تعویض و پس دادن نداشته باشد. چون روی در و دیوار مغازه 

شود. لطفا در کاغذ زده بودند که جنس فروخته شده پس گرفته نمی

 خرید دقت کنید ما مسئول تغییر سلیقه شما نیستیم. 

 

خانم فروشنده خوشحال از فروش آخر وقتش لباس را از نیال که حاال 

از اتاق پرو بیرون آمده بود گرفت و داخل کاور و بعد پاکت گذاشت و 

 کرد گفت:های سیمیش را نمایان میبا لبخند گشادی که دندان

 خوایین؟چیز دیگه نمی - 

 نه ممنون. -

 حسام ! کفش... -هر دو از مغازه بیرون آمدند که نیال گفت: 

 حسام سریع وسط حرف نیال پرید و گفت: 

کفش! کفش چی عزیزم؟ کفش رو بذار یک وقت دیگه. من واقعا  -

 تونم راه برم.نمی

 نیال سر حال خندید و گفت: 

هام خیلی به لباسم میان. من خودم قبال کفش عزیزم خواستم بگم کفش -

 میان.و تاج خریدم که مطمئنم خیلی به این لباس 



 

 حسام نفس راحتی کشید و گفت: 

 الهی شکر. فکر کردم پیاده روی باز هم ادامه داره. -

گوشی حسام به صدا در آمد. حسام گوشی را از جیبش بیرون کشید و 

 با نگاه کردن به صفحه گفت:

 سیناس. -

 و بعد جواب داد:

 جانم سینا -

 الو ... کجایی؟  -

 علیک سالم. بازار ...هستیم. -

 هستین؟ با کی؟ -

 با هم شیره جنابعالی . -

ببین یک کار واجب باهات دارم. اگر کارتون تموم شده من بیام اونجا  -

 سراغت. نزدیکتونم.

 آره تموم شده بیا.  -

 دارم میام ... فعال.  -



 

 حسام ارتباط را قطع کرد و گفت:

تو هم  آد دنبالم.گه کار واجب داره و االن میعزیزم. خان داداشت می -

 باید تنها تشریف ببری خونه.

 تنها؟ -

 بله.  -

 نیال معترض گفت:

 .حسااااااام - 

رم و ری خونه، من هم با سینا میشی میخودت سوار ماشین من می -

 آم.زود می

 

 نیال پوفی کرد و گفت:

 باشه، اون سوییچ رو بده. -

 

 حسام سوئیچ را به نیال داد و گفت:

 کنار ماشین باهات میام.صبر کن عزیزم. تا  -



 باشه.  -

حسام نیال را تا کنار ماشین همراهی کرد و بعد از اینکه نیال سوار شد 

 گفت:

 نیال!  -

 جانم. -

 قدر ...ری ملت فحش کشت کنن، نه اونقدر آروم مینه اون -

 

رم که کسی رو زیر بگیرم ... حواسم کامال به جلو و با سرعت می -

 ها باشه.آینه

 رین دختر خوب ... برو به سالمت.آف -

 خداحافظ عشقم.  -

 خدانگهدارت. -

نیال گاز داد و دستش را از پنجره بیرون آورد و تکان داد. حسام سر 

 تکان داد و زیر لب گفت:

 خوندم! گفتم آروم برو ... روضه می -

 و بعد به جلوی پاساژ برگشت و منتظر سینا شد. 



 

های خرید وارد خانه شد مادرش و پاکت نیال به خانه رسید و وقتی با

های خرید را از مادر حسام با هلهله و اسپند به پیشوازش آمدند و پاکت

 او گرفتند و صورتش را بوسیدند. نیال تشکر کرد و در حال در آوردن

 مانتویش روی مبل راحتی نشست و گفت:

 بابا کجاس ؟   -

 

 تاب بخره. دید جمع خانومانس، رفت بیرون یکی دو تا ک -

 



آقای سرمد از وقتی بازنشست شده بود، بیشتر وقتش را با مطالعه، یا 

گذراند. او قبال یکی از مدیران موفق یک شرکت بزرگ سفر می

تجاری بود. ولی بعد از شصت و دوسالگی ترجیح داده بود سهامش را 

بفروشد و مقداری از آن را در جای امنی پس انداز کند. باقیش را هم 

برای خرج و مخارج زندگی روزمره و سفرهایش به همراه همسرش 

کنار گذاشته بود. سینا فرزند ارشد خانواده سرمد بود و به نوعی مغز 

های انگلیس گرفته آی تی. او دکترایش را از یکی از بهترین دانشگاه

بود و حاال برای خودش یک شرکت بزرگ مهندسی نرم افزار و 

که کمی سنش باال رفته بود اما هنوز این برنامه نویسی داشت. با

ای به ازدواج نشان نداده بود. برای همین خانم سرمد همیشه باال عالقه

گفت که با کارش کرد و سینا میرفتن سنش را به او یادآوری می

گفت که به زودی به خاطر سنش ازدواج کرده است. خانم سرمد هم می

 دهند. ی ازدواج با او از دست میی دختران جوان تمایلشان را براهمه

 

که سینا به انگلیس رفت و حسام هم دوست و شریک سینا بود و تا وقتی

برگشت باهم در ارتباط بودند. همین دوستی و ارتباط چندین ساله 

 شد.داشت، بعد از شراکت در کار، به ازدواج حسام و نیال منجر می

 

ه بود و تقریبا همه از این فقط دو روز دیگر به عقد حسام و نیال ماند

 ازدواج راضی بودند.

 



نیال هم سعی کرده بود از برادرش عقب نماند و پرستاری خوانده بود و 

او حاال به خاطر دقت و نظمش سوپروایزر بخش بیماران قلبی یکی از 

 های شهر بود .بیمارستان

 

خانم سرمد برای نیال چای آورد و جلوی دستش گذاشت و به ظرف 

 شیرینی اشاره کرد و گفت:

 شیرینی هم بردار. پدر حسام زحمت کشیده و آورده. -

 نیال لبخند زد و گفت: 

 پس این شیرینی خوردن داره.  - 

و بعد یک شیرینی از داخل ظرف برداشت و مشغول خوردن شد. هر 

 دو مادر هم مشغول تماشای خریدهای عروس و داماد شدند.

 با اشاره به سرویس طالی عروس گفت: تا اینکه مادر حسام معترض 

 نیال جون. این چیه خریدی؟ یه چیز بهتر نبود بگیری؟ -

 مگه چشه مهرانه جون؟  -

داشتی. فردا فک و این که خیلی ظریفه. الاقل یک چیز بهتر بر می -

 فامیل نگن هیچی واسه تنها عروسشون نخریدن. 

 همین هم خوبه مهرانه جون . -



که خریدی. اینشم نیومد. باید یک چیز بهتر میاما من اصال خو -

 ارزشی نداره. 

 

 و بعد سرویس را روی میز گذاشت و گفت:

رم از آقای عطایی یک سرویس خوب برات خودم فردا اول وقت می -

خوام حرف و حدیث مردم بشم. خواهرزاده هام  رو که خرم. نمیمی

گن خدا رو می دیدی ، روز جشن این سرویس رو بهت آویزون ببینن

 شکر که زن حسام نشدیم. خاله مون خسیسه.

 

نیال با شنیدن این حرف شیرینی نیم خورده دستش را به داخل پیش 

 دستی برگرداند. 

هایش خواست یکی از خواهرزادهدانست مهرانه دلش مینیال می

های ایتالیایی ها که به گفته مهرانه شبیه مانکنعروسش شود. همان

ها دو دختر دراز و دیالق بودند و اصال به گفته حسام، اون بودند. اما

 پسندید. ها را نمیالغری بیش از حد آن

داد دلش بخواهد یکی از ها را دیده بود و به مهرانه خانم حق مینیال آن

های ها عروسش شود. چون برخالف الغری و بلندیشان چهرهآن

 زیبایی داشتند. 

 



 خانم سرمد گفت: 

مهرانه خانم، قرار نیست که این دوتا برای مردم زندگی کنن. مگه  -

 .اس؟ بذار هر جور دوست دارن پیش برندختر من ندیده

گیرم براش، این نه انیس خانم جون. من آبرو دارم. یک چیز بهتر می -

 دم بهشون.رو من جای کادو می

 

 نیال به حرف آمد و گفت:

 آد.ون به لباسم بیشتر میپوشم چشب عقد، من همین رو می -

و بعد از جایش بلند شد و  وسایلش را برداشت و به اتاقش رفت. لباس 

را به چوب رختی آویزان کرد و بعد چوب رختی را به دستگیره کمد 

اتاقش قفل کرد و با نگاه کردنش لبخند زد و خودش را آرایش کرده و 

 آماده در این لباس زیبا تصور کرد.

 

را در جای خودشان گذاشت و به حمام رفت و دوش نیال خریدهاش 

گرفت. وقتی کارهایش تمام شد به سراغ مادرش رفت و کمک کرد تا 

شام را حاضر کند. مهرانه خانم هم کنارشان نشسته بود و از هر دری 

زد. از رنگ سال و مدل کیف و کفش جدید گرفته تا جنس حرف می

 یگران هالیوودی.های مجلسی و جدیدترین رنگ الک بازلباس

 



شب میز شام حاضر بود. پدرها از بیرون برگشته بودند و داشتند 

اش بود. دلش کردند. نیال اما منتظر برادر و همسر آیندهصحبت می

 ها منتظر آمدن همسرش شود. خواست بعد از عروسیش ساعتنمی

کشید که بعد از آمدن حسام چطور این مورد را به او و داشت نقشه می

 شزد کند. گو

زد اما جواب گوشیش را برداشت و شماره حسام را گرفت. بوق می

داد. پس شماره سینا را گرفت. سینا هم مثل حسام قصد جواب دادن نمی

 نداشت. نیال چندین بار تماس گرفت که آقای سرمد گفت:

 چی شد بابا! جواب ندادن؟  -

 نه بابا. معلوم نیست سرشون به کجا گرمه -

 خوریم. ما شام رو بدون اونا میخوب پس  -

 اما بابا... -

دونستن امشب باید زودتر خونه باشن. حاال اما و اگر نداریم. مگه نمی -

 که نیومدن ما هم منتظر نمی مونیم. 

 باشه. -

خانم سرمد و نیال میز را به بهترین شکل چیدند و از همه خواستند سر 

 ف شام شدند. میز بنشینند. و بعد در کنار هم مشغول صر

 



رفت. وقتی نیال اما از این نبود حسام ناراحت بود و میلش به غذا نمی

صرف شام تمام شد نیال ناراحت بلند شد و مشغول جمع کردن میز شد 

و انیس خانم هم، مشغول پذیرایی از مهماناش شد. نیال بعد از جمع 

ها، پس مانده غذاها را توی سطل آشغال خالی کرد و کردن ظرف

 ها را توی ماشین ظرفشویی چید و دستگاه را روشن کرد. ظرف

های نیمه شب، منتظر برگشتن حسام و سینا آن شب همه تا نزدیکی

 بودند اما نیامدند. 

دادند. کم کم نگرانی به دل همه زدند جواب نمیهر چه هم زنگ می

 دانستند باید چکار کنند. اواخر شب گوشی حسام خاموش شدافتاد و نمی

 و سینا هم خیال جواب دادن نداشت تا اینکه ساعت یک بامداد شد.

 

خواست. مهرانه کرد و از خدا سالمتی بچه ها را میانیس خانم دعا می

رفتند و خانم و نیال یکی یکی تا دم در سالن که بازش گذاشته بودند، می

 گشتند. بر می

آورد. تا پدر حسام با موهایش بازی می کرد و چیزی به زبان نمی 

اینکه در حیاط باز شد و سینا با عجله به سمت ساختمان آمد. نیال با 

 صدای بلند گفت:

 سینا اومد. -

های بلند حیاط را پشت سر گذاشت و به داخل سالن آمد و سینا با گام 

 سالم.-گفت: 



 همه مضطرب جوابش را دادند و مهرانه خانم زودتر پرسید:

 حسام کجاس؟   -

 نگاهی سمت مهرانه خانم انداخت و گفت:سینا نیم 

 گم براتون.می -

 و بعد دست نیال را گرفت و گفت:

 با من بیا کارت دارم. -

 هر دو رفتند توی اتاق. سینا در را بست و نفسش را فوت کرد و گفت: 

 خوام بهت بگم. اصال وقت نداریم!یه چیزی می -

 نیال ترسیده گفت:

 چی شده؟ حسام کجاست؟  -

 لبخند زد و گفت: سینا

خوام هر اتفاقی افتاد، هر حسام حالش خوبه، نگران نباش. فقط می -

چی که شد، حتی اگر سنگ از آسمون به زمین اومد، تو با حسام 

 ازدواج کنی،خوب؟ 

 



ما که همین پس فردا عقدمونه ولی چی پیش بیاد؟ چرا واضح حرف  -

 زنی سینا؟ چی شده؟نمی

 

که نفس نیال برای و به خودش فشرد، طوری سینا، نیال را بغل کرد

ای بند آمد. سینا، نیال را رها کرد و با نگاه به لباس آویزان به لحظه

 کمد دیواری گفت:

 لباس خیلی قشنگی خریدی، تحت هر شرایطی پس فردا باید بپوشیش. -

 

 ترسونی. باشه. ولی داری من رو می -

 کشم تو از هیچی نترس. چیزی نیست. نترس. تا من هستم و نفس می -

 

 سینا از اتاق بیرون زد و رو به بزرگترها گفت:

خوام االن هول کنین و یا به غش خوام خبری رو بهتون بدم. نمیمی -

 و ضعف بیفتین. فقط دنبال راه چاره باشین.

 انیس خانم با نگرانی گفت:  

 حرف بزن ببینم چه خاکی به سرمون شده. -

 نه لرزان گفت:مهرانه خانم هم با چا



 اتفاقی برای حسام افتاده. -

 

نه مهرانه خانم. حسام حالش خوبه. ما رفتیم شرکت کارامون رو  -

گشتیم، توی خیابون یک پسره با ماشینش انجام دادیم و داشتیم بر می

نداخت بغل دستمون و آورد یا میکرد. یا راه رو بند میهی اذیتمون می

که کردیم کاریش نداشته باشیم، تا اینکرد. ما سعی مسخره بازی می

خیلی رفت جلوتر. فکر کردیم دیوونه بازیاش تموم شده و رفته پی 

کارش. کمی که جلوتر رفتیم دیدیم دستیش رو کشیده و داره ماشینش 

رو جلوی راه ما می چرخونه. دود از الستیکاش بلند شده بود. ما هم 

ازیاش تمومی نداشت. وقتی منتظر شدیم تا اون بره اما انگار مسخره ب

حسابی چرخید و راه رو باز کرد ما از کنارش رد شدیم. اما باز 

ماشینش رو انداخت بغل ماشین ما و مسخره بازی در آورد تا اینکه 

پیچیدم تو یک خیابون خلوت. فکر کردیم دیگه نمیاد. اما باز هم 

ید و دنبالمون اومد. مرتیکه روانی سریش. حسام شیشه رو پایین کش

 گفت:

 خواره؟ چته عوضی؟ تنت می -

انگار منتظر شنیدن همین بود. ماشینش رو کشید جلوی ماشینمون و به  

شکل افقی ایستاد. من هم نتونستم ماشین رو کنترل کنم و زدم تو 

ماشینش. چند دقیقه گیج بودیم تا اینکه به خودمون اومدیم. یارو مثل 

 هم رفتیم پایین.دیوونه ها از در بغل زد بیرون و ما

 



خواستیم بزنیمش اما مثل حیوون فقط باهاش درگیر شدیم. واقعا نمی

انداخت. خواست بزنه تو صورت حسام. قبل از اینکه چک و لگد می

دستش به حسام برسه من هولش دادم عقب. پاش پیچید یا به چیزی گیر 

 ی جدول. کرد.  تعادلش رو از دست داد، سرش خورد به لبه

 اکت شد و سر به زیر گرفت. انیس خانم گفت:سینا س

 حرف بزن جونم رو به لبم رسوندی. -

 سینا سر بلند کرد و گفت:

 ما سریع رسوندیمش بیمارستان اما رفت کما.  -

 

همه با ترس و ناراحتی به هم نگاه کردند. انیس خانم روی سرش زد و 

 گفت:

 مونه؟ زنده می -

ز تو ماشینش مدارکش رو پیدا کنم. پیدا دونم. من اومده بودم برم انمی -

 هم کردم. االن هم باید به خانوادش زنگ بزنم.

 

سینا به حیاط رفت و صفحه گوشی پسر را روشن کرد. بعد هم آخرین 

ها را چک کرد. چندین تماس بی پاسخ داشت. حاجی، حاج خانم، تماس

 شیوا، شاهین. 



 

اند. ش هستند که نگرانش شدهاها خانوادهسینا با خود فکر کرد حتما این

تلفن در دستش زنگ خورد. نام شاهین روی صفحه افتاد. سینا با 

استرس دستی روی ته ریشش کشید و با خود فکر کرد چه باید بگوید! 

کمی بعد جواب داد و گوشی را کنار گوشش گذاشت. صدای سنگین و 

 داری در گوشش پیچید. خش

 

 شن ؟گی مامان بابا نگرانت میدی؟ نمیکجایی؟ چرا جواب نمی -

 سالم. -

 شاهین ساکت شد. بعد از کمی گفت:

 سالم. شما؟  -

 شه بیایین بیمارستان ....آقا من با برادرتون تصادف کردم. اگر می -

 

 صدای شاهین کمی باال رفت و گفت:

 االن چطوره؟  -

 خوب نیست. رفت کما.  -

 االن میام -



 باشه. منتظرم. -

 کردند.پله بلند شد و چرخید. همه نگران نگاهش میسینا از روی 

 

ها رد شد و به اتاقش رفت.در اتاقش را قفل کرد. چند سینا از بین آن

 لحظه بعد آقای سرمد به جلوی در رفت و چندین بار در زد و گفت:

 کنی؟ سینا! بابا. داری چکار می -

 هیچی بابا االن میام. -

 

 و گفت: و بعد از چند دقیقه بیرون آمد

 من باید برگردم بیمارستان. حسام هم اونجا تنهاست.  -

 آییم. ما هم می -

 باشه. من باید زودتر برم.  -

 

سینا با عجله رفت و خانم و آقای سرمد هم سریع حاضر شدند و همه 

کرد و به شانس به بیمارستان رفتند. در طول مسیر انیس خانم گریه می

 گفت:تاد و مدام زیر لب میفرسبد دختر و پسرش لعنت می



چرا باید دو روز قبل از عقد نیال این اتفاق بیفته. اگه اتفاقی برای  -

 جوون مردم بیفته من چه خاکی به سرم کنم؟

 اُفته.نگران نباش خانم، به امید خدا اتفاقی نمی -

 امیدوارم  -

دانست قرار است جوید و درست نمیهایش را مینیال از استرس ناخن

اتفاقی بیفتد. حرفهای سینا او را ترسانده بود و دلش گواهی بد  چه

 داد.می

 

وقتی وارد بیمارستان شدند سینا داخل محوطه داشت با پسری صحبت 

داد .پسر هم با دقت به حرفهایش کرد و چیزی را برایش توضیح میمی

داد. حسام هم روی بار سر تکان میکرد و هرچند لحظه یکگوش می

شسته بود و ساعدهایش را روی زانوهایش گذاشته بود. نیمکت ن

 انگشتهایش به هم قفل بودند و سرش پایین بود .

 

کرد. زد ، هر از گاهی حسام را نگاه میپسری که با سینا حرف می

وقتی جلو رفتند و سالم کردند، پسر که همان برادر مضروب بود 

 سری به نشان سالم تکان داد. 

همزمان چند نفر زن و مرد با جیغ و داد و فریاد  در همین حین پلیس و

 وارد بیمارستان شدند. 



با دیدن شاهین به آن سمت آمدند و با گریه و آه و ناله حال پسرشان را 

 پرسیدند. شاهین آرام و سرد جواب داد:

 فعال که تو کماس. معلوم نیست چی بشه -

 

 زنی که معلوم بود مادر شاهین اَست، پرسید:

! کی شاهرخ رو زده؟ کدوم بی همه چیِز بی پدر مادر؟ تا با شاهین -

 دستای خودم تیکه تیکه اش کنم؟ 

 شاهین گفت:

های برین تو، شاهرخ رو عمل کردن، االن هم تو بخش مراقبت -

 اس. ویژه

قرار وارد ساختمان شدند. ها روی سر زدند و گریان و ناالن و بیزن 

کرد و سینا به پدرش چیزهایی میمهرانه خانم داشت با حسام صحبت 

 گفت. پلیس به سمت شاهین آمد و گفت:می

 شما برادر اون آقایی هستین که تو کماس؟   -

 بله.  -

 کی برادرت رو زده. -

 این دوتا آقا بودن.  -



 مامور پلیس خطاب به سینا و حسام گفت: 

 با من بیایین.  -

های ند و شیون و گریهچند دقیقه بعد سینا و حسام را به کالنتری برد

مهرانه و انیس خانم و نیال به هوا رفت. آقای سرمد و عظیمی به داخل 

 ساختمان رفتند تا از آخرین وضعیت شاهرخ با خبر شوند. 

 

شاهین اما آهسته رفت و زیر درختی ایستاد و دست برد و پاکت 

م هایی که معلوسیگارش را در آورد. با آن موهای بلند ژولیده و لباس

آمد حالش اصال خوب بود برای رفع تکلیف پوشیده اَست، به نظر می

کرد سرپا بایستد و چیزی به روی خودش نیاورد . نباشد؛ اما سعی می

سیگاری آتش زد و پک عمیقی به سیگار زدو بعد از چند لحظه دود 

 حبس شده در دهانش را به شدت به بیرون فرستاد. 

 

شد تیار مسیر دودی که در هوا پخش میاخنیال روی نیمکت افتاد و بی

 را نگاه کرد. از خود پرسید:

 شه! حاال چی می -

و فکر کرد که تمام رویاهایش مثل همان دود سیگار در آسمان محو 

 شدند.

 



انداخت، اما مهرانه خانم ی مادرش روی اعصابش خط میصدای گریه

و گریه و توی افکارش غرق بود. طولی نکشید که صدای جیغ و فریاد 

زاری از داخل ساختمان به گوش رسید. نیال از جا بلند شد و سمت 

 درب ساختمان نگاه کرد. 

شاهین ته سیگارش را پرت کرد و به آن سمت دوید. کمی بعد مادرش 

اش اُفتان و خیزان بیرون آمدند. توی سر و و بعد باقی خانواده

  کردند.زدند و گریه و ناله و نفرین میصورتشان می

 شاهین دست مادرش را گرفت، مادرش گفت:

 مرد... شاهرخم مرد. حاال چه خاکی به سرم کنم... پسرم مرد. -

 صدا و بی حرف همراه او رفت. شاهین دست مادرش را گرفت و بی

 

آقای سرمد و آقای عظیمی هم بیرون آمدند. آقای سرمد روی اولین پله 

کنار آقای سرمد  نشست و سرش را توی دستش گرفت. آقای عظیمی

 ایستاد و گفت:

 جا منتظرن.ها اونپاشو؛ پاشو بریم کالنتری، بچه -

 آقای سرمد بغض کرده گفت:

 پسر من، االن قاتله، بیام هیچی براش از دستم بر نمیاد.  -

 



کرد. آینده تنها انیس خانم روی زمین نشسته بود و از ته دلش گریه می

دانست راه نجات پسرش نمیدید و درست پسرش را تباه شده می

 چیست!

 

نیال مات حال و روز پدرش شده بود . حاال برادرش قاتل یک پسر 

جوان بود و اطمینان داشت که با این حال و اوضاع جشن عقدش هم به 

که سینا اصرار داشت حتما تحت هر شرایطی نیال خورد. با اینهم می

ن جشنی امکان لباس عقدش را بپوشد، اما با این داغ سنگین چنی

 نداشت.

 

مردها به کالنتری رفتند و نیال، مادرش و مهرانه خانم را به خانه 

برگرداند. نیال تا خود صبح نخوابید و روی تختش غلت زد و صدای 

 شنید . های مادرش را از داخل اتاق میها و نالهگریه

 

همه چیز مثل یک کابوس بود و تقریبا باور نکردنی . مدام از خود 

پرسید این کابوس باور نکردنی چطور اتفاق افتاد؟ این بالی ناگهانی یم

قدر دنده به دنده شد چطور نازل شد. تا صبح مثل صد سال گذشت و آن

 اند.که احساس کرد تمام ستون فقراتش خورد شده

 



ساعت هفت صبح بود که پدرش و آقای عظیمی برگشتند. وقتی 

رد. حس کرد بیست سال پیرتر شده نشستند، نیال چهره پدرش را نگاه ک

داد. اول از همه سینا، پسر عزیز و تنها پسرش است. به پدرش حق می

کدامشان کشید، از طرفی تا حاال پای هیچحاال اسم یک قاتل را یدک می

 به کالنتری نخورده بود.

شد. حکم از همه بدتر به زودی رفت و آمدهایشان به دادگاه شروع می 

دانست که از این به بعد خص بود. اعدام! حاال نیال مییک قاتل هم مش

پدر و مادرش باید کفش آهنین بپوشند و در به در دنبال رضایت از 

 خانواده مقتول باشند .

 

درب اتاق باز شد و حسام به داخل سالن آمد. نگاهی به جمع کرد که 

ن سکوتشان به سنگینی آوارهای بعد از زلزله بود. اَنیس خانم با دید

 حسام گفت:

 حسام! بیا مادر. بیا عزیزم. بیا ببینم چه خاکی به سرمون شده. -

کشید جلو رفت و کنار پای انیس هایی که روی زمین میحسام با قدم 

خانم نشست. سرش را روی پای انیس خانم گذاشت و هق هقش را آزاد 

ی سوزناکش را رها کرد و طولی نکشید که کرد. انیس خانم هم گریه

 دست گریان شد.های پردرد یکع به خاطر آن گریهجم

 

 فصل دوم:



 

حاال به روزی رسیده بودند که قرار بود نیال و حسام عقد کنند. اما همه 

ی راه اندازی مراسم کس حال و حوصلهچیز به هم خورده بود. هیچ

 جشن را نداشت. 

انیس خانم که یک چشمش اشک بود و یک چشمش خون. وقتی پسرش 

ندان بود اصال نمی توانست  به جشن عقد دخترش فکر کند . توی ز

نیال روی تخت نشسته بود و داشت با غصه لباس عقدش را نگاه 

کرد. بغض راه گلویش را بسته بود. حسام هم دو روز بود که می

نیال را بپرسد. کمی بعد  پیدایش نبود. حتی یک زنگ هم نزده بودحال

 ا لباس مشکی آمد توی اتاق. صدا زد:درب اتاق باز شد و انیس خانم ب

 نیال. -

 نیال رو به مادرش کرد و به سختی گفت:

 جانم. -

 

ریم سر خاک این خدا بیامرز، به نیال. مادر من و بابات داریم می -

 ی مادرشوهرت. اش تسلیت بگیم. تو هم تنها نمون برو خونهخانواده

 



ی شوهر کلمه نیال سرش را به چپ و راست تکان داد. از شنیدن

بغضش شکست و به گریه افتاد. انیس خانم جلو رفت و کنار نیال 

 نشست و گفت:

دونم امروز قرار بود عقد کنی ولی تو این جان مادر! گریه نکن. می -

شرایط نه من حوصله دارم نه بابات. کاری هم بکنیم مردم صدتا ایراد 

پسرشون یکی رو گن از اونور گیرن و هزارتا حرف در میارن. میمی

 دن. کشته زندونه از این طرف دارن دختر شوهر می

 

ام بگیره، نگران که واسه خودم غصهدونم مامان. بیشتر از اینمی -

شد و االن افتاد حسام امروز شوهرم میسینام. اگر اون اتفاق نمی

 هممون شاد بودیم. 

 

ان شاهللا دعا کن مادر، دعا کن هر چه زودتر تکلیفش روشن بشه.  -

گیریم. هنوز که داغ دارن و تازه غم دیدن. انتظار ندارم که رضایت می

 بخشن. سینا رو ببخشن. ولی ان شاهللا که آخرش می

چاره سینا که ناخواسته پسره رو کشت. ناخواسته مهر قاتل خورد بی -

روی پیشونیش. سینا کی اهل دعوا مرافعه بود؟ اون که همه عمرش، 

آد همش تو فکر درس و کتاب و دانشگاه بود. ن یادم میاز وقتی که م

عمرش پای کتاب رفت. حتی وقت نکرد سر بلند کنه عشق رو تجربه 

 کنه. 

 و دوباره صدای هق هقش توی فضای اتاق پیچید. 



خدای ما هم بزرگه، من باید برم بابات بیرون منتظره. خواستی برو  -

 پیش حسام. 

 دم بزنم. نه. ولی شاید برم بیرون ق -

 مراقب خودت باش.  -

 

هایش کشید. انیس نیال سر فرود آورد و پشت دستش را به روی چشم

خانم هم بلند شد و از اتاق بیرون رفت. نیال بعد از رفتن مادرش لباس 

 پوشید و از خانه بیرون زد .

های اردیبهشت ماه قدم زد و در افکار خود غوطه ور در میان کوچه 

دید. اما عروس بد اقبال اردیبهشت ماه می شد. او خودش را

 توانست دم برآورد. نمی

 



آقای سرمد و انیس خانم برای عرض تسلیت به سر خاک شاهرخ 

ی خانواده و نزدیکان او جمع بودند. مادر و خواهرهایش رفتند. همه

کردند. آقای راستاد دو زدند و مویه میکردند و ضجه میگریه می

هایش گذاشته بود و اش را روی  چشمانگشت شصت و اشاره

گریست. شاهین هم کنار پدرش ایستاده بود. با چهره ای سرد و می

ای که، غم یا ناراحتی او را به نمایش بگذارد. منجمد. بدون هیچ نشانه

قرار و نا آرام اشک نگاهش روی خواهرهایش بود که چگونه بی

داداش، »صدای   زدند وریختند و چنگ در مو و صورت خود میمی

کشید. صدای قرآن توی قبرستان گفتنشان تیغ بر هر دلی می« داداش

کردند. آقای سرمد جلو رفت و تر گریه میپیچیده بود و آشناها آرام

 دسته گل را روی قبر گذاشت و با سری افکنده گفت:

 .تسلیت می گم -

 اَنیس خانم هم آهسته گفت: 

 غم آخرتون باشه. -

ه آقای سرمد را توی کالنتری و بیمارستان دیده بود، آقای راستاد ک

 شناخت و با اندوهین گفت:

گین؟ ام رو ازم گرفتین تسلیت هم میکدوم تسلیت؟ کدوم غم آخر، بچه -

 خوایین داغم رو بیشتر کنین؟ با اومدنتون می

ی قاتل هستند از روی خاک ها خانوادهخانم راستاد همین که فهمید آن

ای پرت کرد و با صدای سته گل را برداشت و به گوشهبلند شد و د

 هایش فریاد زد و گفت:گرفته از گریه



گورتون رو گم کنید، برای چی اومدین؟ هان! برای چی اومدین؟ من  -

 خوام. همین.خوام، فقط سر پسرتون رو روی دار میتسلیتتون رو نمی

 انیس خانم به گریه افتاد و گفت:

عوا مرافعه نبود. به خدا نبود. اون ناخواسته هلش خانم پسر من اهل د -

 داده بود. ممکن بود پسر من جای پسر شما کشته بشه. شما ببخشین.

 

 دار فریاد زد: خانم راستاد با همان صدای خش

خفه شو خانم. فقط، خفه شو. حاال که پسر من مرده! پس گم شین از  -

 جا، گم شین نبینمتون.این

 کرد. بود و انیس خانم به شدت گریه می آقای سرمد سرافکنده

شاهین حال آقا و خانم سرمد را نگاه کرد. سری تکان داد و به کنار 

مادرش رفت و چیزی توی گوشش گفت. خانم راستاد اخم کرده و 

عصبی رو به شاهین کرد. شاهین بازوی مادرش را گرفت و او را 

خانم و آقای سرمد روی صندلی پشتش نشاند. دو مرد از اقوام راستاد، 

اند و ها توی زمان مناسبی حضور پیدا نکردهرا راهی کردند و گفتند آن

 باید بروند.

 



جا را ترک کردند و خانم و آقای سرمد، سرافکنده و سر به زیر، آن

آمد. کرد و اشکهایش بند نمیسوار ماشین شدند. انیس خانم گریه می

 آقای سرمد گفت:

 گریه نکن.انیس خانم اینقدر  -

 هایش را پاک کرد و گفت:انیس خانم با دستمال اشک

 اینا قوم ظالمینن. دیدی چطور باهامون رفتار کردن ؟  -

انیس خانم قوم ظالمین نیستن. داغ دار هستن. پسر جوونشون به دست  -

شد، حلوا حلواشون پسر ما مرده. اگه پسر خودت به دست اینا کشته می

 جای اونا.  کردی؟ خودت رو بذارمی

 ولی ناخواسته بوده. پسر اونا شروع کرده و دست بردار نبوده.  -

قدر بیاییم و بریم و تحقیر شیم تا قبول کنن حاال هرچی. باید این -

 رضایت بدن. 

شه. میره و زنده میکشه. هر روز میچاره پسرم. ببین چی میبی -

بزرگ کردنش  میرم. من واسهجالل به خدا اگر سینا طوریش بشه می

 خیلی زحمت کشیدم. 

کشن. ولی باید صبر هاشون زحمت میدونم. همه مادرا واسه بچهمی -

 آد. داشته باشی ببینیم چی پیش می

اینا رو به نیال نگو. خودش خیلی غصه داره. اینارو هم بشنوه دق  -

 کنه. می



 چاره دخترم، دارم آبمگه بچه شدم؟ اون هم توی این موقعیت! بی -

 بینیم. شدنش رو می

 

 دار و بی حواس دوباره گفت:انیس خانم غصه

 دونم که من تا اون موقع صد کفن پوسوندم.دونم جالل، میمی -

خدا نکنه. از این حرفا نزن انیس. من خودم کل زندگیم رو باختم. دلم  -

شم. پس پشتم رو به تو خوشه. تو هم بخوای کم بیاری من دیوونه می

 خالی نکن. 

 

های داغش را پاک کرد و انیس خانم سرش را پایین انداخت و اشک

 گفت:

 ام باشه و طوریش نشه.امید من هم به خداس که مراقب بچه -

 خدا بزرگه . -

هام چشم خوردن که توی یه روز بخت دوتاشون سیاه می دونم بچه -

م های زندون، این هم از نیال که عقدش به هشد. اون از سینا پشت میله

 خوام براشون نذر درست کنم. خورد. می

 باشه. هر چی تو بگی ؟ -

 جا برو بازار خرید کنیم. پس از همین -



 باشه عزیزم. -

  

آقا جالل و انیس خانم به بازار رفتند و مشغول خرید برای درست 

 کردن غذای نذری شدند. خریدشان چند ساعتی طول کشید.

 

ها ها و کوچه، پس کوچهخیابان نیال اما هنوز هم بی هدف داشت توی

زد. وقتی حسابی خسته شد کنار خیابان ایستاد و دستش را برای قدم می

یک تاکسی زرد رنگ بلند کرد. سوارتاکسی شد و به منزل برگشت. 

 وقتی به جلوی خانه رسید، پول تاکسی را حساب کرد. 

. رفت  پیاده شد و رفت کلید را توی قفل در انداخت و در را باز کرد

توی حیاط و در را بست. چند تقه به در خورد. برگشت و در را باز 

 کرد. حسام بود. به هم سالم دادند. حسام وارد حیاط شد و گفت:

 خوبی؟  -

ها ها و درختنیال به کنار پله وسط حیاط رفت و نشست . نگاهی به گل

 کرد و گفت:

کشیدنه ، آره خوب! تا خوب چی باشه؟ اگه منظورت از خوبی نفس  -

 .نفس می کشم

 اومدم یه چیزی بهت بگم.  -



 چی ؟ -

 ما باید بریم عقد کنیم.  -

 االن؟ -

 نه همین حاال، ولی فردا یا پس فردا.  -

 چرا؟  -

چون خواست سینا این بود که عقدمون صورت بگیره. درسته سخته،  -

 کنه. ولی این خوشحالش می

 شه؟ حرف مردم چی می -

مردم. من و تو مهمیم یا مردم! وقتی حتی داداشت  گور پدر حرف-

 همین رو از ما خواسته.

 

کنیم، که سینا حضور داشته باشه. باید باشه و ازش _ما روزی عقد می

اجازه بگیرم و بله بگم. مگه من جز سینا چند تا خواهر برادر دیگه 

شه. توی این غم وسیع ازدواج دارم؟ سینا نباشه همه چی بهم زهر می

ده. وقتی سینا کنه. تنها همه رو رنج میکس رو خوشحال نمیما هیچ

 شکنن.نباشه، من ازدواج کنم، پدر ومادرم به خاطر نبود سینا می



خوام روز عقدم گریه و شیون و زاری کسی رو ببینم یا خودم نمی

ام ترین روز زندگیاشک بریزم. دلتنگ سینا بشم و جاش توی مهم

ت بده حسام. هضم این موضوع خیلی سخته. خالی باشه. بهم فرص

 کنی؟ درکم می

 حسام جلو رفت و کنار نیال نشست و گفت:

کنم نیال. ولی اون شب سینا ازم خواهش کرد من و تو حتما درک می -

های مامان بابات اضافه عقد کنیم و نذاریم یه غصه دیگه به غصه

م باید چکار کنم! دونستبشه... این دو روز خودم خیلی گیج بودم. نمی

ولی نباید کاری کنیم سینا احساس بدی پیدا کنه. خودش به اندازه کافی 

دار هست. االن ببینه عقد ما عقب افتاده بیشتر احساس ناراحتی غصه

 کنه.می

 _ ولی... 

قدر اما و ولی میاری؟ این وضع حاال حاالها ادامه داره. تا _ چرا این

 ه، دوماه، شیش ماه؟ خوای عقب بندازی؟ یک ماکی می

 هرچقدر که الزم باشه.  -

های گره کرده اش را زیر چانه اش زد. نیال سینا آه کشید و دست

 فکری کرد و گفت:

 یعنی ممکنه تا این حد طول بکشه؟ -



هاس؟ امروز بریم سراغ فکر کردی رضایت گرفتن به همین سادگی -

بشه بیشتر از یک سال خانواده مقتول، اونام بگن چشم. تا داغ اینا سرد 

خوای ما بالتکلیف باشیم؟ پدر کشه. تو این یک سال میطول می

 مادرت بیشتر غصه بخورن؟ اعصاب سینا بیشتر به هم بریزه؟ 

 

 هایش فشرد و گفت:نیال در سکوت صورتش را میان دست

 دونم.نمی -

شه. هم پدر ولی در عوض عقد که بکنیم هم خیال خودمون راحت می -

 شه. ت. هم یه غصه و فکر از رو دوش سینا برداشته میمادر

کنم. اما انتظار نداشته باش که امروز باشه. چند با مامان صحبت می -

 روز دیگه. 

 باشه  -

حسام ساعدهایش را روی رانش گذاشت و سرش را سمت نیال 

چرخاند. نیال متوجه نگاه او شد. رو به حسام کرد. حسام به رویش 

 گفت:لبخند زد و 

گرده، هم ما ازدواج شه. هم سینا بر میغصه نخوری ها. درست می -

 کنیم.می

 امیدوارم  -



 امروز سرکار نرفتی!؟  -

نه. از قبل برای امروز مرخصی گرفتم. مگه قرار نبود امروز  -

 عقدمون باشه! 

 اونقدر به هم ریختم که فراموش کردم -

 تو شرکت رفتی؟  -

دونم  باید بدون سینا برم. اون که نیست نمی نه اصال. حوصله ندارم -

داد . االن چکار کنم! سینا خودش یک تنه خیلی از کارها رو انجام می

 تونم جمعش کنمکنم نمیکنم زیر پام خالیه. اعتراف میحس می

 تو که هنوز کاری به جاش نکردی.  -

من این جرئت رو ندارم که پشت میز سینا بشینم. من بلد نیستم  -

 کارهای اون رو پیش ببرم.

زنی ؟ با این کارهات، یک ماه نکشیده شرکت این چه حرفیه که می -

 شه. ورشکست می

کنم ... تو هم از فردا برگرد سرکار. هر چقدر مشغول سعیم رو می -

 باشی برات بهتره

 باشه. -

 



صدای چرخیدن کلید توی قفل آمد. وقتی در باز شد خانم و آقای سرمد 

خرید وارد حیاط شدند. حسام از جا بلند شد و سمتشان رفت و با کلی 

 گفت:

 برم.سالم... بدین من می -

 سالم مادر... خوبی ؟ -

 خوبم... -

های خرید را از دست خانم سرمد گرفت و خطاب به آقای و بعد کیسه

 سرمد گفت:

 برم.بذارین من میام می -

 خودم میارم جوون. -

 :وگفتحسام از کنار نیال رد شد 

 در بازه نیال؟ -

 آره قفل نکردم. -

چرا اینجا نشستی مادر. بیا بریم تو. چایی بذار. چرا حسام رو اینجا  -

 داشتی؟نگه



ها بلند شد و همراه مادرش وارد نیال جوابی نداد و از روی پله

ساختمان شد. کیفش را روی مبل انداخت و رفت توی آشپزخانه. حسام 

کرد. نیال کتری را پر از آب کرد تفکیک می های خرید راداشت کیسه

 و روی اجاق گذاشت.

 کنه. آد درست میاینا رو ول کن. خودت رو اذیت نکن. مامان می -

 این همه سبزی برای چیه؟ -

 خواد نذر درست کنه.حتما مامان می -

 

 های حبوبات ماند. آرام گفت:های حسام روی پاکتدست

 کشه.حتما دلش برای سینا پر می -

  .حتما همین طوره -

هایش را با لباس حسام دوباره مشغول شد که نیال به اتاقش رفت و لباس

 راحتی تعویض کرد و برگشت.

همه توی آشپزخونه نشسته بودند و داشتند در مورد وضعیت پیش آمده 

 کردند.صحبت می

 نیال هم کنارشان نشست و گفت:

 امروز رفتین سر خاک چی شد؟  -



 نم سرمد به هم نگاه کردند و بعد با هم گفتند:آقا و خا

 هیچی، چی بشه؟ -

 حسام متعجب گفت:

 رفته بودین اونجا؟ -

 آره امروز رفتن.  -

 حسام معترض گفت:

 کردین. چیزی که بهتون نگفتن؟نباید این کار رو می -

 آقای سرمد گفت:

چاره ها؟ پسرشون زیر یه خروار خاکه اصال تو حال چی بگن بی -

 دشون نیستن.خو

 حسام سر به زیر گرفت و لبش را با دندان جویید و بعد گفت:

 شه.لطفا دیگه نرید اون طرفا، تا که ببینیم چی می -

 قراره چی بشه؟ باید منتظر چی باشیم؟ -

ریم سراغشون برای رضایت. فعال بذارید کمی آروم تر بشن بعد می -

شن! یم به چی راضی میدم . ببینهر کاری از دستم برمیاد انجام می

دیه، بیشتر از اون یا هر چیز دیگه. هر طور شده سینا رو میاریم 

 بیرون



 خانم سرمد با امیدواری نگاهش را باال برد و گفت:

 به امید خدا"  -

 

                     ** 

 

نیال تصمیم گرفته بود به سر کارش برگردد و روزهایش را با کار 

روز بعد از مرخصی وقتی به بیمارستان برگشت کردن بگذراند. اولین 

همکارانش دورش حلقه زدند و دلیل به هم خوردن عقدش را 

 پرسیدند. دلش گرفته بود. مغموم تنها جواب داد:می

 داداشم با کسی تصادف کرده و فعال عقدمون عقب افتاده.  -

 و دوستان و همکارانش برایش دعای خیر کردند. 

هایی را اضافه در شیفت توانست ساعتر میاو از آن روز حتی اگ

 ی سوت و کور و دل گرفته شان برنگردد.ماند تا به خانهمی

داد و بیش از پیش به بیمارانش و مسائل بخش کارش را انجام می

 کرد تا کمتر ذهنش حول آن غم بزرگ بچرخد .رسیدگی می



او ابراز یکی دوبار به دیدن سینا رفت و سینا بیشتر از هرچیز برای 

خواست نیال زودتر تکلیف زندگیش را روشن کند کرد. مینگرانی می

ها نشان و به زندگیش برسد. اما نیال کمترین تمایل به این درخواست

 داد.می

 

گیر ماجرا بود و بارها و مدتی گذشت. بازپرس پرونده به شدت پی

 های مختلف از سینا و گاهی هم از حسام بازجوییبارها به روش

 شنید. کرد و هر بار همان که  قبال گفته بودند میمی

سینا مقابل بازپرس پرونده نشسته بود و داشت دوباره اتفاقات همان 

 کرد:شب را بازگو می

من و حسام تا دیر وقت توی شرکت موندیم. کار زیادی داشتیم. یه  -

شد. حسام همش غر پروژه بزرگ تو دستمون بود و باید تموم می

گفتم فقط پنج شه و من همش میکه نیال حتما ازش دلگیر می زدمی

پنج »شه . آخر هم بعد از ده بار دقیقه دیگه صبر کن االن تموم می

گفتنام کار تموم شد. از خوشحالی یه آخیش بلند گفتم « دقیقه دیگه وایسا

و خودم رو انداختم رو میز. حسام خندید و گفت پاشو دیگه سینا. به خدا 

من باید یه روز منت نیال رو بکشم که دیر کردنم رو ببخشه. برسیم 

آخر هم بلند شدیم و راه افتادیم. از شرکت زدیم بیرون و تو راه از 

ی ناز رو با صدای خوشحالی تموم شدن اون پروژه داشتیم آواز الهه

 خوندیم. بلند می

 سینا ساکت شد و درخیاالتش غرق شد و به آن شب پلید فکر کرد. 



 بعدش چی شد؟  -

هایش هایش را باال برد و با انگشتسینا به خودش آمد و دست

هایش را فشار داد. سرش را به چپ و راست تکان داد و چشم

 هایش را پایین آورد و گفت:دست

قدر این من خیلی عادت به حرف زدن ندارم. اما این چند وقت این -

 دم.موضوع رو تکرار کردم و ازش حرف زدم که خسته ش

ها رو دیدم که گوش کن سینا. تو مثل متهمای دیگه من نیستی. خیلی -

چه مارمولکایی بودن و فقط خواستن یه جوری خودشون رو تبرعه 

گناه بودن ولی پرونده و شواهد به ها رو هم دیدم که بیکنن. خیلی

ی سوابق تو رو کشیدم بیرون. یه مغز متفکر ضررشون بوده. من همه

عمرت به درس خوندن و تحصیل گذشته. هیچ خالفی  داری و تمام

حتی جزئی ازت پیدا نکردم. یه آدم منضبط و منظم و قانون مدار که 

ای نداره. یه جوونی که خیلی تمیز زندگی کرده حتی مالیات عقب افتاده

خوام سر این جوون خیلی خوب رو و خیلی خوب بار اومده. االن نمی

که طرفش رو خاطر یه اشتباه. به خاطر این باالی دار ببینم. اون هم به

 هول داده. ولی سینا! این وسط یه آدم مرده. یه جوون مثل تو...

 که سینا وسط حرف بازپرس پرید و گفت:



اون اصال مثل من نبود... من هیچوقت تو خیابون با کسی کورس  -

کس ایجاد نکردم. من مسخره کردن نذاشتم. من مزاحمت واسه هیچ

سرگرمیم نبود. من از سر پررویی مردم رو فحش کش نکردم. دیگران 

آره! به قول شما کل عمرم سرم تو کتاب بود که سر از خالف در 

کنین من نیارم، اما االن ناخواسته مهر قاتل خورده رو پیشونیم. فکر می

از مردن اون بچه خوشحالم؟ اون هم سن و سال آبجی کوچیکه من بود. 

نداشتم. اون اول فحش داد و واسه حسام مشت من که دعوایی باهاش 

اش و هولش دادم عقب که انداخت. من فقط دستم رو گذاشتم رو سینه

دستش تو صورت حسام نخوره. اما انگار زانوش خالی کرد. یا 

دونم پیچ خورد. یا به چیزی گیر کرد، به پشت افتاد و سرش خورد نمی

سام نخواست، اما اون ی جدول. یه طوری شد که من نخواستم، حلبه

خواست. بابا اون پیچید جلوم. ماشین من و اون داغون شد. چرا بچه می

 کرد؟ انگار حرکاتش دست خودش نبود.باید این کار رو می

 ولی تو آزمایش خونش چیز غیرعادی ندیدیم.  -

تو روح و روانش چی؟ تو شکل تربیتش چی؟ چیزی پیدا شد؟  -

 ببینین چی بود که گیر داد به ما دوتا؟  الی مغزش کنکاش کردینالبه

 سینا لیوان آب را برداشت و گفت:

 تونم آب بخورم؟می -

 راحت باش. -

 

 وبعد صدا زد:



 سرکار سلیمی. -

 سرباز وارد اتاق شد و احترام گذاشت. 

 تونی ببریش. می -

 چشم قربان. -

احترام سرباز لنگه ی دستبند را باز کرد و به دست خود زد. سینا به 

 بازپرس سر تکان داد و سمت در رفت. 

 بازپرس آهی کشید و مشغول یادداشت کردن مطالبی شد.

 قربان آقای راستاد اومدن.  -

 بگو بیاد تو.  -

 بله قربان.  -

 کمی بعد شاهین وارد اتاق شد و گفت:

 سالم. -

 بازپرس سر بلند کرد و گفت: 

کردم قراره فکر می سالم. آقای راستاد! چه عجب از این طرفا. -

 پدرتون رو مالقات کنم.

 حاجی سرش شلوغ بود، خواست من بیام -



 اونوقت شما به کار من اطمینان دارین!؟ اون هم بعد از اون ماجراها -

 فعال که باید صبر کرد. مثل گذشته. -

 امرتون؟ -

 حاجی خواست بدونه قتل، عمد بوده یا غیر عمد؟ -

 ؟فرقی توی مسئله پیش میاد -

 من که از کار حاجی سر در نمیارم -

ببین آقای راستاد باید مسائل پرونده تا زمان دادگاه جایی درز نکنه،  -

جا که موضوع مشخص و معلومه باید بگم هیچ عمدی در اما از اون

کار نبوده. اون اصال قصد کشتن برادرت رو نداشته. برادرت با این که 

واستن بکشنش. هولش دادن عقب که عصبانیشون کرده اما اونا واقعا نخ

ی جدول مشت نخورن. ولی از شانس بدشون افتاده و سرش به لبه

خورده. ما رفتیم سر صحنه جرم. با دقت که نگاه کردیم دقیقا اونجایی 

که برادرت پرت شده عقب یه چاله کوچیک بود. احتماال پاش اونجا 

یه لنگ از  گیر کرده. مخصوصا زمانی که منتقلش کردن بیمارستان

 کفشاش نبود.

شدتش طوری بوده، هول که خورده عقب پای راستش گیر کرده و 

 ی جدول.حتی کفش از پاش کنده شده. افتاده و سرش خورده لبه

 که اینطور! -



اینقدر هم سریع اتفاق افتاده که هیچکدوم از اون دوتا متوجه نشدن،  -

 ه. به خاطر گیر کردن پاش تو چاله، به عقب سقوط کرد

 خیلی خوب. -

 اون شب که شاهرخ  از خونه بیرون اومد، حالش خوب بود؟ -

 نه زیاد. با حاج خانم حرفشون شده بود. -

 چرا؟ -

کردن و کسی هم دونم. اونا چند وقتی بود که همیشه دعوا مینمی -

شد . من اومدم فهمید چشونه. سر هرچیز کوچیکی دعواشون مینمی

سوییتم که صداشون رو شنیدم. رفتم ببینم رفتم تو خونه داشتم می

کنن که شاهرخ از اتاق زد بیرون و چشونه و باز سر چی دعوا می

 بدون توجه به من و بقیه از خونه بیرون رفت. 

 مادرتون نگفت چرا دعوا کردن؟ -

 چرا! ازش پرسیدم.  -

 چی گفت؟-



بگیرم و قدر ول نچرخ. یه دختر انتخاب کن برات گفت بهش گفتم این -

برنامه، شب تا صبح، بیرون باشی و خوای بیازدواج کن. تا کی می

صبح تا شب بخوابی... ولی خوب شاهرخ اهل تشکیل زندگی نبود. 

کرد. حاج اون خیلی تو خونه بدعنق بود و به حرف کسی گوش نمی

شه ... اما فکر کرد، اگر ازدواج کنه سر به راه میخانم فکر می

پرسید؟ کمکی شد! حاال چرا اینا رو میچیزا بهتر میکنم با این نمی

 کنه؟می

نه. قاتل ادعا داشت حرکاتش عاقالنه نبوده. البته گیر دادن به کسی،  -

و سد معبر براش، و فحش کش کردن ملت، اصال حرکات درستی 

خواسته اینطوری عصبانیتش رو فروکش نیست. ولی خوب انگار می

رونیش رو خالی کنه، که منجر به مرگش کنه، یا یه جوری احساسات د

 شده. 

 

شاهین سر فرود آورد و متفکر از جا بلند شد. باز پرس هم از پشت 

میز بیرون آمد و با شاهین همقدم شد و گفت "اون کسی که برادرت رو 

کشته، یه آدم معمولی یا یه قاتل حرفه ای نیست. جزو اراذل و اوباش و 

رش از روی کینه و قصد قبلی نبوده. اون های خیابونی نیست. یا کاالت

در نوع خودش یه دانشمنده، فقط از بدشانسیش بوده که اون شب به 

 برادرت برخورده. 

 

 و در طول مسیر اتاق تا حیاط در مورد سینا برایش حرف زد.



 

جلوی در از هم جدا شدند و شاهین رفت و سوار ماشینش شد. سیگاری 

د. دود حبس شده در دهانش را آتش زد و یک پک محکم به آن ز

بیرون فرستاد و سرش را روی فرمان گذاشت. کمی فکر کرد. به 

شرایط پیش آمده. از طرفی از ته قلبش برای از دست دادن شاهرخ 

ناراحت بود. از سمت دیگر کسی که برادرش را کشته بود یک آدم بد 

دید می کهو سابقه دار نبود و حتی قصد و غرض قبلی نداشت. و هم این

برادرش ابتدا آزار رساندن به آن دو را شروع کرده است. از این بابت 

گوید، چون شاهرخ چند بار دانست قاتل دروغ نمیهم مطمئن بود و می

 سابقه درگیری خیابانی داشت.

اش توضیح ها را برای خانوادهدانست باید چکار کند و چطور ایننمی

 دهد.

 کنند.ر این شرایط چیزی هم درک میها دپرسید مگر آناز خود می

خودش هم حال و روز مناسبی نداشت. چند روزی بود به خاطر 

آمد و این اصال با حال و شاهرخ مدام از غار تنهاییش بیرون می

آمد. سر بلند کرد و دید که سیگارش تا آخر به روزش جور در نمی

اخت و بعد خاکستر تبدیل شده است. ته سیگار را از پنجره بیرون اند

 در داشبورد را باز کرد.

یک قوطی کوچک از آن بیرون کشید و چند دانه قرص در دستش 

داشت و بقیه را درون ریخت. دوتای آن ها را با انگشت شصتش نگه

قوطی برگرداند. درب قوطی را بست و دو قرص را در دهانش 

 انداخت.



نی روی قوطی را درون داشبورد انداخت و درب آن را بست. آب معد

صندلی بغل دستش را برداشت و درب آن را باز کرد و با عجله نصف 

شدند و ها داشتند روی زبانش آب میبیشتر آب را نوشید چون قرص

کل دهان و ته حلقش را تلخ کرده بودند. دستش را پایین کشید و با 

 ابروهای در هم کشیده گفت:

 لعنتی. -

ی واژگون شد و تمام آب و قوطی آب معدنی را کنار انداخت. قوط 

 باقی مانده آن روی صندلی ریخت. 

کرد. به این فکر کرد چند خیال به صندلی نگاه میشاهین داشت بی

هایش به هم نرسیده اند و درست و حسابی استراحت روز است پلک

شد و هوش میها تا چند دقیقه دیگر بینکرده است. با خوردن آن قرص

 رسید.منزل میباید هر چه زودتر به 

ماشین را روشن کرد و با سرعت به سمت منزل رفت. نیم ساعت بعد 

 داشته بود.هایش را به سختی باز نگهوقتی به منزل رسید پلک

با ریموت، در را بازکرد و ماشین را به درون پارکینگ برد. وقتی 

پیاده شد بسیار گیج بود. از در پارکینگ بیرون رفت و وارد باغ شد. 

ها باال رفت. در راه رفتن تعادل را پشت سر گذاشت و از پلهباغ 

نداشت. نوک کفشش به پله آخر گیر کرد و چند قدم از تراس را تلوتلو 

 خوران طی کرد. در را باز کرد و وارد عمارت شد.

شد. اما توانست مادر و دو خواهر و دختر عمویش دیدش داشت تار می

 ها ببیند. ای از مبلی دستههای مشکیشان نشسته رورا در لباس



 جان گفت:با صدایی بی

 سالم.  -

اش که توی سالن می دویدند نگاه کرد. همه جوابش و به دو خواهرزاده

را دادند. به سمت راست حرکت کرد و جلوی در ایستاد و دست برد تا 

 در را باز کند. مادرش گفت: 

 رفتی پیش بازپرس؟ -

 رفتم. -

 بیا ببینم چی شد! -

 رفت . به سالن نگاه دیگری انداخت و گفت:رش گیج میس

 بعدا. حالم خوش نیست. -

ی و بعد در سوییتش را باز کرد و وارد شد و در را بست. از شش پله

سوییتش پایین رفت و به جلوی در دوم رسید. به سختی کلید را توی 

 قفل انداخت. در را باز کرد و آن را هول داد.

دید. تا کنار تخت رفت . چشمش جایی را نمیوارد سوئیت بزرگش شد

و روی آن سقوط کرد. از شدت خستگی و خواب آلودگی و تاثیر 

ها سرش به بالش نرسیده بود خوابش برد. حتی نتوانست قرص

 هایش را از پا دربیاورد.کفش

 



 فصل سوم:

 

گذشتند و تقویم به نبود سینا روزهای بهاری یکی پس از دیگری می

 کرد.دهن کجی می

خانواده سرمد، سردرگم و نگران هر روز به دنبال کارهای سینا بودند. 

 رسیدند.و هر روز کمتر از روز قبل به نتیجه می

آقای سرمد وکیل خبره ای برای گرفتن وکالت او استخدام کرده بود. 

ها را مقابلشان گذاشته بود و حاال منتظر آخرین وکیل تمام راه و چاه

 ه بودند.حکم و رای دادگا

خواست برگزار شود، ی دادگاه میوقتی بعد از سه ماه آخرین جلسه

آقای سرمد اجازه نداد نیال در دادگاه حضور یابد چون از نظر او 

قدر این مسائل فشار عصبی در بر داشت که حتما روح او را آن

آزارد. پس بهتر بود سر کارش بماند و در دادگاه حاضر نشود و می

 شد.اعالم می نتیجه به او

همه با استرس و ترس در دادگاه حضور پیدا کرده بودند. سینا در 

 ردیف اول کنار وکیلش نشسته بود.

هایی پرسیده شد و سینا با ابتدا به او تفهیم اتهام شد. سپس از او سوال

صبر و حوصله به تک تکشان جواب داد. تمام ماجرا را شرح داد و 

ها درخواست اشد شاکی شنیده شد. آنبعد درخواست  وکیل خانواده 

 مجازات را داشتند.



تنفس اعالم شد. همه بیرون رفتند و وقتی بازگشتند حکم دادگاه برای 

 سینا، دو سال حبس و اعدام در نظر گرفته شد.

خانم راستاد با شادمانی هلهله بر آورد و قلب خانم سرمد سوخت. گریه 

که شاهین انم راستاد در حالیکرد و طاقت نیاورد و از حال رفت. خمی

 سعی داشت او را از دادگاه بیرون ببرد گفت:

ره باالی دار. این عاقبت کسایی دیدین؟ دیدین؟ پسرتون سرش می -

 مثل اونه.

بردند. در میان آن جمعیت شلوغ. خانم راستاد در سینا را داشتند می

ای که یک دستش در دست شاهین بود و دست دیگرش در دست آقحالی

 زد:راستاد رو به سینا فریاد می

ی شهر رو شیرینی بینم. سرت رفت باالی دار همهمرگت رو می -

گیرم .باید سیاه تنش دم. پسرم رو ازم گرفتی. تو رو از مادرت میمی

 بشونم. باید تا ابد عزا دارش کنم.

نیال که طاقت نیاورده بود در بیمارستان بماند از راه رسید. وارد 

داخل راهرو شد. همهمه ی عجیبی به پا بود و خبر نداشت،  جمعیّت

 حکم دادگاه چه بود است. جمعیت را به سختی کنار زد.

 با دیدن سینای دستبند به دست و در محاصره مأمورین، فریاد زد

 سینا... سینا. -

 سینا با دیدن نیال در میان آن همه غم عظیم لبخند زد و زمزمه کرد:



 نیال.  -

 را به او رساند. سرباز دستش را سد او کرد و گفت: نیال خود

 برو اونور خانم. -

 نیال دست او را با خشونت کنار زد و گفت:

 برو کنار. - 

اش را های دستبند زدهو خود را در آغوش سینا انداخت. سینا دست 

 دور او انداخت و گفت:

 چرا اومدی اینجا؟ -

گشت و با خشونت خطاب شاهین که از دست مادرش کفری شده بود بر

 به خواهرهایش گفت:

 تر نمیایین؟ بیایین دستش رو بگیرین ببرینش.چرا سریع -

هر دو خواهرش کمی جنبیدند و جلوتر رفتند و سعی کردند خانم راستاد 

 را ببرند.

لرزید. مأمورین سعی شاهین نگاهش به نیال افتاد که در آغوش سینا می

 دفعه فریاد زد:یککردند سینا را ببرند و او می

 رحم داشته باش. فقط یک دقیقه. -

 های اشک آلود گفت:نیال با چشم



 چی شد سینا؟ رأی دادگاه چی شد؟ -

 اش را به پیشانی نیال چسباند و گفت:انگیزی زد و پیشانیسینا لبخند غم

تموم شد. نیال عروسی که کردی عکسای عروسیت رو برام بیار.  -

 و به دل بشم. باشه؟ نذاری من بمیرم و آرز

دم. بابا یه راهی افته. قول میزنی؟ این اتفاق نمیاین چه حرفیه می -

 کنه براش پیدا می

 شاهین! چرا نمیای؟ -

 شاهین به خود آمد و رو به دخترعمویش کرد و گفت:

 بریم. -

 ریختند. هایش به پهنای صورتش میزد و اشکنیال زار می

سینا، نیال را رها کرد و رو به حسام که مامورها سینا را کشیدند. 

 غمزده، مات آن تصویر بود گفت:

کشیدند که حسام. مراقب نیال باش. ببرشون خونه. مامورها او را می -

 فریاد زد:

 حسام مامانم حالش بد شد، حواست بهش باشه. -

فشرد او را به هایی که روی هم میحسام دست نیال را گرفت و با دندان

 د و گفت:آغوش کشی



 ذارم طوری بشه.کنیم رضایت بدن. نمینگران نباش. راضیشون می -

 

شاهین سوار شد و ماشین را روشن کرد. دختر عمویش هم در کنارش 

ی پنجره گذاشت و دست مشت جای گرفت. شاهین آرنجش را روی لبه

 هایش فشرد.اش را روی لبکرده

 کنی؟چی شده؟ به چی فکر می -

 اد.شاهین جوابی ند

 شاهین! مشکلی پیش اومده؟ -

 او دستش را پس کشید و گفت:

بینی؟ آخرش شاهرخ بدبختمون پ چی فکر کردی؟ پیش نیومده؟ نمی -

کرد. هم خودش رو به فنا داد. هم ما رو عزا دار کرد. هم یه خانواده 

 رو به بدبختی کشوند.

تو االن ناراحت اونایی؟ تو برادرت رو از دست دادی. برادر  -

 جوونت رو. گور پدر اونا.

 های درنده رو به دختر عمویش گفت: شاهین با چشم



ربکا! برادر من شروع کننده ماجرا بود. یه قتل ناخواسته و غیر عمد  -

کنی االن حال من چجوریه؟ بوده. دشمنی قبلی در کار نبوده. فکر می

یه ناراحتی بزرگ تو قلبمه به خاطر شاهرخ. اون شب از نگرانی 

نکه دوباره شر نشه صد بار بهش زنگ زدم. مگه کار یه بار و دو ای

بارش بود؟ تو اخالق شاهرخ رو نمیدونی؟ آخرش هم شر شد. هم واسه 

خودش، هم ما، هم اون بنده خداها. اون کسی که برادر من رو کشته یه 

بچه بیکار عالف خیابونی نیست. یه پسره که سر سفره خانوادش 

به درس خوندن و دانشگاه رفتن گذشته.  بزرگ شده و همه عمرش

داداش من از وقتی بازو گنده کرد، ادعای گردن کلفتیش شد. صدبار با 

بزرگتر و کوچیکتر از خودش درگیر شد. صدبار بهش گوشزد کردم 

که نکن. سرت رو بنداز پایین زندگیت رو بکن چرا با آبرومون بازی 

مدام کارت بانکیش رو کرد حاجی کنی ولی کو گوش شنوا. فکر میمی

کنه حق داره هر غلطی بکنه. این هم عاقبت غلط کردن. کسی پر می

باید بعد از اون سرش بره باالی دار که حتی ماشین زیرپاش یه خالفی 

دونستم این آدم کوچکترین عمدی درکارش ثبت شده نداره. اگر می

ارستان بوده، یا کوچکترین گردن کلفتی خواسته بکنه، همون شب تو بیم

شناسم . کردم. اما بدبختی اینجاس شاهرخ رو میفکش رو خورد می

دونه چی بگه. از داغ دلت بزنی طرف رو بکشی یا از بدبختی آدم نمی

 که سرش اومده دلت براش بسوزه.

 باشه عزیزم. خودت رو ناراحت نکن. -

که شاهین نگاهش را از او گرفت که به آینه افتاد. خانواده سرمد را دید 

بیرون آمدند. آقای سرمد و حسام را دید که زیر بازوهای خانم سرمد 

 را گرفته بودند و به سختی او را سوار ماشین کردند.

 



هایش را روی هم فشرد و سرش را به چپ و راست تکان شاهین لب

 داد. زیر لب زمزمه کرد: 

 او دختره، نامزد پسر قاتله اس! -

 ها گفت:نربکا به عقب برگشت و با دیدن آ

 دونم.گور به گور برن، نمی - 

نگاه آقای سرمد به ماشین شاهین افتاد و او را شناخت. به سمت ماشین 

آید، ماشین را به شاهین آمد. شاهین وقتی دید آقای سرمد به سمت او می

 حرکت در آورد و او را مستأصل پشت سر خود جا گذاشت.

 قرصای سر درد من رو بده.-

 رد را باز کرد و گفت:ربکا در داشبو

 بخش بخوری؟خوای آراممی -

 ها رو بده.نه. مسکن -

ربکا یک کپسول به او داد. قوطی آب معدنی را هم به دستش داد. 

شاهین دهانش را پر از آب کرد و کپسول را قورت داد. قوطی را به 

 ربکا برگرداند و گفت:

 خواستی بری. کجا می -

 خونه خاله ام.  -



 میمونی؟شب که ن -

 نه.  -

 دیر وقت نیای.  -

 حواسم هست -

 

ی آقای راستاد بود. زمانی که ربکا سال دوم راهنمایی ربکا برادر زاده

گذراند پدر و مادرش در حادثه رانندگی در راه جنوب جان خود را می

 را از دست دادند. 

برای همین او و برادر بزرگترش رامین تحت کفالت آقای راستاد در 

 . آمدند

حاال رامین دو سال بود که برای ادامه درسش به دانمارک سفر کرده 

 بود و ربکا نزد خانواده عمویش مانده بود. 

 

 شاهین او را به مقصد رساند. ربکا پیاده شد و گفت:

 خوری بعد میری. ممنون. بیا تو. یه چیزی می -

 به خاله ات سالم برسون.  -

 ربکا لبخند زد و گفت:



 ام. فقط خاله -

 بینم. ات تو اون خونه آدم نمیجز خاله -

وبعد پایش را روی پدال گاز گذاشت و به سرعت از آنجا دور شد. 

 ای که ماشین شاهین ناپدید شد ایستاد. با خود گفت:ربکا تا لحظه

 شی؟ بداخالق، مغرور. تو یکی کی آدم می -

سرمد را روی مبل خانواده سرمد از راه رسیدند. وارد خانه شدند. خانم 

هایش پیچید. و روی دستنشاندند. او گریه می کرد و در خود می

 زد.می

 گفت:کرد و میبا خود مویه می

پسرم. عزیزم، دردت به سرم مادر. یه عمر به پات نشستم که عاقبتت  -

این باشه؟ مادر بمیرم برات. بمیرم برات سینا. من چه خاکی به سرم 

رسه؟ برم از کی خواهش کنم؟ برم از جا میبریزم برات. دستم به ک

کی تمنا کنم؟ برم بیفتم رو دست و پای کی؟ برم دست کیو ببوسم؟ خدایا 

بچمو به تو سپردم. خدایا بچمو دادم به دست تو. مراقبش باش. نذار 

 تنها بمونه. 

 و هق هقش نفسش را بند آورد.

کمی آب در نیال زار و گریان برایش یک لیوان آب آورد. به سختی  

دهانش ریخت. خانم سرمد دست نیال را کنار زد و دستهایش را روی 

 گفت:زد و میزانوهایش می



ام خدا من رو بکشه مرگ پسرم رو نبینم. خدا من رو بکشه نبینم بچه- 

ام به این روز افتاده. ای خدا من چه گناهی به درگاهت کردم که بچه

 باید این حال و روزش باشه.

های خانم سرمد قلبش را تکه هایش را روی هم فشرد. ضجهحسام پلک

 کرد. همین که چشمتکه می

 

 های بزرگ اشک از چشمش چکید.هایش را باز کرد ناخواسته گلوله

 آقای سرمد سرزنش وار گفت:

بس کن خانم. حاال که چیزی نشده. فعال تا دوسال دیگه کی مرده، کی  -

 زنده؟ شاید دنیا طور دیگه چرخید.

آقا جالل اینا به ما رضایت بده نیستن. اینا مشکل مالی ندارن که با  -

رفتم تو دادم، میتمام زندگیمو بهشون می واگرنه پول و دیه کوتاه بیان

ام زنده بمونه. من چکار کنم؟ من خوابیدم. فقط بذارن بچهخیابونا می

چارت یچاره ام به داد این بنده بچکار کنم خدایا! خدایا من خیلی بی

 برس.

نیال در آشپزخانه پشت میز نشست و آرام با مویه های مادرش گریه 

 کرد.

شود دانست سینا نباشد خودش پشت و پناه ندارد. مادرش دیوانه میمی

 شکند. و پدرش در نبود او می



 

 حسام وارد آشپزخانه شد و گفت:

 نیال، کاری نداری. -

 مونی چیزی بخوری؟چرا نمی -

 باید برم.  کار دارم. -

ها خداحافظی کرد و راه افتاد. نیال به بدرقه او رفت. در و بعد از آن

 حیاط حسام گفت:

 شه.نیال مراقب مادرت باش. بهش دلداری بده. همه چیز درست می- 

 شه حسام! حکم سینا در اومد. چی درست می-

 دوسال وقت داریم درستش کنیم.  -

 میره. توی این دوسال مادرم می -

 افته. زبونت رو گاز بگیر. هیچ اتفاقی نمی -

 حسام.  -

 جانم.  -

 یه گله از پدر و مادرت دارم.  -



 و اون؟  -

توی این مدت حتی یه زنگ نزدن به من یا پدر مادرم دلداریشون  -

بدن. بماند که حتی زنگ نزدن، حال نامزد پسرشون رو بپرسن. ببینن 

گذره. این روزهای خانواده اش میزنده اس یا مرده. چی به خودش و 

ها اصال درست نیست. آدم با خودش شه اما رفتار اونما هم تموم می

 کنه. هزارتا فکر می

 های نیال را گرفت و گفت:حسام دست

خوان مزاحم حوصله هستین نمیدونن شما بیاینطور نیست. اونا می -

 حال و روزتون بشن. 

مرد بیشتر از هرچیز به بودن دیگران  این چه حرفیه؟ االن این زن و -

و دلداریشون نیاز دارن. اگر تو به جای سینا بودی، من اصال خانوادتو 

 کردن. ها رو رها نمیکردم. حتی سینا و پدر و مادرم اونول نمی

 طوریه.تو به دل نگیر. دونم. ولی اونا اخالقشون اینمی -

ادت کارشون فراموش شدنی باشه. ایرادی به تو وارد نیست. اما خانو -

 نیست. 

 ای به دست نیال زد و گفت:حسام بوسه

 مهم منم. مهم اینه که من باشم.  -

 بودن هرکس به جای خود و خوبه که تو هستی. -



 من وظیفمه.  -

 و بعد از نیال جدا شد و رفت. 

 

وقتی سوار ماشینش شد تمام فکر و ذکرش وضعیت سینا شد. به نیال 

در این چند وقت رفتار پدر و مادرش به طرز عجیبی  داد.هم حق می

که بخواهند پرسیدند. چه اینتغییر کرده بود. حتی از او حال نیال را نمی

 خودشان سراغی از او بگیرند.

دانست باید چکار اعصابش از این افکار در هم به هم ریخته بود و نمی

 کند!

عقب افتاده را برای همین راه شرکت را در پیش گرفت تا کارهای 

 .انجام بدهد

 

 

 یک سال و دوماه بعد.

 

 یک سال و دوماه از حکم زندان سینا گذشته بود.

در طول این مدت همه چیز در خانواده سرمد به هم ریخته بود. 

 شان دیگر آن زندگی سابق نشده بود.زندگی



شد و بخش تا حدی آرام میهای آرامخانم سرمد با خوردن قرص

ها صورت هر وقت بیدار بود ساعتوابد. درغیر اینتوانست بخمی

 آورد. کرد و صدای مویه هایش دل هر بشری را به درد میگریه می

آقای سرمد به شدت منزوی شده بود و درهای جهنم را باز شده به 

 دید. اش میروی زندگی

 کرد. از یک طرف پسرش با مرگ دست و پنجه نرم می

بخش و اعصاب حال و روز آرام از یک طرف همسرش بدون قرص

 شد حتی با او یک کالم حرف زد.درستی نداشت و نمی

دید. نه خانواده از طرف دیگر زندگی نیال را در آستانه فرو پاشی می

گرفتند ونه حتی خود حسام. حسامی که قول نامزدش سراغی از او می

ی بود که داده بود همیشه حضور داشته باشد و نیال را تنها نگذارد. مدت

آمد. هروقت هم از نیال سراغ حسام حسام پیدایش نبود و سمتشان نمی

 «شرکته» گفتگرفت میرا می

گفت درگیر کارهای شرکته و این روزها پرسید از او خبر داری میمی

 کرد حسام چقدر درگیر بود.که نیال به شدت احساس درد و تنهایی می

از هر صنفی به منزل راستاد های مختلف در این مدت آنقدر با آدم

رفت و آمد کرده بودند که از بازگشتن دوباره به آنجا خجالت 

 کشیدند. می

ها رضایت بگیرند اما جواب ها نفر را واسطه کرده بودند تا از آنده

 خانم راستاد یک کالم بود. نه. هرگز.



 رفت به دست و پای آقا و خانم راستادجا میهر بار خانم سرمد به آن

 افتاد تا شاید دلشان کمی به رحم بیاید.می

کرد و خانم راستاد به بدترین نوع آقای راستاد تنها سکوت می

 خواست. کرد و تنها مرگ سینا را میتحقیرشان می

ها بیش روز قبل باز هم به آنجا رفته بودند. آقای سرمد دیده بود که آن

لی بودند که حتی از پیش ناراحت هستند و انگار آنقدر درگیر مسائ

 ها سر باز زده بودند.ها را بپذیرند و از پذیرش آنحوصله نداشتند آن

جا نروند. حاال از دیروز خانم خواسته بودند تا که دیگر هرگز به آن

های اعصابی که سرمد خود را در اتاق زندانی کرده بود و با قرص

 ر را ببیند.هوش کرده بود تا کمتر نامردی روزگاخورد خود را بیمی

نیال روی تخت نشسته بود و داشت با بیچارگی لباس سفیدی که برای 

 عقدش

 

 کرد. خریده بود، را نگاه می

 برد.انگار باید آرزوی پوشیدن آن لباس را با خود به گور می

 اش چکید و خود را با درد مچاله کرد.هایش روی گونهاشک

ام اما چون خیلی اش را جلو کشید و به حسام زنگ زد. حسگوشی

 های دیگر پاسخش را نداد.وقت



هایش را پاک کرد و به اتاق مادرش رفت. او از جا بلند شد و اشک

 خواب بود. دست مادرش را در دست گرفت و بوسید.روی تخت

های استخوانی های تپل و سفید نبود. انگشتدیگر خبری از آن دست

ها نوازشگر این دست مادرش را در دست فشرد و به یاد روزهایی که

 موهایش بودند پشت هم اشک ریخت.

مادرش دیگر چون گذشته صورت گرد و زیبایی نداشت. بعد از یک 

 سال و نیم غصه خوردن تبدیل به یک مرده متحرک شده بود.

او از کنار تخت بلند شد و به آشپزخانه رفت تا شام را برای خود و 

 پدرش حاضر کند.

 و گفت:پدرش به آشپزخانه آمد 

 خوبی؟ -

 بعد پشت میز نشست. 

 بگم آره دروغ گفتم؛ خسته شدم از این وضعیت.  -

 چی بگم؟ -

 دیروز رفتین دم خونه راستاد چی شد؟

اصال در رو باز نکردن. آقای راستاد گفت ما خودمون هزارتا درد  -

 داریم دیگه شمام دردی به دردامون اضافه نکنین. 

 مگه چی شده؟ -



. من که دیگه کم آوردم. این مردم به هیچ صراطی مستقیم دونمچه می -

دن نه، وعده وعید، نه التماس درشون اثر نیستن. نه منطق گوش می

طور داره خودش رو داره. مادرش که از مادر خودت بدتره. این این

شه. کنه سینا اعدام بشه داغ دلش سرد میکشه، اون هم فکر میمی

 مونه. ش به جا میدونه بعدا عذاب وجداننمی

 دونه! شاید هم اون عذاب وجدان نگیره. کی می -

 چی بگم! -

 نیال میز را چید و گفت:

 رم در خونه شون.من فردا می -

 که چی بشه؟ -

 این دفعه نوبت منه. -

 چکار کنی؟ -

 شاید من تونستم کاری کنم و دلشون رو به رحم بیارم.  -

شکنن و ندارن. حتما دلت رو میالزم نیست. اونا رفتار درستی  -

 تونی تا مدتها فراموش کنی. نمی

 اهمیتی نداره. -

 خوام حال و روزت بد باشه. ری سرکار. نمیچرا اهمیت داره. تو می -



 اینطوری بهتره.  -

 گفتم که نه نیال. -

 باشه بابا. شامتون رو بخورید. -

 

بود. از قبل مرخصی  اندازه دستپاچهنیال برای رفتن به منزل راستاد بی

اش در جریان باشند، راه افتاده ساعتی گرفته بود و بدون اینکه خانواده

 بود و حاال خود را جلوی منزل راستاد پیدا کره بود. 

 

دانست حتی آن جعبه پر از گل کرد. نمیجعبه گل دستش را نگاه می

 دستش چه مناسبتی دارد!

چند لحظه این پا و آن پا کرد از به همراه آوردن گل پشیمان شده بود. 

ها را و بعد سر و ته کوچه را نگریست. حتی کسی پیدایش نبود تا گل

 به او بدهد.

 

با وجود اضطراب و تپش ناگهانی قلبش دستش را باال برد و زنگ در 

 را فشرد.

 چند لحظه بعد زنی جواب داد:

 کیه؟ -



 منزل آقای راستاد.  -

 بله. -

 باز کنید؟شه من سرمد هستم. می -

صدای گذاشته شدن گوشی آیفون آمد. بعد از چند دقیقه که خبری نشد 

 کس جواب نداد.دوباره زنگ زد. این بار هیچ

ها حتما بارها و بارها که آناش اندیشید و اینبه حال و روز خانواده

 اند. تحقیر شده

با سماجت دستش را روی زنگ گذاشت که صدای فریاد مردی در 

 پیچید:اطرافش 

 خوای؟چی می -

نیال برجایش خشکید. نتوانست جواب بدهد. همان صدا دوباره بر 

 سرش آوار شد:

 گورت رو گم کن.-

 و بعد صدای به هم خوردن گوشی روی آیفون آمد.

شد حاال بعد از این همه تحقیر چند لحظه بعد به خود آمد. مگر می

 ه بعد صدا آمد: بگذارد و برود. دوباره زنگ در را فشرد. چند لحظ

 کنی؟چرا گورت رو گم نمی-



 اف نگاه کرد و گفت:نیال درون دوربین اف

 کنم.کنم باز کنید. التماستون میخواهش می- 

 صدا آمد: 

خوای؟ خودمون کم بدبختی داریم شماهام هی پاشین آخه دخترچی می-

 .بیایین اینجا داغ ما رو تازه کنین

 کنم. خواهش می -

دانست چقدر صدایش التماس داشت که در را برایش باز خودش هم نمی

 کردند.

 ممنون -

در را هول داد و وارد باغ بزرگ شد. نگاهی به سر تا سر باغ کرد. 

های میوه و لخت و بی بر بود. پاییز جان باغ را گرفته پر از درخت

 کم به جلوی عمارت سفید بزرگ رسید.بود. آهسته قدم برداشت و کم

ها حق داد که به دیه احتیاجی نداشته مارت کرد و به آننگاهی به ع

 باشند.

ها یکی یکی باال رفت. احساس بدی داشت. حسی توأم با از پله

 اضطراب، ترس، خجالت و نگرانی.

به جلوی در عمارت رسید.چند ضربه به در زد. در باز شد و کسی 

 گفت:



 بیا تو. -

 در را رها کرد.  

همهمه بیشتر به گوشش رسید. بیشتر  وقتی در را هول داد صدای

 ترسید. آهسته وارد سالن شد و در را پشت سرش بست. 

های های مبل و فرشنگاهی به سالن مقابلش کرد که پر از دسته

های کریدوری درخشان ابریشمی و وسایل تزئینی گران قیمت بود. پله

م شد . لوستر بزرگی که از سقف طبقه دوکه به طبقه باال ختم می

 آویزان بود و پایین آمده بود. 

نگاهی به سمت راستش کرد، دری نیمه باز قرار داشت که صدای 

هایی قرار داشت که آمد. و در همان ردیف باز هم پلههمهمه از آنجا می

 شد. رفت و به آشپزخانه ختم میپایین می

 صدای جیغ شنید و بعد کسی که گفت:

 بزنید اورژانس. ترسیده بود. حالش بده، دکتر نمیاد حداقل زنگ -

 دانست باید چکار کند. نمی

 زنی از همان در که سوئیت شاهین

 

 بود بیرون آمد و با دیدن نیال گفت:

 بشینین. -



 و با عجله به سمت آشپزخانه رفت. 

 شه بپرسم چی شده؟ببخشید می -

 آقا حالش به هم خورده.  -

 چرا؟  -

 خوره. دونم. از بس قرص اعصاب میچه می -

های نیال برای چند لحظه تاریک شد. به یاد مادرش افتاد.غم جلوی چشم

 روی دلش آوار شد. گفت:

 شه من ببینمشون.می -

 همه تو سوئیت آقان. پایینن. -

 های آشپزخانه پایین رفت.و بعد از پله

ها سرازیر شد. نیال به در نگاهی کرد و بعد جلو رفت و آهسته از پله

 شد. رفت صدای همهمه بیشتر مییش میهرچه بیشتر پ

ی آخر رسید در را هول داد و با دیدن آن همه آدم که دور وقتی به پله

تخت حلقه زده بودند و استفراغ روی فرش ابریشم و بویی که در اتاق 

 پیچیده بود حالش بد شد.

 پسری در جمع بود که نگاهش به نیال افتاد. با دیدن نیال گفت:

 جا؟ اینچرا اومدین  -



همه به سمت او چرخیدند. خانم و آقای راستاد، ربکا و دختر کوچک 

 خانواده راستاد.

 دختر کوچکشان گفت:

 کنی؟ چرا اومدی پایین؟جا چه غلطی میتو این -

 نیال سردرگم گفت:

 تونم کمکتون کنم. می -

 خانم راستاد فریاد زد:

 فقط مزاحم نشین بزرگترین کمکه. -

 رامین برادر بزرگتر ربکا بود جلو رفت و گفت:پسر که همان 

 لطفا برین باال. -

 دید چه کسی روی آن خوابیده است گفت:نیال با نگاه سمت تخت که نمی

 تونم کمکتون کنم. من پرستارم... اتفاقی افتاده؟ من می -

 رامین برگشت و عمویش را نگاه کرد و بعد رو به نیال گفت: 

 قرص خورده. -

 خودکشی؟به قصد  -



 نه بابا... -

 های او را آورد و گفت:رامین رفت و قوطی قرص

خوره که بخوابه. بدنش به اون دوتا همیشه انگار دوتا از اینا می -

عادت کرده بود. ولی فکر کنم دیشب دوتا خورده، امروز صبح هم 

کنه و بینه آه و ناله میدوتا. ربکا که اومده پایین براش غذا بیاره می

 صورتش کبود شده. بعد هم که باال آورد.کمی 

نیال جعبه گل را به دست او داد و جعبه قرص را گرفت و نگاه کرد و 

 گفت:

این باید هر بیست و چهار ساعت یه دونه مصرف بشه. از  -

 .عوارضش هم تنگی نفس و توهم و سرگیجه و استفراغه

 االن چکار باید بکنیم؟ -

 خورده؟ ای چهار تا قرصتو چه فاصله  -

 ی دوازده ساعت.تو فاصله -

 خوره؟شکم خالی خورده، تاثیر بیشتری گذاشته، چند وقته از اینا می -

 فکر کنم دو سالی هست. -



ده برای همین سعی کرده بدنش عادت کرده، دو تا براش جواب نمی -

شن و زود اثر دو تا دیگه بخوره... این فرصت زود به بدن مچ می

ره. همینکه باال آورده جای شکرش باقیه. البته میبخشیشون از بین 

 اگر اطمینان دارین همین قدر خورده؟

 

 همینا بوده. چون باقی قوطی پره. -

 نیال کیفش را از ساعدش جدا کرد و زیپ کیف را کشیدو گفت:

خوره. چیز مهمی نیست. مادر من هم یک ساله قرص اعصاب می -

 آره.خودش می حواسمون بهش نباشه همین بال رو سر

 و بعد سوییچش را در آورد وسمت رامین گرفت و گفت:

تونم خواهش کنم برید از ماشین من تو کوچه پارک شده. می -

 های اولیه و یه دونه سرم بیارین.توصندوق عقب ماشینم جعبه کمک

 باشه حتما. -

رامین جعبه گل را روی میز گذاشت و با عجله رفت. نیال تازه نگاهش 

هایش را به هم قفل ند کرد و به آن همه نگاه طلبکار دوخت. دسترا بل

 کرد و سرش را پایین انداخت و گفت: 

 ببخشید که بد موقع مزاحمتون شدم. -



ها فرش را کسی جوابش را نداد. خدمتکار و باغبان پایین آمدند. آن

جمع کردند و باغبان به تنهایی فرش را  بیرون برد و خدمتکار مشغول 

 شیدن پارکت شد. طی ک

ها سرازیر های اولیه و یک سرم از پلهکمی بعد رامین با جعبه کمک

 شد. وقتی وارد  سوئیت شد گفت:

 اینان؟ -

 نیال رو به او گفت:

 همینان. -

و بعد کیفش را روی صندلی گذاشت و درب جعبه را باز کرد. دستگاه 

 فشارسنج را بیرون کشید گفت:

 کنم باید فشارشون رو کنترل - 

 زِن قاتل، این یکی دادشم رو نکشه خوبه -

 نیال دختر کوچک راستاد را نگریست و جواب نداد. 

 خانم راستاد با غصه و بغض گفت: 

 درد خودش درمون بشه، خیلیه. -

 آقای راستاد با عصبانیت گفت:

 جا رو خلوت کنین برین باال. برین باال این -



 آخه بابا. - 

 کنه که نموندنت نکنه. چه کمکی میآخه نداره. موندنت  - 

جا را خلوت کردند. آقای راستاد ها باال رفتند و آنهمه یکی یکی از پله

 گفت:

 حاال کارت رو انجام بده. -

 

نیال جلو رفت و به چهره درهم شاهین نگاه کرد. آن موهای درهم 

های گود افتاده او را ریخته و بلند و آن ریش و سبیل نامرتب و چشم

 انداخت. ترساند و وهم عجیبی در وجودش میمی

 شه کمک کنین آستینش رو باال بکشین؟می -

سر آستین او را باز کرد. آستینش را باال کشید  رامین جلو رفت و دگمه

 و عقب رفت و روی صندلی نشست. 

 ی تخت نشست و کاف را دور بازوی شاهین انداخت.نیال روی لبه

به گوشش گذاشت و مشغول گرفتن فشار بازوبند را بست و گوشی را 

 او شد.

بازو بند را از دست او جدا کرد. ضربان قلب و نبض او را چک کرد 

 و گفت:

 هم فشارش پایینه و هم ضربان قلبش کمی کنده. -



نگاهش را باال برد که متوجه نگاه خیره رامین به خود شد. رامین به 

 ا از نیال گرفت.خود آمد و نفس عمیقی کشید و دستپاچه نگاهش ر

های اولیه را باز کرد. نیال وسایلش را جمع کرد و درب جعبه کمک

وسایلش را برداشت و دوباره کنار شاهین نشست. او ناله کرد و دستش 

 هایش لرزید. زیر لب ناله زد:را باال برد و روی سرش گذاشت و پلک

 آخ. مردم. سرم خدا. -

را گرفت و رگهای نزدیک نیال پد الکلی را آماده کرد. دست او 

بازویش را فشرد. پد الکلی را روی دست او کشید که شاهین دوباره 

 گفت:

 کنه.بوی چیه؟ دلمو زیر و رو می -

و با همان حال عق زد. اما معده اش خالی تر از آن بود چیزی باال 

 بیاورد. 

 آقای راستاد که تا آن لحظه ساکت بود گفت: 

 داری. خوای دست نگهباست. میریزه رو لباال بیاره می -

 نه. مشکلی نداره.  -

گفت. نیال « آخ»و بعد سوزن را در رگ او فرو کرد. شاهین بی حال  

سریع روی آن را چسب زد و سرم را وصل کرد و خطاب به رامین 

 گفت:



 شه یه جایی آویزون کنین. می -

را رامین بلند شد و قاب عکس باالی تخت را پایین گذاشت و سرم 

 وصل کرد و گفت:

 خوبه؟  -

 نیال قطرات را تنظیم کرد و گفت:

 بله. -

ها را پراند و آمپول ها را با سرنگ به سرم تزریق و بعد سر شیشه

 کرد. 

 بدین به من.  -

 رامین سرنگ و پد الکلی و باقی پس مانده را در سطل انداخت. 

 گفت:زد. ناالن حال و گیج بود و موهایش را چنگ میشاهین بی

 آخ خدا. -

 آقای راستاد با دستش موهای او را کنار زد و گفت: 

 شی بابا. نگران نباش. االن بهتر می -

 وای مردم. سرم ترکید. دلم...  -

 و آهی از دل به هم خوردگی کشید. 



 آقای راستاد نیال را نگاه کرد. 

شن ...براشون ضد تهوع و مسکن تزریق کردم. این االن بهتر می -

کنم دیگه ادامه ندن و ها طبیعیه. توصیه میال، با خوردن این قرصاحو

بهتره قرصاشون رو عوض کنن. هر چند با زیاده روی باز هم این 

حال و روز بعید نیست... دکتر عامری توی بیمارستان... که من کار 

کنم هستن. مادرم یک ساله تحت نظر ایشون هستن. دکتر خوبیه. می

 ببرینش. حتما یه سر اونجا 

 آقای راستاد سر فرود آورد. نیال بال تکلیف ایستاد. آقای راستاد گفت:

 خوب! اینجا اومده بودی برای چی؟  -

 رامین اشاره کرد روی صندلی بنشیند. نیال نشست و گفت:

دونم. من هنوز آقای راستاد. مرگ فرزند خیلی سخته. من این رو می -

دن چه حسی داره. اما پدر و مادر دونم هم مادر بوبچه دار نشدم. نمی

بینم. یه شبی یه اتفاق ناخوشایند خودم رو دیدم شما رو هم دارم می

خواست پسر شما طوریش بشه، یا مهر قاتل افتاد. هیچ کس دلش نمی

بخوره رو پیشونی سینا، ولی شد. با یه هول دادن، یه ندونم کاری و 

شد تا همچون امتحان بشیم می کار ناخواسته. ولی اتفاق افتاد. انگار باید

 و ببینیم چی قرارم سرمون بیاد.

 

ای که هولش داده تو آقای راستاد سینا دشمن پسر شما نبود. حتی لحظه

 طوری شد. فکرش کشتن پسر شما نبود. ولی از بدشانسیش این



شما درد کشیدین. یه درد بزرگ. که حتما قابل وصف نیست.داغی رو 

کشیدین، پدر و مادر من یک سال و نیمه هر که شما اون شب به دل 

است. کشن. پدرم که خیلی سر گشتهروز و هر لحظه دارن به دل می

بدون مادرم بدون برادرم. مادرم هم که یا هر روز مثل همین پسر شما 

به خاطر خوردن قرصهاش تو اغماس یا اگر بیداره در حال گریه و 

 شی به چشم ندیدم... زاری و غم و غصه. یک سال و نیمه رنگ خو

 مگه تو چه نسبتی با قاتل داری؟  -

 من خواهرشم... نه نامزدش.  -

 آقای راستاد و رامین به هم خیره شدند. نیال ادامه داد:



سینا نامزد نداره. سینا کل زندگیش رو تو کتاب غرق بود. سینا اصال  -

من داد اهل کتک کاری نبود. یادم نمیاد حتی یک بار سر من یا غیر از 

دونم چطوری به فکرش رسیده که بخواد کسی رو کشیده باشه. نمی

ها، هم گور خودش رو هول بده. ولی به هر حال شد. با همون دست

کند، هم قبر پسر شما رو. از وقتی که مهر قاتل خورده رو پیشونی 

برادرم نامزدم خیلی سرد شده. این اواخر ده روز به ده روز 

کنه. انگار جذام م می بینمش سریع ازم فرار میبینمش. هر وقت هنمی

دارم. پدر و مادرش یک ساله حتی زنگ نزدن حال من رو بپرسن. 

انگار من و خانوادم همیشه تو کوچه های شهر مشغول چاقو کشی و 

دونن پدر و مادرم ها میخفت گیری بودیم. به خدا اینطور نیست. اون

کنم. یک سال و نیم نمی چقدر آبرو دارن. ولی رفتارشون رو درک

شه که مادرم حتی درست و حسابی باهام حرف نزده. حتی می

ای یا نه؟ حسام حالت رو پرسه سر کار رفتی یا نه؟ برگشتی گرسنهنمی

هوشه. درست مثل ایشون. حال و نیمه بیپرسه یا نه؟ هر روز بیمی

مادری که هر روز قبل از اومدن من چراغای خونه رو روشن 

رد، حاال یک سال و نیمه اگر من و بابا نباشیم چراغای اون خونه کمی

خوابه، خوره، میدونه بابام غذا میشن. مادرم نمیاصال روشن نمی

لباس تمیز داره، لباس اطو کشیده داره یانه؟ اون همه چیز رو فراموش 

کرده. خودش، زندگیش و همه ما رو. مادرم از وقتی سینا اون اتفاق 

اومده تا حاال کامال نصف شده. اگر سینا بمیره، شاید شما براش پیش 

خوشحال بشین، اما یک زن هست که اونم دووم نمیاره. چون به تنها 

پسرش خیلی وابسته اس. اگه سینا بمیره شاید شما همه شهر رو 

شیرینی بدین. ولی مادر من یک سال و نیمه که حتی خودش رو از 

دونه کرده. چون خودش خوب میخوردن قند و هر چیز شیرین منع 

اگر سینا نباشه یک ماه هم دووم نمیاره. اگر االن زنده اس به امید 

 های آخره. بخشش شما تو لحظه



 

گم سینا رو ببخشین. شاید شما اونقدر از سینا تنفر قلبی آقای راستاد نمی

دارین که هرگز حتی یک ذره دلتون براش نسوزه و مرگ رو الیقش 

دونین شکستن کمر یک پدر چطوریه؟ شکستن شما که می بدونین. اما

قلب یک مادر چطوره! بی پشت و پناه شدن یه دختر چه شکلیه! پس 

سینا رو به مادرم ببخشید. جون سینا رو ببخشید که مادرم هم از دست 

دونم سینا که سرش نره. که زندگیمون بدتر از این از هم نپاشه. می

ره. اونوقت من ادرم هم پشت سرش میرفت باالی دار، مدتی بعد م

گم دست خوش. چون دونه دونه افراد یه خانواده میام به دیدنتون و می

 .رو از هم پاشوندین

 

دختر تو فکر کردی فقط شماها دل دارین؟ اون زن اون باال اگه   -

دووم آورده جای تعجبه. حال و روز این رو ببین. یه بی اعصاب بیمار 

ر سرپاس. یه روزی یکی اومد گند زد به زندگیش که با قرص و سیگا

کردم بعد از و رفت. شاهین دیگه شاهین نشد. شاهینی که من فکر می

خودم دم و دستگاه زندگیم رو می گردونه ببینش. باید هر روز منتظر 

شه یا مشتاش رو تو کدوم در و دیوار فرود هوش میباشم ببینم کجا بی

دونم اشتباه کرد. ولی برادرت به جوونی میاره. اون از شاهرخ که می

زدش. اما فقط و حماقتش رحم نکرد. کاش برادرت تا پای جون می

های من زندگیش جهنم تر از داد. اونم ناخواسته. مادر بچههولش نمی

زندگی مادر توئه. اما فقط استخوناش محکم تر. اما اگه سینه شو 

ای سالمی واسه رحم و کنی که جبشکافی یه قلب سوخته توش پیدا می

 شفقت نداره. 



 های خودش رحم نکرد. کس به بچهخوای که هیچتو از کسی رحم می

 او به رامین اشاره کرد و گفت:

های خودش بزرگ کرد ولی این و خواهرش رو مثل گل بهتر از بچه -

وقتی به همین پسر التماس کرد که از خونه نره خارج، سه سال و نیم 

که حتی برای تسلیت گفتن به کسی که جای این گذاشت رفت بدون

مادرش بود برگرده. کی به این زن رحم کرده که معنی رحم کردن رو 

بفهمه. باید از کسی انتظار ببخشش داشته باشی که معنی بخشیده شدن 

. رو فهمیده باشه... حاال هم پاشو برو. از خانوادت هم بخواه که نیان

ت و فقط دارن کار رو برای ما و هرگز. چون بخششی در کار نیس

 کنن.خودشون سخت می

 

های نیال یکی یکی پشت هم چکید. چقدر سخت بود دست رد به اشک

فهمید. از سینه خوردن و پس زده شدن. حاال حال پدر و مادرش را می

 جا بلند شد و وسایلش را جمع کرد و، خطاب به آقای راستاد گفت:

 خداحافظ. -

 به سالمت. -

ها را باال رفت. وقتی وارد سالن شد خانم راستاد با نا امیدی پلهنیال 

 گفت:

با اشک و آبغوره گرفتن دل کسی به رحم نمیاد. من دو ساله دارم  -

 گیرم. ها رو ازتون میریزم. حق تموم این اشکاشک می



 نیال سر تکان داد و گفت:

 متوجه شدم. -

 کشید و گفت:و بعد از در بیرون رفت و آن را بست. آهی 

 کردم دنیا اینقدر غم انگیز باشه.فکر نمی -

در پشت سرش باز و بسته شد. رامین جلو آمد و وسایل دست نیال را  

 گرفت و گفت:

 براتون میارم.  -

 هر دو در کنار هم راه افتادند.

 

 تا اینکه رامین گفت:

اگر حال شاهین بهتر بود می تونستین ازش کمک بگیرین... اون  -

قی تر از بقیه اس. ولی خوب در حال حاضر اصال حواسش به این منط

 دنیا نیست.

 به نظرتون امیدی هست که بتونیم رضایت بگیریم؟ -

 کنم راضی بشه.زن عمو لجبازتر از این حرفاست... فکر نمی -

وقتی نیال خواست سوار شود رامین وسایل را داخل ماشین گذاشت و 

 گفت:



 شه. خیالتون راحت.ه، درست میاگه قرار باشه درست بش -

سارا سر فرود آورد و خداحافظی کرد و رفت. رامین لبخند کجی زد و 

 هایش را در جیب شلوارش فرو برد و گفت:دست

های کله شق، کله پوک. که جز هنوز راستادها رو نشناختین. یه دنده -

 بینن.کس رو نمیخودشون هیچ

بست. سوت زنان به سمت عمارت و بعد وارد باغ شد و با پایش در را 

 رفت و نگاه یخی اش عمارت سفید را رصد کرد.

 

یک ساعت بعد شاهین کمی حالش بهتر شده بود. دستش را کشید که 

دردش آمد. ساعد دیگرش را از روی سرش برداشت و  دست چپش را 

نگریست. به سمت چپ چرخید که نگاهش به پدرش افتاد. او روی مبل 

اش را به کف دستش که تسبیح ت نشست بود. پیشانیتک نفره کنار تخ

 دانه درشت دورش بود، تکیه داده بود.

دانست که در تفکرات دور و دراز دید، میوقتی پدرش را اینچنین می

خود غرق شده است. پس حرفی نزد و سرش را تکانی داد که نگاهش 

به جعبه ی مشکی رنگ روی میز عسلی افتاد که پر از گل های رز 

 سرخ بود.

که آقای راستاد سر بلند ها خیره بود تا اینچند لحظه نگاهش روی گل

 های باز شاهین گفت:کرد و با دیدن چشم

 خوبی بابا؟ -



 شاهین نگاهش را باال برد و با صدای خش دارش گفت:

 بهترم. -

 آقای راستاد از جا بلند شد و سرم را از دست او جدا کرد و گفت: 

 بگم مه لقا برات غذا بیاره.بشین بابا، که  -

 خوام. خوام. فقط یه چایی تلخ میغذا نمی -

 از دیروز تا حاال چیزی نخوردی. -

 میل ندارم. -

آقای راستاد سرم را درون سطل انداخت و دستش را زیر سر او 

انداخت و کمک کرد روی لبه ی تخت بنشیند. بعد به کنار در رفت و 

 جا بلند داد زد:از همان

 ه لقا! مه لقا خانم، یه چایی واسه شاهین بیار.م -

 ، کنار آمد و گفت:و وقتی صدای، چشم آقا گفتن او را شنید 

 بهتره یه دوش بگیری. دستی هم به سر و روت بکش بابا. -

ی تخت فشرد و با سری که به هایش را لبهشاهین سکوت کرد. دست

 ها بود گفت:کنار خم شده بود و نگاهی که به گل

 کی اومده دیدنم. -



 کس دیدن تو؟ هیچ -

 پس این گال مال کیه! -

 آهان. اینا مال این دختره از خانواده سرمده. -

 کرد؟ جا چکار میسرمد! اون این -

 اومده بود برای گرفتن رضایت. -

 گین! اونا که دختر نداشتن. عروسشون رو می -

 کردیم نامزدشه.اون خواهر پسره اس. ما فکر می -

 حال گفت:شاهین سرش را فرود آورد و بی

 کنه؟گالش اینجا چکار می -

وقتی اومد ما همه درگیر حال خراب تو بودیم. اومده بود پایین. دیگه  -

 گالش رو اینجا گذاشت.

شه. دوست ندارم کسی دور و برم من که گفته بودم وقتی حالم بد می -

من رو با این حال و  خواد کسیباشه جز خودتون. گفته بودم دلم نمی

 روز ببینه.

شد دیگه... اون انگار پرستار بود. همه چی تو ماشینش داشت. برات  -

سرم وصل کرد و بهت رسیدگی کرد که االن بهتری. گفت بهتره این 

 ها رو نخوری.قرص



 برای خودش گفت. -

ها تهوع و سرگیجه و نه دقیقا برای تو گفت. گفت عوارض این قرص -

 هات رو عوض کنی.. گفت بهتره قرصتنگی نفسه

حالی نگاهش را از پدرش گرفت که مغزش فعال شد و چند شاهین با بی

تصویر کوتاه و محو را از او به خاطر آورد. و حرف هایی که به 

 پدرش گفته بود در مغزش زنگ زد.

مه لقا با یک سینی که لیوان چای مخصوص شاهین روی آن بود وارد 

را روی تخت گذاشت و رفت. شاهین لیوان چای را سوئیت شد. سینی 

 برداشت و داغ داغ از آن نوشید.

 اگه حالت بهتره من برم به کارهام برسم.  -

 من خوبم.  -

آقای راستاد راه افتاد و رفت. شاهین بعد از نوشیدن چایش، که تا 

انتهای محتویات شکمش را سوزانده بود، لیوان را، روی سینی گذاشت 

های اتاق بزرگش رفت. درب کمد کرم رنگ را باز کرد و و به انت

هایش را برداشت و روی تخت انداخت. حوله اش را بیرون کشید. لباس

به سمت دیگر اتاق رفت و درب حمام را باز کرد. وارد حمام شد و 

 تنش را به آب داغ سپرد.

موهایش را شست و حالش کم کم بهتر. احساس خوبی روی سرش 

 داشت

 



کم حال خوشی پیدا کرد. وقتی کارش تمام شد حوله را به تن تنش کم

کشید و بیرون آمد. با کاله حوله در حال خشک کردن موهایش بود به 

سمت میز کوچک رفت و چند لحظه گلها را نگاه کرد. سپس خم شد 

 عطر گلها را بویید.

عطرشان در تن و جانش نشست. راست شد و رفت گلدان روی میز را 

نگاهش کرد. لعاب بود. رفت و از داخل روشویی آن را پر برداشت. 

ها را شاخه شاخه از میان جعبه بیرون کشید از آب کرد و برگشت. گل

 و درون گلدان گذاشت.

سپس رفت و لباس هایش را پوشید و موهای بلند گره خورده اش را 

شانه کشید و با یک کش مشکی پشت سرش بست و بعد هم شانه را به 

 بلندش کشید.  هایریش

ها را طی کرد و در را باز کرد. بعد هم از سوییتش بیرون رفت. پله

وارد سالن شد و دید که همه دور هم نشسته اند و در حال تماشای 

 سینمای خانگی هستند.

 خانم راستاد با دیدن او گفت:

اومدی دردت به سرم. بیا بشین اینجا. ربکا با دیدن او از جایش بلند  -

 و رفت. دست شاهین را گرفت و سمت خود کشید و گفت:شد و جل

 االن حالت بهتره؟  

 خیلی بهترم. -

 ربکا خندید و گفت:



خوب خدا روشکر. فکر کردم خواهر قاتل تو رو هم به قتل  -

 رسونه.می

شاهین دست ربکا را محکم گرفت و اجازه نداد بیشتر از آن او را 

او تعادلش را از دست داد و دنبال خود بکشد. دست ربکا را کشید که 

با جیغ بلندی که کشید، برگشت و  در آغوش شاهین افتاد. شاهین او را 

 زیر بغل زد و گفت:

 مگه جوجه هام جرئت دارن به من دست بزنن؟  -

ربکا خندید و ساعد شاهین را گرفت. شاهین روی مبل نشست و ربکا 

 را کنار خود نشاند. ربکا گفت:

 مردی.خفه شدم. همین االن داشتی می چه زوری هم داری. -

 .مگه همه مثل شمان؟ سر حالتون هم جون ندارین -

رامین ربکا را که در آغوش شاهین بود با اخم نگریست. ربکا آهسته 

 دست شاهین را کنار زد و درست سرجایش نشست.

 خوری مادر؟چیزی نمی -

 نه میل ندارم. -

شد از  سینمای خانگی پخش میشاهین چند دقیقه به فیلم ترکیه ای که 

حوصلگی برخاست و از سالن خارج شد. وارد نگاه کرد. در آخر با بی

 باغ شد و در میان درختان قدم زد.



در همین حال بود که سگ نگهبان باغ به کنارش دوید و پارس کرد. 

 شاهین روی زانویش نشست و سر سگ را نوازش کرد و گفت:

 چطوری پسر؟ -

سگ رفت و توپی که در باغ افتاده بود را آورد و با  و بعد از نوازش

 سگ بازی کرد.

گرفت و دوباره آن را به به سگ پاس می داد و سگ توپ را می 

 داد. سمتش قل می

                        ** 

چند روزی گذشت. آقای راستاد در حال کار کردن در دفترش بود. اما 

 اشت.حضور ذهن الزم را برای کار کردن ند

هایش گرفت با ناراحتی خودکار را روی میز زد و سرش را میان دست

 و به حرفهای نیال فکر کرد. 

حرفهای نیال چند روزی بود که او را شدیدا به فکر فرو برده بود. 

 دانست چرا حرفهای آن دختر ذهنش را مشغول کرده است. نمی

قدر به فکر ها و ضجه های خانم سرمد تا به حال او را آنالتماس

 نیانداخته بود که حرفهای نیال انداخته بود. 

برد که شد او را به سمتی میای که در ذهن آقای راستاد اکو میجمله

درد، خودش درمون بشه »شد. وقتی که همسرش گفت باورش نمی

 مغزش بدجور درگیر شد.« خیلیه



معنا درگیر حرفی که از روی سادگی زده شد، اما حاال برای او خیلی 

 پیدا کرده بود.

از جایش بلند شد. تسبیحش را فشرد. راه افتاد و از اتاق بیرون رفت. 

 :منشی که مرد جوانی بودگفت

 تشریف می برین حاج آقا. -

 بله. -

 یک ساعت دیگه حاج آقا محمدی تشریف میارن.  -

زنگ بزن بگو موکولش کنه به بعد. بگو کاری پیش اومد حاجی  -

 مجبور شد بره

 چشم حاج آقا.  -

آقای راستاد راه افتاد و از شرکت خارج شد. سپس به سمت ماشینش 

 رفت. راننده در را برایش باز کرد و او سوار شد.

 وقتی راننده پشت فرمان نشست گفت:

 کج برم حاج آقا.-

 برو شیرینی فروشی. بعد هم خونه.  -

 چشم آقا -



تاد این شکل رانندگی کرد. چون آقای راسراننده با حوصله رانندگی می

 را دوست داشت.

از شیرینی فروشی یک جعبه بزرگ شیرینِی تر خرید و بعد هم به 

 خانه رفت.

 آقای راستاد جعبه شیرینی را به دست مه لقا داد که خانم راستاد گفت:

 این به چه مناسبیته؟ -

من امروز یک تصمیم گرفتم. یک تصمیم مهم. این هم شیرینی همون  -

 تصمیمه

 خانم راستاد گفت:

 حتما این شیرینی خوردن داره. چه تصمیمی گرفتی؟ -

 مه لقا شیرینی رو بیار.  -

 چشم آقا. -

آقای راستاد با خستگی روی مبل سلطنتی آبی و طالیی نشست و دستی 

 به ریشش کشید:

 تو فکری آقا!  -

 شاهین کجاست؟  -

 کجا باشه؟ تو سوئیتش خوابیده.  -



 بگین بیاد.  -

 

 مین از جا بلند شد گفت:را

 زنم.من صداش می -

 ها صدا زد:بعد رفت و در سوئیت را باز کرد و از باالی پله 

 شاهین! شاهین. -

 شاهین بعد از چند لحظه در پایین را باز کرد و گفت:

 چیه صدات رو انداختی سرت؟ نمی تونی بیای پایین؟ -

 بیا باال خان عمو کارت داره -

 ؟مگه حاجی اومده -

 اومده -

 بذا یه چیزی بپوشم میام.  -

شاهین رفت و از روی تخت پیراهنش را برداشت و در حال باال رفتن 

 دگمه های آن را بست.

وقتی وارد سالن شد دید که مه لقا خانم در حال پذیرایی از بقیه است. 

 پرسید: 



 خبری شده؟ سالم بابا -

 سالم بیا بشین.  -

 شاهین رفت و کنار پدر

 

 نشست. آقای راستاد خطاب به مه لقا گفت:ش 

 یه شیرینی بذار تو بشقاب بذار تو اتاق کارم. -

 چشم آقا. -

 وقتی مه لقا از همه پذیرایی کرد آقای راستاد گفت:

 خورین یا اول خبرم رو بدم؟ همه گفتند اول خبر.خوب، می -

 آقای راستاد گفت:

 تصمیم گرفتم به اون پسر رضایت بدم. -

های دستشان مات شدند. شوک بزرگی به همه وارد شد. بشقاب همه با

 لقا با دیس شیرینی دستش همانجا خشک شده بود.حتی مه

گوید یا نه. همزمان شاهین پدرش را نگریست که بفهمد جدی می

 ابروهایش را باال انداخت و سری تکان داد و گفت:

 مبارک باشه. -



ای از آن را جدا کرد و تکهو بعد چنگالش را در شیرینی فرو برد و 

 در دهان گذاشت.

خانم راستاد بشقاب دستش را محکم روی زمین کوفت. بشقاب قل 

ی مبل دیگر برخورد کرد، و از حرکت ایستاد و خورد و رفت به پایه

 بعد فریاد زد:

 من خون پسرم رو نمی بخشم. -

 بشین خانم باید حرف بزنیم. -

. اگر روزی تو به قاتل پسرم هیچی حرفی در این مورد نداریم -

 های خودت قبر زندگیمون رو کندی. رضایت بدی، انگار که با دست

 شه که رضایت بدیم. بهتره بهش فکر کنین.خیلی بد هم نمی -

 های سفید درخشان رفت.و بعد از روی مبل بلند شد و سمت پله

 خانم راستاد با صدای بلند و حرصی گفت:

 ی من رد بشینباید اول از رو جنازه-

کردند. او طبق معمول همه مات به باال رفتن آقای راستاد نگاه می

کرد، باز هم گرفت و عملی میهایی که خودش تصمیمش را میوقت

 بدون توجه به نظر جمع تصمیمش را گرفته بود.

 ها گفت:آقای راستاد از باالی پله

 شاهین بیا باال.-



میز گذاشت و به دنبال  شاهین بدون حرف، بشقاب دستش را روی

 ها باال رفت.پدرش از پله

 خانم راستاد با نگاه به شیال و رامین و ربکا گفت:

کنه. چطور چنین تصمیمی گرفته؟ اون باز هم داره یه کارایی می -

 خواد منو بکشه!می

 و بعد روی مبل نشست و قلبش را در دست فشرد.

 های او را ماساژ داد و گفت:ربکا شانه

 کنه.ران نباش زن عمو. عمو چنین کاری نمینگ -

 چرا حتما باز هم چیزی تو سرشه.  -

 

شاهین بعد از پدرش وارد اتاق کار او شد. به اشاره پدرش روی مبل 

 چرمی نشست. 

 که از این شیرینی خورد تو بودی!تنها کسی -

انگیز بود. شاهرخ برادر من بود. برای هممون عزیز بود. مرگش غم -

کنه. فقط یک اتفاق بود. شستن خون با خون دل کسی رو شاد نمیولی 

ذاشت. مادر شاید فکر اما مطمئنم تا ابد براتون عذاب وجدان به جا می

شه. اما مطمئنم هیچ آرامشی براش در بر کنه اینطور دلش آروم میمی

 نداره.



طور که من راضی شه رضایت بده. هموناون هرگز راضی نمی

 نیستم.

 کنید؟چرا این کار رو میپس  -

 خواد اون پسر آزاد باشه؟دلت می -

 خوب بله.  -

 خواد قاتل پسرم ول بچرخه. ولی من واقعا دلم نمی -

 پس چی؟ چرا می خوایین این کار رو بکنین؟ -

 به خاطر اون دختر. خواهرش.  -

 چرا اون؟ -

 حرفهاش من رو به فکر انداخت. و حرف مادرت.  -

 کدوم حرف؟ -

 تونه درمون باشه.که درد میاین -

 خوب یعنی چی؟ -

 بستگی به تو داره.  -

 من واقعا گیج شدم.  -



 تونیم به اون پسر رضایت بدیم، در ازاش چیزی ازش بگیریم.ما می -

 شاهین با تعجب پرسید: 

 چی؟-

 خواهرش.  -

 شاهین درمانده گفت:

 خواهرش رو چکار کنیم؟ -

 ت:آقای راستاد تکیه کرد و گف

 آد تو این خونه. باقی زندگیش رومی -

 که چی بشه؟ -

 دم. زن تو بشه، به برادرش رضایت می -

 کرد.شاهین بدون هیچ حسی در صورتش، پدرش را نگاه می

 خوب؟ دلیل این کارتون چیه؟ -

 که به هم کمک کنین.  -

 کمک کنیم؟ -



خراب خودت رو دیدی؟ یه آدم افسرده بیمار. چندساله زندگیت رو  -

خواست به کردی برای چی؟ برای کی؟ اونایی که یه روزی دلشون می

کنن. بعد از اون تو زن بدن، االن به چشم یه دیوونه نگاهت می

خودکشی، و اون همه روانشناس و روانپزشک رفتن، اسمت سر زبونا 

 افتاد.

که پسر بزرگه راستاد دیوونه شده. نه شاهرخ برام پسر شد، نه به این

یچکدومتون نخواستین سربلندم کنین. صدبار گفتم به فکر خودت تو. ه

و زندگیت باش. اون که رفت، رفت. دیگه نباید به پاش بسوزی. اما 

 چی تحویل گرفتم ازت. هیچی. واقعا هیچی.

تونی نجاتش خوام ببینم عرضه نجات دادن اون پسر رو داری؟ میمی

 داری. بدی؟ولی اگر نجاتش دادی باید خواهرش رو نگه

شه در عوض تونه عروس خونبس باشه. برادرش اعدام نمیاون می

کنه. شاید تونست مسیر شه و ازت مراقبت میخودش همسر تو می

 زندگیت رو عوض کنه. 

تونی این کار رو بکنی از این شیرینی بردار کنی میاگر فکر می

 بخور، اگه نه که موضوع تموم شده اس. 

 گفت:شاهین از جا بلند شد و 

 موفق شدین.-

 در چه مورد؟ -

 که تحقیرم کنین. این -



 و بعد به پدرش پشت کرد و سمت در اتاق رفت.

 شاهین! گوش کن... -

شاهین در اتاق را به شدت باز کرد و از اتاق بیرون زد. راهرو را 

 ها سرازیر شد.ها که رسید با سرعت از آنطی کرد و به کنار پله

فشرد. وقتی وارد هایش را روی هم میدندانفکش سخت شده بود و 

 سالن شد مادرش پرسید:

 خواد رضایت بده؟چی بهت گفت؟ قراره چکار کنه؟ چرا می-

رفت، با فریاد و عصبی که سمت سوییتش میشاهین در حالی

 افته"گفت"هرگز این اتفاق نمی

 شاهین چته مادر؟ -

 هاشاهین به سوئیت رسید. در را هول داد از پله

 

پایین رفت. داخل شد و یک راست به پای میز توالت بزرگ سلطنتیش 

 رفت. کشو را کشید و دست برد و داروهایش را در آورد.

هایش را در مشت گرفت و باعجله آن را باز کرد. اما قوطی قرص

خالی بود. قوطی را روی میز توالت کوفت، و دوباره کشو را به هم 

 زد. 



ه بود. یک خشاب قرص برداشت و یکی از اما آن مدل قرصش تمام شد

ها را خالی کرد. قرص را در دهانش انداخت و خشاب را درون آن

کشو انداخت و مشتش را به کشو کوفت و آن را بست. به سختی آن را 

قورت داد. چندلحظه جلوی آینه ایستاد. نفس نفس زد. حس کرد خود را 

کجی ه او دهنشناسد. پدرش حق داشت. مردی که در آینه بنمی

 کرد، شاهین گذشته نبود. می

یک مرد شکست خورده، ضعیف و بیمار بود. بیماری که این روزها، 

کرد به زور قرص تاب تحمل هیچ چیز را نداشت و فقط سعی می

 بخوابد. 

با غیض فریاد کشید و پشت دستش را، به قوطی خالی قرص زد و آن 

 را به وسط اتاق پرتاب کرد. 

کنار تخت رفت. پاکت سیگار و فندکش را از روی میز  چرخید و به

های خشک شده افتاد. با اخم غلیظش از چنگ زد. نگاهش به گلدان گل

آن نگاه گرفت و راه افتاد. از سوئیت بیرون زد و به باغ رفت. از 

های جلوی عمارت پایین رفت و روی پله یکی به آخر مانده نشست. پله

د و آن را کنج لبش گذاشت. فندک زد و سیگاری از پاکت بیرون کشی

شعله کشید. آتش را به سر فندک نزدیک کرد و پک عمیقی به آن زد. 

به طبق عادت همیشه اش دود را در دهانش، حبس کرد و سوزش 

 خوش آیندی را، در حلقش حس کرد. 

 دود را با قدرت، بیرون داد و پکهای بعدش را، پشت هم به سیگار زد. 

های پدرش اندیشید. حرفهایی گار، آتش زد و به حرفسیگار، پشت سی

 که کم از حقارت نداشتند. 



قدر او را بی عرضه دیده بود، که خواسته بود، با خواهر قاتل آن

شد آمد، میکه اگر به عمارتشان  میبرادرش، ازدواج کند. با کسی

 ی دق برای همه. آینه

اویی که، خیلی وقت  خواست! آن هم ازگفت! چه میحاال پدرش چه می

 خواست تنها باشد. ی دخترها را خط کشیده بود و فقط میبود دور همه

های مورد سیگار بردارد. تنهاییش را دوست داشت. هر چند از شب

 پاکت خالی بود. با حرص پاکت را مچاله کرد و سر بر زانو گذاشت. 

نگاه  ربکا پشت پنجره ایستاده بود و چون همیشه با نگرانی او را

دانست عمویش چه به او گفته است که اینچنین زار و کرد. نمیمی

 افسرده در خود فرو رفته اَست. 

دانستند کسی هم جرئت به هم زدن، خلوت او را نداشت. چون همه می

در این مواقع، اگر به او نزدیک شوند، چیزی جز داد و فریاد 

د، او با سیگار و دادند، اجازه دهنشود. پس ترجیح مینصیبشان نمی

 دود و قرص و خودخوری، با خود کنار بیاید. 

 

شب از راه فرا رسید و او هنوز درون باغ نشسته بود. اواخر تابستان 

بود و هوای باغ کمی، سرد بود. ولی او خنکای باغ را، احساس 

 کرد.نمی

درب عمارت باز شد و بعد از چند لحظه صدای بسته شدنش به گوش 

ها پایین آمد. کمی بعد رامین کنار های سنگین از پلهقدم رسید. کسی با

 شاهین نشست و گفت:



 سردت نیست؟ -

 دار شده بود، گفت:شاهین با صدایی که، از کشیدن سیگار خش

 خوبه.-

جا جز چهارتا درخت، رو چند ساعته اینجا نشستی. خسته نشدی؟ اون -

 کنی؟ بینی که ازش دل نمیبه روت چی هست؟ چی می

 سیگار داری؟  -

 خوای؟ صدات درنمیاد، سیگار می -

شاهین جواب نداد،که رامین دست در جیب پیراهنش کرد؛ و پاکت 

سیگار را در آورد. نایلون دور پاکت را باز کرد. و بعد پلمپ جلد را 

باز کرد و پاکت را روی دستش کوفت. چند نخ سیگار از آن سر در 

 آورد. 

شاهین یک نخ بیرون کشید و آن را کنج پاکت را سمت شاهین گرفت. 

 لبش گذاشت. سیگار را آتش زد و کام عمیقی از آن گرفت. 

رامین یک سیگار کنج لبش گذاشت. شاهین برایش فندک زد. هر دو در 

سکوت سیگارهایشان را دود کردند. وقتی سیگار بعدی را،روشن 

را کردند، شاهین به پله پشت سرش تکیه کرد و آرنج دست راستش 

 روی آن گذاشت. آسمان تاریک، و بی فروغ شب را نگریست، و گفت:

 روزی که حالم بد شد، اون دختره اومد اینجا؟ -



کدوم روز؟ کدوم دختر؟ توکه همیشه حالت بده. دختر هم زیاد میاد و  -

 ره اینجا. می

 گم.دختر سرمد رو می -

 سرمد چه خریه؟  -

 و گفت:شاهین راست شد و به رامین نگاه کرد 

 قدر خنگی یا خودت رو زدی به خنگی؟ خواهر قاتل. همین -

 اُه اُه... چرا حاال یاد اون افتادی؟  -

 چرا اومد اتاق من؟  -

همه باال سرت بودیم، اون هم اومده بود تو. فکر کنم، مه لقا خانم  -

بهش گفته بود که حالت بد شده. اومده بود پایین کمک کنه. پرستار بود 

 انگار!

 بعدش!  -

که گند زده بودی به همه جا، اومد برات سرم وصل کرد بعدش این -

 و.... 

 بعدش.. 

 بعدش که با عمو، در مورد خانواده اش گفت.  -

 چی گفت؟ -



رامین تمام حرفهای نیال را برای او توضیح داد. شاهین به حالت قبل، 

ت روی پله پشت سرش تکیه کرد و بعد از حرفهای رامین، کمی سکو

 کرد. بعد هم سیگار را روی لبش گذاشت و پک عمیقی زد و

 

 داد گفت:همزمان که دود سیگار را بیرون می

 اش چرا باهاش سرد شده؟ چون برادر نامزدش قاتله؟ عرضهنامزد بی -

آره دیگه. اینا که از لحاظ روحی آماده ازدواج نیستن، اینم ولش کرده  -

 به اَمون خدا. 

 دیگه!  -

دونم از دست گفت میکه بیشتر نگران مادرش بود. میاین خالصه -

 ره.می

اش زندگی چرت گفته. مادر من چطور از دست نرفت و با داغ بچه -

 کرد.

 دونم. چه می -

 حاال!  -

 پرسی؟ حاالشو از من می -

 من باید چکار کنم؟  -



 چی رو چکار کنی؟  -

 هیچی.  -

 عمو چی بهت گفت؟ -

 مسئله ای نیست. -

 همه به هم ریختی! مسئله ای نبود و این -

 نیست.  مهم -

 بیا یه چیزی بخور!  -

 تو برو من سیرم.  -

 چی خوردی؟  -

شاهین که حوصله حرف زدن نداشت، از جا بلند شد و پاکت سیگار 

 رامین را از دستش گرفت و سمت درب باغ رفت. 

 رامین از پشت سرش داد زد:

 گیری.بدبخت سرطان میکم سیگار بکش اگزوز.  -

شاهین بی توجه از باغ بیرون زد و در کوچه به حرکت در آمد. در 

زد، به چالشی که پدرش برایش راه انداخته بود، فکر که قدم میحالی

 کرد. می



ها نیست. وقتی به روزهایی اندیشید که دانست، مرد این حرفاما می

کردند، طور عجز و البه میآمدند و آنها میخانواده سرمد، به منزل آن

های خانم سرمد به ها هم آنقدر دلش از گریهگرفت. همان وقتدلش می

 گرفت. آمد، که بعدش تا دو روز سردرد شدید میدرد می

راه رفت و اندیشید. راه رفت و به خاطر آورد. راه رفت و به شاهرخ 

ت رففکر کرد. راه رفت و به جوانی که باید سرش باالی دار می

 اندیشید.

 

راه رفت و به مادرش فکر کرد. راه رفت و به زنی فکر کرد که  

هایش را دیده بود. راه رفت و به گذشته ای که، دیوانه اش بارها گریه

 که رفت و هرگز نشانی از او نیافت.کرده بود فکر کرد. به کسی

جا که رسید دلش بدجور شکست. بغضش هم از پی دلش. چانه به این

 های مردانه اش خم شدند.ید و شانهاش لرز

 به ناگاه سیلی ای نثار خود کرد و گفت:

 قسم خوردی هرگز گریه نکنی. نه تا روزی که نفهمی چرا رفت! -

 کرد. اش میخسته بود و این خستگی، از خود دل زده

 شد. قرار نداشت و دلش از افکار مشوشش، زیر و رو می



بود. خیلی از منزل دور افتاده بود. وقتی آرام شد، شب از نیمه گذشته 

دانست با سابقه ای که دارد، حاال همه را نگران کرده است. حتی می

  .گوشی، همراهش نبود تا به کسی خبر بدهد

هایش نداشت. راه افتاد هایش را گشت. حتی یک اسکناس، ته جیبجیب

رو، و مسیری را پیاده آمد. چند جوان را در خیابان دید که در پیاده 

کردند و صدای کنار پارکی ایستاده بودند و  داشتند با هم شوخی می

 خنده هایشان، آن خیابان را پرکرده بود.

ها خواهش کرد یک گوشی به او بدهند تا جلو رفت و سالم کرد. از آن

 تماس بگیرد.

ها چهار پسر جوان، با بدبینی نگاهش کردند، اما در آخر، یکی از آن

 گرفت و گفت: گوشیش را سمت او

 بگیر داداش. -

 ممنون.  -

وقتی گوشی را گرفت، شماره رامین را گرفت. رامین سریع جواب 

 داد:

 بله. -

 رامین.  -

تویی شاهین؟ کدوم گوری هستی؟ همه خیابونای شهر رو دنبالت  -

 کرد. گشتم گور به گور شده. زن عمو داشت سکته می



 ن...یه لحظه خفه شو منم حرف بزنم. من اال -

 وبعد گوشی را پایین آورد و گفت:

 ببخشید اسم این خیابون چیه؟ -

یکی از پسرها آدرس را گفت. شاهین برای رامین تکرار کرد که او 

 گفت:

 جا بمون چند دقیقه دیگه اونجام.دونم کجاس. همونمی -

 باشه.  -

شاهین ارتباط را قطع کرد و گوشی را به پسر برگرداند و تشکر کرد. 

ها و به درختی تکیه کرد. پسرها کمی پچ پچ کردند. یکی از آنرفت 

 گفت:

 داداش اگه مشکلی هست کمکت کنیم. -

 نه. ممنون. -

پسرها دوباره مشغول حرف زدن و  شوخی شدند. یک ربع بعد صدای 

ماشینی را شنید که دانست متعلق به خودش است. ولوو مشکی اش، که 

 کرد.یدا کردنش گز میرامین داشت با آن شهر را، برای پ

 رفت و کنار خیابان ایستاد. رامین جلوی او توقف کرد.

شاهین برای پسر دستش را بلند کرد و تشکر کرد و بعد سوار شد و 

 رفت.



پسرها به هم نگاه کردند و به افکاری که در موردش داشتند خندیدند. 

 ها در نهایت گفت:ولی یکی از آن

 معتاده.و بعد به باقی شوخیشان پرداختند. بابا بچه پولدارن. معلوم بود

 

ری. نمیگی یکی تو خونه نگرانت همین جور سرتو می ندازی می -

 شه. اونم نه پول همراهت داری، نه گوشی.می

 دونم چطور اومدم تا اینجا. اصال نمی -

 

 گوشی رامین زنگ خورد. جواب داد و گفت:

 ساکت شد و بعد گفت: نگران نباشین. بگو پیداش کردم. رامین کمی -

 آییم.هیچی بابا اومده پیاده روی، دور شده از خونه. داریم می -

 هایش را زیر بغلش زد و بیرون را نگاه کرد.شاهین دست

 

 رامین وقتی تماس را قطع کرد گفت:



قیافه خودت رو دیدی؟ شبیه جنگلیها شدی. ریش سه متری، زلف  -

اطو. چت شده  چروک بیشیش متری. فرت و فرت سیگار. لباسای 

ترسه. تو که همیشه تو فامیل، به نظم وانظباط واقعا؟ آدم ازت می

معروف بودی. حاال شدی یه شلخته. شانس آوردی اون بهت گوشی داد 

 و بعدش زنگ نزده به بهزیستی، که بیان ببرنت.

 شاهین لبخند سردی زد. رامین گفت:

ر فقط تو غم داری. بابا وهللا به خدا. چیه خودت رو ول کردی. انگا -

 اینقدر از این اتفاق ها افتاده.

 

تو یک در میلیونی. ولی اونا اداهای تو رو در نمیارن. بگیر این زلف 

سیاهتو کوتاه کن. یه صفایی بده به اون ریخت زشتت. وهللا فقط یه 

روسری کم داری. روسری شیال رو بنداز سرت، بگو من شاهینه 

 هستم.چیه این؟ 

 های او زد.ستش را زیر ترهو بعد د

 

 شاهین با اخم رامین را نگاه کرد که  گفت: 

به اندازه کافی قیافت، خوفناک هست. به خودت فشار نیار ترسناک  -

تر بشی. یه شب دیدی وقتی دو تا قرص انداختی باال، نشئه کردی 

 اومدم موهات رو برات شبیه آدم کردم.



 شاهین غرید:

 تو غلط کردی.  -

 

 یک دسته از موهای او را کشید و با دقت نگریست و گفت: رامین

 زنی؟ پنج ساله بشن احتماال ثمر بدن. بهشون آفت کش هم می -

 شاهین تک خنده ای آرام کرد و گفت:

 خفه شو دیگه. -

 شپش که نداری! به من هم سرایت کنه، بدبخت شم. -

یش را شاهین مشت محکمی به بازوی رامین زد. رامین خندید و بازو

 هنوزم زورت زیاده -فشرد و گفت: 

شاهین سکوت کرد و به فکر فرو رفت. دست هایش را زیر بغلش زد 

 و به خیابان و چراغ های رنگارنگش نگاه کرد.

وقتی به منزل رسیدند، رامین ماشین را درون پارکینگ پارک کرد و 

 شاهین به باغ رفت و  بعد به داخل عمارت رفت.

 

اینکه ساعت از دو و نیم صبح گذشته بود اما همه وقتی وارد شد با 

 بیدار بودند. 



خانم راستاد با دیدن شاهین سمتش رفت و خواست او را در آغوش 

 بکشد. شاهین دستش را باال برد و گفت:

 خوبم-

 خانم راستاد در جایش متوقف شد. ربکا گفت: 

 نگرانت بودیم.-

 شیال هم غرغرکنان گفت: 

 باید مضطرب باشیم. معلوم نیست تا کی - 

 ها را گرفت و باال رفت. شاهین هم از پی او باال رفت. بعد راه پله

 شیال چرخید و ترسیده گفت:

 ببخشید داداش، به خدا منظوری نداشتم -

 خدا بزنه به کمرت. حاجی کجاس؟  -

 اتاق کارش.  -

 

 ها گفت:شاهین ضمن باال رفتن از  پله

 درس لباس بپوش. این چیه؟ -



ها تکیه کرده بود تاب نیمه لخت او اشاره کرد. شیال که به نرده به

 گفت:

 چشم. -

 :شاهین در خم راهرو رو به شیال که ایستاده بودگفت

 برو اتاقت. -

 چشم. -

شیال سریع باال رفت و خود را به اتاقش. رساند. شاهین همین طور 

بیشتر به بود. از وقتی فهمیده بود رامین چشم و گوشش باز شده است، 

 داد که درست لباس بپوشد و رعایت کند.شیال گیر می

 

 شاهین چند ضربه به در اتاق کار پدرش زد و وارد شد. 

آقای راستاد پشت میزش نشسته بود. آرنجش را روی میز گذاشته بود 

 فشرد. هایش را میهایش چشمو با سر انگشت

 سالم.  -

 سمت شاهین چرخاند و گفت:آقای راستاد سر بلند کرد و صندلیش را 

 سالم. اومدی؟ -

 مگه قرار بود نیام؟ -



 ما از این دیر اومدنا خاطره خوشی نداریم.-

شاهین سر تکان داد و جلو رفت و دستش  را روی میز گذاشت. 

اش ای را که حاال خامهچنگال را برداشت و تکه ای از شیرینی خامه

 آب شده بود جدا کرد و در دهان گذاشت.

 

ای راستاد به او خیره مانده بود. شاهین چنگال را درون بشقاب آق

 انداخت و برگشت و سمت در رفت و گفت:

 شب بخیر. -

 شبت بخیر. -

دانست پدرش منتظر آقای راستاد امیدی به این کار نداشت. و شاهین می

ها که او را بزرگ کرده بود. این عادت شود. مثال سالبرگشتن او می

 دانست.یپدرش را خوب م

 

وقتی وارد سالن طبقه پایین شد به سمت سوئیتش رفت. همه رفته بودند 

بخوابند جز ربکا. ربکا دل نگران دنبال شاهین راه افتاد. شاهین در 

 سوئیتش را باز کرد. او رو به ربکا چرخاند. ربکا آرام گفت:

 چت شده شاهین؟ خوبی؟ -

 نگران نباش. خوبم. -



 رنگ به رو نداری -

 بم. نترس.خو -

 چیزی بیارم بخوری؟ -

 بیار.  - 

 

ها پایین رفت. وقتی وارد سوئیتش شد شاهین در را رها کرد و از پله

 خود را روی مبل چسبیده به دیوار رها کرد.

 کرد گفت: رامین پایین آمد و خطاب به ربکا که غذا گرم می

 کنیدار چکار می -

 برمکنم میبرای شاهین غذا گرم می -

 لقا کجاس؟مه-

 رفتن بخوابن. -

 برم.پس الزم نیست تو ببری، خودم می -

 برم. نه خودم می -

 حرف گوش بده برو تو اتاقت. -



 ربکا غذا را در مایکروفر گذاشت و دگمه زمان را زد گفت:

ترسی من به شاهین نزدیک قدر میمگه همه مثل تو هستن که این -

 بشم؟

 مردها شبیه همن.همه مثل من نیستن، اما همه  -

 گی مرد؟ تو به خودت می -

اگه نگران نبودم االن عمو ممکنه بیاد، مطمئن باش دندونات رو  -

 ریختم تو حلقت. می

 کنی، جون خودت. جرئت داری بزن. االن بزن. حتما این کار رو می -

 رامین، ربکا را کنار زد و گفت:

 گمشو کنار.- 

 

رفت. ربکا غذا را گرم کرد و روی های آشپزخانه باال بعد از پله 

 سینی چید. وقتی به سوئیت شاهین رفت وارد شد و گفت:

 بیداری؟ -

 آره -

و نگاهش به رامین افتاد که  مقابل شاهین نشسته بود و داشت کارت بُر 

 زد.می



 کنی؟جا چکار میتو این -

 خواب شدیم. گفتم بیا یه دست بازی کنیم.بی -

 کنه.غذاش رو بخوره باز هم االن ضعف میبی جا. پاشو بذار  - 

 سینی رو بذار برو.  -

دی غذاشو اس، تو اجازه نمیکه تو نذاری بخوره! حاال که گرسنه -

بخوره. او سینی را روی میز گذاشت و رفت دست شاهین را گرفت و 

 گفت:

دی؟ بیا یه چیزی بخور. این این عقل نداره، تو چرا بهش گوش می -

س برنج و ماهیچه خورده. تویی که از دیشب، لب به غذا سر شام دو دی

 نزدی.

 

و بعد شاهین را راضی کرد تا پشت میز بنشیند و غذایش را بخورد. 

 کرد غذا بخورد. زد و وادارش میربکا با محبت با او حرف می

 

کرد و نیال در بیمارستان در حال کار بود. به اوضاع بخش رسیدگی می

ها پر بودند و تخت شلوغ بود. چون تمام تختآن روز تقریبا سرش 

 خالی نمانده بود.

 داد که تلفن همراهش به صدا در آمد.داشت کارهایش را انجام می



آخرین چیزهایی که در ذهنش بود را یادداشت کرد و به صفحه گوشی 

 . با این حال جواب داد.نگاه کرد. شماره را نشناخت

 بله بفرمایید. -

 خانم نیال سرمد؟ سالم. همراه  -

 بله خودم هستم. بفرمایید -

 من امیری هستم وکیل داداشتون آقا سینا. -

 نیال آهی کشید و گفت: 

 بله. در خدمتتون هستم. -

 خوب هستین خانم سرمد؟  -

 ممنون آقای امیری.  -

 خانم سرمد من یه خبر جدید از طرف خانواده مقتول دارم. -

 یشخوان گذاشت و گفت:نیال تخته شاسی دستش را روی پ

 چه خبری؟ با پدرم چرا تماس نگرفتن؟ -

راستش بهتر دیدم اول به شما بگم.بعد اگر رضایت داشتین با پدرتون  -

کنم. برای همین اول زنگ زدم به ایشون و شماره تلفن صحبت می

 شمارو خواستم.



 طوری شده؟  -

 تونین بیایین دفترم؟ باید حتما حضوری ببینمتون. می -

 تونم مرخصی بگیرم.من االن سر کارم و سرم خیلی شلوغه. نمی -

 محل کارتون کجاس؟ من میام خدمتتون.  -

 بخش قلب زنان، بیمارستان.  -

 افتم. همین حاال راه می -

 باشه.  -

نیال وقتی ارتباط را قطع کرد قلبش به تپش در آمده بود و احساس 

 کرد.اضطراب شدیدی می

 

آقای امیری از راه رسید نیال با فکر مشوش مشغول  تا ساعتی بعد که 

کارش بود که آقای امیری زنگ زد و از او خواست به حیاط 

 بیمارستان برود.

نیال بخش را به یکی از دوستانش سپرد و پایین رفت. وقتی وارد حیاط 

شد آقای امیری را دید که داشت متفکر با پایش سنگریزه ها را پس و 

 کرد.پیش می

 رفت و گفت:جلو 



 سالم. -

 او سر بلند کرد و گفت:

 سالم نیال خانوم. خوبین؟ -

 خوبم. فقط کمی مضطرب شدم.  -

 تونیم یه جایی بشینیم که حرفهامون رو شروع کنیم؟می -

 بله. بهتره بریم بوفه. توی این ساعت خلوته. -

هر دو به بوفه بیمارستان رفتند. نیال سفارش دو فنجان چای و کیک داد 

 و پشت میزی که آقای امیری نشسته بود قرار گرفت. 

 خوب. من در خدمتتون هستم.  -

 های لرزانش را روی میز به هم قفل کرد.و بعد دست

ببینید خانم سرمد، دیروز آقای راستاد و وکیلشون اومدن دفتر من.  -

 ی اعدام دارن. گفتن که پیشنهادی در مورد موضوع قتل و مسئله

اون همه سختگیریهاشون این حرفشون برام جای تعجب  حقیقتا بعد از

خوان پیشنهاد گرفتن پولی، چیزی برای کردم میداشت و فکر می

 رضایت بدن. 

وقتی حرفشون رو که زدن همونجا خواستم به بدترین شکل ممکن 

 بیرون بندازمشون. 



 اما دیدم این حق من نیست. بلکه تصمیم شماست. 

 نیال نگران پرسید:

 چی گفتن؟ مگه -

 شاگرد بوفه برایشان چای و کیک آورد. 

 آقای امیری فنجان را برداشت و یک جرعه از آن را داغ نوشید. 

 فنجان را روی میز برگرداند. به چشمهای نگران نیال نگاه کرد و گفت:

آقای راستاد گفت من یک فرزند از دست دادم. و این با هیچ پولی  -

فروشم. اما شاید پسرم رو به پول نمی جبران پذیر نیست. گفت من خون

بتونیم یک معامله بکنیم. اون گفت پسرم رو دادم در ازاش یه پسر 

 خوام. می

 نیال گیج پرسید: 

 این یعنی چی؟  -

اونا گفتن یا بذارن پسرشون اعدام بشه، یا دخترشون رو بدن به پسر  -

پسر بهمون  که یهبزرگم. زنش بشه تا خون بس اعالم کنیم. بعد از این

 تونه بره. داد می

 

 هایش بیشتر لرزید. با درماندگی گفت:تمام تن نیال یخ زد. دست



 دونن من نامزد دارم. اونا می -

بله. من هم بهشون گفتم که شما نامزد دارین. ولی گفتن جدا شدن شما  -

 اش نیست. تر از جدا شدن یک مادر از بچهاز نامزدت، دردناک

 خوان، من یه بچه به دنیا بیارم و ازش جدا بشم؟ چطور میها پس اون -

 آقای امیری با تأسف سری تکان داد و گفت:

دونم اینا چجور موجوداتی هستن! به هر حال من باید نمی -

 پیشنهادشون  رو به گوش شما می رسوندم. 

صدا به گریه افتاد. نیال دلشکسته سر به زیر گرفت و ناخواسته بی

 چشمهایش سرازیر شد.اشک از 

 آره است یا نه. شه. جوابتون یابا گریه کردن هیچی درست نمی -

 

اگه جوابتون منفی بود که سینا طبق روال دادگاه، تو روز موعود 

ره باالی دار. اگر جوابتون مثبت باشه که سینا بعد از سرش می

 شه. گذروندن زندانش آزاد می

شی با دشمنات زندگی کنی و ر میره. مجبواما زندگی شما به فنا می

هزار تا درد و عذاب بکشی. حاال دیگه همه چی به تصمیم شما بستگی 

 داره. و البته باید این رو به پدرتون هم بگم. خوب. بهتره من برم. 



آقای امیری از نیال خداحافظی کرد و رفت. او نیال را شکسته پشت سر 

یش را کرد و بعد رنجور به هاجا گریهخود به جای گذاشت. نیال همان

 بخش بازگشت. 

توانست افکارش را سامان دهد و یا درست به کارهایش دیگر نمی

 برسد. 

 آمدند.ها برایش کش میآنقدر اعصابش خورد شده بود که ثانیه

 

پستش را رها کرد و به اتاقش رفت. در را بست و پشت میز نشست. 

 هایش گرفت و گریه کرد.سرش را میان دست

 شد آقای راستاد مردی باشد که بخواهد چنین معامله کثیفباورش نمی

 

ها بکند. حاال امیدش را برای گرفتن رضایت از دست داده بود. ی با آن

 آید. ها کوتاه نمیفهمید آن مرد به این سادگیحاال می

 ها برای از سر باز کردنشان بوده است.حتی احساس کرد این حرف

هزار خیال به ذهنش خطور کرد اما نتوانست  فکرش هزار جا رفت.

 ها را جدی بگیرد.این حرف



رساند، پشت به سینا اندیشید که اگر باد این حرف را به گوشش می

کرد تا خواهرش به دردی بی درمان ها زودتر خودزنی میهمان میله

 مبتال نشود.

ه دیر او به حسام اندیشید. هر چند مدتی بود که نبود. مدتی بود که دیر ب

آمد او را بگذارد و برود. با خود فکر کرد دید اما دلش نمیرا می

ها است که عشقم را سر توهمات یک پیرمرد مگر به این سادگی»

 «شناسمبگذارم و بروم توی زندگی کسی که اصال او را نمی

و به یاد شاهین افتاد و تصویری که از او در ذهن داشت. یک بیمار 

 ریش و سبیل و موهای نامنظم و بلند.افسرده قرصی با 

 احساس کرد ستون فقراتش یخ زد.

همان روز هم که او را دیده بود کمی احساس ترس کرده بود، حاال 

 توانست همسر کسی شود که از او واهمه داشت.چطور می

قدر ترسناک بود که کسی نخواهد یک آن مرد بیمار روحی بود و آن

 برسد به یک عمر.ساعت را با او بگذراند. چه 

 سارا کف دستش را روی پیشانی عرق کرده اش کشید و زیر لب گفت:

خوان من رو فدا کنن. این هم نقشه خوبی ده میکسی بهش زن نمی -

 بود برای داخل آدم کردن اون پسرشون.

 



گشت تصمیم گرفت سری به حسام بزند. به وقتی داشت به منزل بر می

ز مدت زیادی بود که به منزلشان ها رفت. بعد اجلوی منزل آن

 رفت.می

جلوی در توقف کرد و گوشی همراهش را بیرون کشید. به حسام زنگ 

 زد. بعد از چند بوق جواب داد.

 سالم -

 سالم حسام. چه عجب زود جواب دادی؟ -

 این دفعه دستم آزاد بود. -

 کجایی؟ -

 خونه ام. -

 شه در رو باز کنیمی -

 مگه کجایی؟ -

 خونه تون.جلوی  -

 اومدم. -

که نیال در حال قفل کردن درب ماشینش بود در چند لحظه بعد وقتی 

 حیاط باز شد و حسام وارد کوچه شد. 

 نیال به سمتش رفت و گفت:



 سالم. حالت چطوره؟  -

 سالم عزیزم. خسته نباشی. -

 ممنون. 

 بیا -

 حسام دست نیال را گرفت و هر دو وارد حیاط شدند. نیال گفت:

 یه مدته نیستی. -

دونی سینا نیست من واقعا دست تنهام و کارم خیلی زیاده. تو که می -

 دم.دارم کارهای دو نفر رو انجام می

 باشه عزیزم. قبول. -

های داشت. با دلتنگی به چشموسط حیاط کنار باغچه، حسام نیال را نگه

 او نگاه کرد.

 باصدایی ضعیف گفت: 

 ها تنگ شده بود.چشم خیلی دلم برای دیدن این -

 پس چرا اصال نبودی؟ -

 گفتم که... -

 هایش را روی هم فشرد و گفت:پلک



 شه.ی اینا تموم میهمه -

های نیال را و پلک گشود و سرش را جلو برد و جایی نزدیک لب

 هایش را بست.بوسید. نیال با قلبی به تپش در آمده چشم

 های نیال کشید.لب هایش را رویحسام به خود جرئت داد و لب

 حسام.-

هر دو چون برق گرفته ها از هم دور شدند. حسام رو به سمت صدا 

 کرد.

 گه بیایین تو.خاله می -

 نیال دستپاچه گفت:

 سالم. -

 سالم.بفرمایین. -

حسام در دلش دخترخاله اش را فحش کشید. دست نیال را گرفت و 

 گفت:

 بریم. -

نیال با خانواده حسام و خاله اش هردو به درون ساختمان رفتند. 

 پرسی کرد و بعد به تعارف حسام روی مبلی در کنار او نشست.احوال

 مهرانه خانم پایش را روی دیگری انداخت و گفت:



 نیال سر سنگین شدی. -

 پرسیهای شما.از احوال -

 مهرانه ابروهایش را باال انداخت و گفت:

 ته.که عروس خانوم از چیزی ناراحمثل این -

 نیال بدون خجالت و محکم گفت:

نگرفتین. مگه چندتا  بله. ناراحتم. یک ساله خبری از این عروستون -

تونین برسین. حتی یه زنگ عروس دارین که به همون یکی هم نمی

 ای یا زنده!نزدین بگین مرده

 عروس خوبه، تو چرا حالی از مادر نامزدت نپرسیدی؟ -

ام به شدت به دلداری نیاز داشتیم، دهچون روزهایی که من و خانوا -

شما نبودی که دلدار ما باشی. توی بدترین شرایط رهام کردین. حتی 

حسام. من که به خاطر شرایطم خیلی حالم بد بود. اونکه باید حواسش 

 بود شما بودین.می

 زده نیال گذاشت و گفت:حسام دستش را روی دست یخ

 آروم باش عزیزم. -

 من آرومم. -

 سام جان بذار حرفشو بزنه. انگار دلش خیلی پره.ح -



 نیال سری تکان داد و گفت:

 ارزش بودم.که تا این حد. براتون بیدلم پر نیست. دلم گرفته. از این -

رفتی. اومدی و میکردیم نیال جان؟ تو خودت باید میباید چکار می -

دیم. عقدتون االن تاوان اوضاع سینا رو ما باید بدیم. هرچند داریم می

به هم خورد. انگار نه انگار. تو حال حسام برات اهمیت داشت. وضع 

کردین. بابا مامانت سینا که مشخص بود. حداقل شمام به حسام فکر می

یه تعارف نزدن بگن بیایین عقد کنین. این پسر چقدر باید دلشو به یه 

ام شدی که بچهحلقه تو انگشتش خوش کنه؟ حداقل رسمی زنش می

 دوسال بالتکلیف نمونه.

 سازه دخترم. فقط یه اسمه که رو هم گذاشتین.نامزدی که نسبت نمی

 تونه به عقد و ازدواج فکر کنه؟توی شرایطی که ما داریم کی می -

شه. یک سال پس تکلیف ما چیه دخترم؟ شیش ماه دیگه سینا اعدام می -

دی دیگه خیلی کنی این نامزهم باید صبر کنین تا سالگردش. فکر نمی

 شه.طوالنی می

 .شه چهارسالتقریبا تا اونوقت می

 

به نظرت چهار سال مدت طوالنیی نیست؟ معلومه که این شرایط بین 

 آره.ها سردی میتو و حسام و خانواده



نیال که از شنیدن این جمالت و پوزخندهای خاله و دخترخاله های 

 گفت:حسام خونش به جوش آمده بود، از جا جهید و 

 اومدم. من اشتباه کردم که همین االن هم اومدم. نباید می -

 حسام دست نیال را کشید و سرزنش وار گفت: 

 نیال. -

 نیال دستش را کشید و با صدای بلند داد زد:

 زد؟اگه تو جای سینا بودی مادرت همینطوری حرف می -

 های او را گرفت و گفت:حسام شانه 

 آروم باش.  -

 

 نم هم از جا بلند شدو  گفت:مهرانه خا

زنی؟ به چه حقی سر پسرم اینجا رو با کجا اشتباه گرفتی که داد می -

 کشی؟ انگار ما داداششو انداختیم اون تو.داد می

 حسام با فریاد گفت:

 ساکت. -

 اش اخم کرده گفت:خاله



زنی؟ خانم از در اومده  شمشیرش آفرین حسام. سر مادرت داد می -

 بسته. کسی باید چکارش کنه؟ انگار سر آورده.رو از رو 

هایش دریایی از اشک شده بودند. بغض زد و چشمنیال نفس نفس می

 کرد و منتظر جواب حسام بود.رهایش نمی

 حسام گفت:

حق با نیالس. مادرم حتی به خاطر من حالش رو نمی پرسید.  -

 شدیم. خودمون بودیم بیشتر از این دلخور می

هایش روی ا آرام بیرون فرستاد که همزمان اشکنیال نفسش ر

 هایش چکید.گونه

 مهرانه خانم خود را روی مبل رها کرد. دخترخاله اش با ناز گفت:

وا حسام. خوب خاله حق داره. نباید عروسش تحت هر شرایطی  -

 رفت که نامزدی داره و نامزدش خانواده ای دارن.یادش می

 حسام با غیظ گفت:

 شو. تو یکی خفه -

 دختر که به شدت یکه خورده بود گفت:

 وا! مامان ببین حسام چی میگه. -

 نیال از حسام جدا شد و به سمت در رفت.



 حسام دنبالش رفت و گفت:

 .نیال... نیالجان-

هق کنان سمت در رفت. دلش از حرفهای بی منطق مهرانه نیال هق

 خانم گرفته بود.

 مهرانه خانم از پشت داد زد:

حسام. برو لیاقتت همینه. فردا پس فردا برادرش رو که اعدام برو  -

 کردن سر نداری بلند کنی.

 

 حسام چرخید و رو به بقیه با فریاد گفت:

 به شماها مربوط نیست. -

 و از ساختمان بیرون زد و در را محکم به هم کوفت.

 همه از جا پریدند.

 نگ به رو نداره.نازنین جان. برو یه لیوان آب واسه خاله ات بیار ر -

نازنین سریع رفت و نازیال مشغول ماساژ دادن شانه های خاله اش  

 شد.

 حسام به نیال رسید و بازوی او را چنگ زد و گفت:



 ری؟زنم؟ با این حالت کجا داری میمگه صدات نمی -

 قبرستون -

نیال خواست برود اما حسام او را به سمت خود چرخاند. نیال با 

 ولم کن. -یش را در سینه حسام زد و گفت: هاعصبانیت دست

و در ماشین را باز کرد و نشست.حسام چند ضربه به شیشه زد و  

 گفت:

 کنی. صبر کن آروم شی.نیال نرو تصادف می -

نیال گوش نکرد. در لحظه آخر حسام در را باز کرد و پشت سر او 

 های نیال گوش کرد.نشست. در را بست و به صدای گریه

 گفت: کمی بعد

 نیال! بس کن دیگه. -

 مادرت خیلی نامرده.  -

 چون زنه. -

 نیال عصبی در آینه نگاه کرد و گفت:

 االن چه وقت شوخیه؟  -

 اون مادرمه نیال. حق نداری بهش توهین کنی. -



 ولی اون حق داره به من توهین کنه، نه؟ - 

. معلومه که حق نداره. من حوصله این حرف های زنونه رو ندارم -

دعواهاتون رو بذارید بین خودتون. از چیزی که به من ربط داره 

 حرف بزن.

 آمد گفت:هایش بند نمینیال دستش را کنار سرش زد و در حالیکه اشک

 کمکم کن پس. -

 چکار کنم؟ -

 دونم. نذار سینا اعدام بشه.نمی -

نیال به خدا حاضرم دار و ندارم رو بدم فقط رضایت بدن. وقتی کوتاه  -

 نمیان چکار کنم؟

 

 دونم. من خودمم موندم چکار کنم.نمی -

نیال کنار زد که حسام پایش را کنار دنده گذاشت و خود را روی 

 صندلی جلو انداخت و گفت:

کنی حال و روز من بهتر از شماهاس؟ من هم دلم برای سینا فکر می -

کار جوشه.چکار کنم خوب هیچی ازم بر نمیاد. یه مثل سیر و سرکه می

که باهات ازدواج کنم و نذارم بینمون سرد شه و ازم خواست. این

 فاصله بیفته ولی شد. همون ترسی که سینا داشت اتفاق افتاد.



 گفت؟مامانت چی می -

 گفت!چی می -

 شه؟سینا اعدام بشه سرت پایین می -

 عصبانی بود یه چیزی گفت.  -

 های ایتالیایی زنت بشن!خواد مانکننکنه می -

 حسام جبهه گرفت و گفت:

که ما تا این نه! این چه حرفیه؟ تو در مورد ما چی فکر کردی؟ این -

حد پستیم؟ فقط کاش اومدی تو به جای گله گذاری از مادرم یه جور 

 زدی. وقت واسه این چیزا زیاد بود.دیگه باهاش حرف می

 نیست. دیر هم بهش گفتم. -

 بس کن اشکات رو پاک کن. -

های نیال را پاک کرد. او را جلو هایش را جلو برد و اشکحسام دست

 کشید و سرش را در آغوش گرفت و گفت:

 خوای تو این هفته عقد کنیم؟می -

 که چی بشه؟ -



ریم پیش هم تو خیالت راحت بشه که قرار نیست اتفاقی بیفته. هم می -

ینده دیم. اون خیلی نگران آسینا و این خبر خوشحال کننده رو بهش می

 توئه

 باید بهش فکر کنم. -

 باشه -

 

 حسام پیشانی نیال را بوسید و گفت:

 دیگه خودت رو ناراحت نکن. شاید اتفاق بهتری افتاد. -

 نیال سر فرود آورد. حسام پیاده شد و خم شد. گفت: 

 حاال آروم برو خونه. مراقب خودت باش. -

 نیال خداحافظی کرد و به منزل رفت.

 

 فصل پنجم:

 

کرد. جالل در اتاقش نشسته بود و داشت نقطه نامعلومی را نگاه می آقا

 فکرش درگیر شرط بزرگی بود که وکیل سینا به گوشش رسانده بود.



توانست با زندگی نیال بازی کند تا سینا زنده کرد نمیهر طور فکر می

 کرد.بماند. نیال جوان بود،عاشق بود، او هم باید زندگی می

ی دخترش را با جان پسرش طاق بزند. هر دو برایش توانست زندگنمی

 توانست تصمیمی به این سختی بگیرد.عزیز بودند و دردانه. چطور می

که داد در موردش فکر کند. چه برسد به ایناو حتی به خودش حق نمی

 تصمیم هم بگیرد.

هایش از این شرایط سخت خسته شده بود. صورتش را میان دست

 گرفت و گریه کرد.

 چند ضربه به در اتاق خورد و نیال در را باز کرد و گفت:

 بابا، شام حا... 

 و با دیدن حال پدرش در را رها کرد و وارد اتاق شد و گفت:

 چیزی شده بابا؟ -

 هایش را زدود و گفت:آقا جالل با دستمال اشک 

 نه دخترم. چیزی نیست. -

 

 کنی بابا؟پس چرا گریه می -

 شدم... چی بگم بابا؟ خسته -



 او سر بلند کرد و بغض کرده روبه نیال گفت:

دم. مادرت هم همینطور. این سخته بابا. دارم پسرم رو از دست می -

شه. دووم نمیاره. اگر این دوتا از دست زن دیگه اون زن سابق نمی

برن من هم میمیرم بابا. باید چکار کنم؟ هر دری رو زدم. هر کاری 

 .کردم. اما انسانیت ندارن

نیال جلوی پدرش زانو زد و سرش را روی زانوی پدرش گذاشت و 

 گفت:

 گرده. شه بابا. سینا برمیدرست می -

 امیدوارم اینطور باشه. -

آقا جالل دستش را روی سر او کشید و گفت" حاال که مادرت این حال 

کنم. کاش سر پا بود تا بتونم بازهم بهش و روزشه احساس تنهایی می

 تکیه کنم.

 شه.درست می -

ها کنار مادرش نشست و صورت او را نگاه کرد. آن شب نیال ساعت

صورتی که به شدت در هم شکسته و غمگین بود. در خواب هم غم 

 داشت.

اندیشید . به کرد و به گذشته میاو صورت مادرش را نوازش می

 روزگاری قبل از آن شب پلید.



هنوز خبری از این دردهای به روزهایی که خوش بودند. شاد بودند و 

 عظیم و این دوری نبود.

کرد. کل میسینا هرشب در خانه بود و با مادرش سر ازدواج کردن کل

داد.او هر هر شب آخر وقت پای سیستمش بود و داشت کاری انجام می

پخت مادرش تعریف وعده غذایی که در منزل بود با آب و تاب از دست

« جون»داد، با لذت که در دهان جای میهای بزرگی کرد و با لقمهمی

 رفت. گفت و مادرش تا چند دقیقه قربان صدقه اش میمی

رفت از مادرش که فراموش کند وقتی از خانه میهر روز بدون این

و مادرش هر روز جواب « مامان! چیزی الزم نداری؟»پرسید  می

 « فقط سالمتی مادر»داد می

 

زد، از درش داشت. از بازار حرف میاو همیشه حرف برای گفتن با پ

اقتصاد، از اخبار روز، از اتفاقات شرکت، از پیشرفت و کم و 

نشستند و حرف هم را های هم میکاستهایش. آن دو مردانه پای صحبت

 فهمیدند.به خوبی می

 



و اما برای نیال برادری بود نرم و مهربان که همیشه نسبت به او 

د این به دلیل اختالف سنشان بود. سینا نه کرد. شایاحساس مسئولیت می

که سرش تنها چون هر برادر دیگر به خواهرش تعصب داشت و با این

به کارش بود اما همیشه حواسش به تمام حرکات او بود. غمش را 

فهمید. سینا هم برایش دید، شادیش را، و تمام احساسات او را میمی

 .هربان و دلسوزبودخواست و هم چون پدری مها را میبهترین

 

فهمید چقدر نبود سینا برای پدر و اندیشید میها مینیال حاال که به این

شان بدون سینا سرد و کسل مادرش شکنجه آور است. و چقدر زندگی

 کننده شده است. 

 او خم شد مادرش را بوسید و برخاست و به اتاقش رفت.

 

کمد آویزان بود  روی تخت دراز کشید و به لباسی که درون کاور به

 نگاه کرد.

 لباسی که از نظرش بر خالف زیباییش بسیار نحس بود.

 

 با نگاه کردن به آن به یاد حسام افتاد و این دوسال اخیر زندگیش با او.

 



مردی که همیشه مهربان بود اما حاال با فشاری که به خانواده نیال 

 شد.ها دور میآمد داشت کم کم از آنمی

 مقابل خود گذاشت و به حسام پیام داد. نیال گوشی را

سه روز از آن شب گذشته بود و به خاطر برخورد تندش با مادر حسام 

 پشیمان شده بود.

 بود. آن هم جلوی خاله حسام.کرد باید خوددار میحس می

 سالم عزیزم. خوبی؟ -

 طولی نکشید که جواب گرفت"سالم، تو خوبی نیال جان"

 اون شب مادر رو بدجور ناراحت کردمممنون... فکر می کنم  -

 اشکال نداره. اون هم تو رو ناراحت کرد. -

 چه خبرها. خوبین؟ -

 عالی. ممنون. پدر مادرت چطورن؟ -

مثل این چند وقت که گذشت. بابام خیلی غصه داره. امشب دیگه  -

 اشکاش رو دیدم

 .خیلی متأسفم -

 ممنون. -



 بیارم؟جا چی برات نیال، دوست داری از این -

 مگه کجایی؟  -

 کیش. -

 کیش؟ کی رفتی؟ با کی؟  -

 که اومدی خونمون. روز بعد از این -

 نیال چند لحظه جوابی نفرستاد و بعد گفت:

 خوش بگذره. چطور شد که نگفتی؟ -

 فکر کردم ناراحتی. گفتم نگم فعال تا بعد -

 خانوادگی رفتین؟ -

 ام با خونه خاله -

 وادگی بودهآهان. پس مسافرت خان -

 ریزی  کننآره همون شب اومده بودن برنامه -

شد برن خوبه. پدر مادر من هم به یه مسافرت احتیاج دارن. کاش می -

 مسافرت.

 



هایش را روی حسام جوابی نداد. نیال هم گوشی را کنار گذاشت و پلک

 هم گذاشت و سعی کرد بخوابد.

 

 بعد از پیشنهاد آقای راستاد به

 

رضایت دادن به سینا، آقای امیری هر روز با آقای سرمد وکیل برای 

گرفت. منتظر بود تا جواب نهایی را از آقای سرمد بگیرد و تماس می

کرد و هر روز داشت این مهلت مهلت پانزده روزه را به او گوشزد می

 شد.به آخر خود نزدیک می

کر خواست بیشتر فگفت آقای امیری از او میآقای سرمد اگر نه می

 کنند.

 اما آقای سرمد هنوز نتوانسته بود حتی آن را با نیال مطرح کند. 

نیال هم در خود فرو رفته بود و در امواجی از افکارش غرق بود و هر 

 اش بود. ی پرپر شدهروز و هر لحظه در فکر خانواده

کرد ده روز از مهلتشان سر رفته بود و نیال وقتی به حسام فکر می

 را رها کند.  توانست اونمی

خواست همه جوره خود را برای اندیشید دلش میو وقتی به سینا می

 آزادیش به آب و آتش بزند. 



 

روز دهم او در بیمارستان مشغول کارش بود که نگهبان بخش به 

 سراغش آمد و گفت:

 خانم سرمد، خسته نباشید. -

 ممنون. بفرمایید. -

 یه آقایی اومدن می خوان بیان تو -

دونید ساعت مالقات نیست. ردش کنید بره. شما که قوانین مگه نمی -

 دونید بخش من رو می

 خواد شما رو ببینهبرای مالقات نیومده می -

 من؟ کی هست؟  -

 گفتن راستاد.  -

 نیال به وضوح لرزید. سر بلند کرد و به نگهبان خیره شد. 

 نگهبان با تردید گفت:

 خوایین بگم بره؟می -

 هایش را به هم فشرد و گفت:جایش بلند شد و نگران دست نیال از

 نه. بگین بیان تو. -



 

نگهبان سرفرود آورد و رفت. نیال دوباره پشت میزش نشست و با 

نوشتن خدمات پرستارها خود را سرگرم کرد. چند دقیقه بعد چند ضربه 

 به در کامال باز خورد. 

نتظار دیدن راستاد بزرگ نیال سر بلند کرد و از دیدن شاهین یخ زد. ا

 را داشت، نه پسرش را. 

 با رنگ پریده و به سختی از جا بلند شد و گفت:

 بفرمایید  -

 شاهین وارد اتاق شد. نگهبان از کنار در گفت:

 ها هستم. اگر امری داشتین صدام کنیدمن همین نزدیکی -

 نیال سر فرود آورد و بعد رو به شاهین به صندلی کنار میزش اشاره

 کرد. 

 شاهین روی نزدیکترین صندلی نشست و آرام گفت:

 سالم. -

 سالم آقای راستاد.  -

شاهین ساکت شد. به جلوی پایش خیره شد و نیال سعی کرد نگاه 

 ترسیده اش را از آن مرد ترسناک بگیرد. 



ها را از آن مردی که موهایش تا روی بازوهایش رشد کرده بود و آن

 سید. ترپشت سرش بسته بود می

 اش بود وحشت داشت. از مردی که بلندای ریشش تا روی سینه

 دستپاچه بود. ناخودآگاه به مردی که در اتاقش کز کرده بود نگاه کرد. 

او را در دو سال پیش به خاطر آورد. در شبی که سینا برادرش را زده 

 اش کمتر رعب انگیز بود. بود. آن زمان چهره

ساز داخل اتاقش آبش هنوز شود. چاینیال سعی کرد به خود مسلط 

 جوش بود. 

ساز برایش چای در فنجان ریخت و برای خودش هم. با دست از چای

 لرزان فنجان را نزدیک او گذاشت و گفت:

 بفرمایین.  -

 شاهین سر بلند کرد و رو به نیال گفت:

 ترسین؟  از من می -

کرد تا  هایش را محکم به هم قفلنیال روی صندلیش نشست و دست

 نلرزند و بعد گفت:

 نه.-

 ترسین.معلومه که می -



لرزید و بیشتر وحشت ها ناخودآگاه دلش مینیال با شنیدن این حرف

 کرد. می

های یخ زده او نترسد. شاهین پس نگاهش را پایین گرفت تا از چشم

هایش را روی هم فشرد و بعد نگاهش به حلقه دست نیال افتاد. دندان

ها درون کتش برد. یک خشاب قرص در آورد. یکی از آندستش را به 

 را خالی کرد و خشاب را سرجا انداخت. 

قرص را در دهان انداخت و فنجان را برداشت و دو جرعه از چای 

 را، همانطور داغ نوشید. 

قرص را قورت داد و به نگاه ترسیده نیال خیره شد و با صدای گرفته 

 گفت:

ی. یه بیمار روحی. پدرم فکر کرده اگر من من اینم. یه افسرده، قرص-

شم. چون زیر بار ازدواج نرفتم و کسی هم عالقه ازدواج کنم خوب می

نداره با من زندگی کنه، به سرش زده شما رو مجبور به ازدواج با من 

خواد به برادرتون در ازای شما رضایت بکنه. گرو کشی کرده و می

 بده. 

که بیام پیش اون دلیل بود. اول این امروز اگر اومدم اینجا به دو

پزشکی که به پدرم معرفی کردین. دوم به این دلیل که شما رو ببینم و 

 بگم این اشتباه رو مرتکب نشین. 

تالش کنین به شکل دیگه رضایت بگیرین. ولی این روش اشتباهه. 

اشتباهه چون من کسی نیستم که بخوایین حتی بعدها بهم تکیه کنین. من 

 گاه خوبی نیستم. تکیه



مشکالت زندگیم خیلی زیادن و این دور از مردونگیه من بخوام شما 

رو وارد این ماجراها کنم. من یه روز حالم خوشه، ده روز داغون. دو 

دونم. با زندگی فهمم کی هستم و چی هستم ده روز نمیروز می

 خودتون بازی نکنین.

 شاهین به دست نیال اشاره کرد و گفت:

هم که دارین. پس دلش رو نشکنید. چون ممکنه بعدها هرگز  نامزد-

 .نتونید با عذاب وجدان کنار بیایین

 نیال به خود جرئت داد و گفت:

 تونین پدرتون رو راضی کنین؟ شما می-

 به چی؟  -

 که به سینا رضایت بده؟ این -

 کردم. تونستم توی این دوسال راضیشون میتونم. اگر مینمی -

 رن.نا بمیره، پدر و مادرم از دست میاگر سی -

من هم برادر کوچیکترم رو  -شاهین آهی کشید و از جا بلند شد. گفت: 

کردم مرگش دوست داشتم. حاضر نبودم طوریش بشه. اگر باور نمی

کردم. اما حاال هر بار به فقط یک اتفاق بوده. طور دیگه رفتار می

 گم فقط یک پیشامد بود.خودم می

 



 داغ دلم سرد بشه.تا کمی 

او پشت به نیال کرد و سمت در رفت. در میان چهارچوب در ایستاد و 

 گفت:

کشه. دختر خانوم توی خانواده من یه زندگی جهنمی انتظارت رو می -

 اشتباه نکن.

 های آهسته و سنگینش دور شد. بعد راه افتاد و با قدم 

گرفت. به بخت هایش نیال نفسش را فوت کرد و سرش را میان دست

 بدشان لعنت فرستاد و در دل خدا را صدا زد.

 

وقتی شیفتش تمام شد وسایلش را جمع کرد و به طرف منزل رفت. 

 ها را به حسام هم بگوید.تصمیم گرفت این حرف

 داد که این موضوع را بداند.او به حسام حق می

برای همین راهش را عوض کرد و به شرکت رفت. وقتی وارد شرکت 

کرد که شدکارمندها رفته بودند. منشی هم داشت وسایلش را جمع می

 برود.

 سر بلند کرد و بادیدن نیال لبخند زد و گفت:

 سالم خانم سرمد. خوبین؟ -

 سالم. ممنون عزیزم. -



 و بعد جلو رفت و نیال را در آغوش کشید و گفت:

 مهندس سرمد چطورن؟ واقعا دلمون براشون تنگ شده. -

 ا رو شکر.خوبه. خد -

منشی نیم نگاهی سمت در اتاق مدیریت کرد و بازوهای نیال را گرفت 

 و با صدایی آهسته گفت:

جا شده هر کی به هرکی. باور کنید روزی کاش مهندس برگردن. این -

شه گیرم استعفا بدم دوباره به امید اینکه افاقه ای میصدبار تصمیم می

 شه.و مهندس میاد، نظرم عوض می

 هر کی به هر کی؟ چرا -

 

 منشی سری تکان داد و گفت:

مهندس عظیمی دخترخاله اش رو استخدام کرده. با امر و نهیای  -

خودش روزگارم سیاه شده. اصال کار هم بلد نیست. اشتباه هم زیاد بی

گم کنه. من حداقل تجربه دارم، کارم رو بلدم. اشتباهاتش رو میمی

کنه. تا مهندس ورات الکی اذیتم میبدش میاد. بعد هی با حرفا و دست

 سرمد بود ما از این مسخره بازیا نداشتیم.

 ها شوک زده بود گفت:نیال که از شنیدن این حرف

 ِکی استخدامش کرده؟  -



 شه. حدود شیش ماهی می -

 اون که رشته اش با کار شما مرتبط نیست. -

ذاره چایی یا کنه عزیزم... دختره دیوونه حتی نمیپارتی همه کار می -

گه ها رو تحویل مهندس عظیمی بدم. میاوراق و اسناد و حتی برنامه

های برم براشون. با این حرکتهر چی الزم بود بده به من، من می

 لوس و جلفش. اَه.

 

 سوخت. منشی بازوهای او را فشرد و گفت:نیال از درون می

 فقط تو رو خدا از من نشنیده بگیرین -

 ت باشه.خیالتون راح -

 منشی برگشت و مشغول جمع کردن کیفش شد و گفت:

 .طبق معمول داخلن -

 هایش را روی هم فشرد. منشی راه افتاد گفت:نیال دندان

 .من رفتم برین داخل. که اعتراض نکنن چرا اومدنتون رو خبر ندادم -

 بعد گونه نیال را بوسید و رفت. 

جلوی در رفت و بدون در نیال با قلبی که ضربانش اوج گرفته بود به 

 زدن در را گشود.



های او لمیده بود و صورتش نازنین پشت سر حسام بود و روی شانه

 کنار صورت حسام بود.

 با دیدن نیال هر دو سریع راست شدند و حسام پشت میز ایستاد.

 های کیفش را فشرد و سالم کرد.نیال دسته

 سالم عزیزم.  -

 سالم نیال خانوم. -

 رفت و نشست و گفت:نیال جلو 

 خست نباشید -

حسام هم نشست و نازنین از پشت او بیرون آمد. با ابروهای در هم 

 کشیده سمت در رفت و از اتاق بیرون زد.

 نیال رو به حسام گفت: 

 از این همه نزدیکیتون چه برداشتی بکنم؟ -

 نیال باور کن چیزی نیست. اون کارمند منه. -

 کنی؟تار رو میبا همه کارمندات این رف -

 این چه حرفیه؟ -

 اصال چرا استخدامش کردی؟ -



 بیکار بود خاله گفت نذارم بیکار باشه -

 ادبیات چه ربطی به نرم افزار و برنامه نویسی داره؟  -

 تونستن استخدامم کردن. شما مشکلی دارین؟ -

نیال رو به نازنین کرد که کنار در ایستاده بود و داشت کیفش را روی 

 کرد. مرتب میمچش 

 نیال از رو در آمد و گفت:

 معلومه که مشکل دارم. - 

ام دلش خواست من رو پس سعی کن با مشکلت کنار بیای! پسرخاله -

 گرفت.استخدام کرد. مگه باید از تو اجازه می

 نازنین. ساکت باش.  -

 نیال بلند شد و به مقابلش رفت و گفت:

 جا به نام سیناست.این از من نه. از سینا. شصت درصد سهام -

باشه. فعال که سیناتون نیست قرارم نیست که باشه. تصمیم گیرنده  -

 ای خانوم. حسامه. تو هم هیچ کاره

نیال در یک آن عصبی دستش را روی صورت نازنین فرود آورد که 

 حسام فریاد زد:

 چکار کردی؟ -



 های نازنین لرزید. نیال با فریاد گفت:لب

ات بیفتین به جون رده که الشخورایی مثل تو و پسرخالهسینا هنوز نم -

میراثش. این شرکت رو سینا شرکتش کرد. همین فردا یه وکالت ازش 

کنم بیرون جا پرت میگیرم و از اینگیرم و اول دم تو یکی رو میمی

 که حساب کار دستت بیاد و جولون ندی.

 حسام بازوی نیال را سمت خود کشید و گفت:

 کنی. چیزی بین ما نیست. این دختر مثل خواهرمهشتباه میداری ا -

 ها.و منم مثل غریبه -

نیال بازویش را پس کشید و انگشت اشاره اش را سمت حسام گرفت و 

 در صورتش فریاد زد: 

 کنم. حسابم رو با تو یکی بعدا صاف می -

 

 به سمت مبل رفت و در حین برداشتن کیفش گفت: 

خبر این از خود ری، بیخبر میهای بیرتهر روز نیستی، مساف-

 کنی. بعدم با هم این وضعتونه.راضیهارو استخدام می

 کیفش را چنگ زد و برگشت. حسام جلوی او را گرفت و گفت: 

 ذارم بری.نمی -



 برو کنار بذار برم.  -

 حسام بازوهای نیال را محکم گرفت و گفت: 

 اجازه نمیدم بری.

 نازنین گریان

 

 سر گفت:از پشت 

خواد بره چرا تو که به خاله قول دادی ولش کنی. االن که می -

 نمیذاری؟ 

نیال با شنیدن این حرف از تک و تا افتاد. حسام به سمت نازنین چرخید 

 و رفت بازوی او را گرفت و محکم تکانش داد و با فریاد گفت:

 گی؟ خفه شو لعنتی. چی داری می -

 تو مگه... -

 اد زد:حسام دوباره فری

من به گور بابام خندیدم که همچین قولی دادم. بفهمین. نامزدمه.  -

ذارین. بابا منم آدمم. تحملی دوسش دارم. چرا اینقدر تحت فشارم می

 دارم.

 نازنین را به عقب هول داد و گفت:



 گمشو بیرون. گمشو دیگه نبینمت. -

بست و به نازنین هق هق کنان از شرکت بیرون زد. حسام در اتاق را 

هایش گرفت و چند نفس عمیق آن تکیه زد و صورتش را میان دست

 کشید و بعد گفت:

نیال. محض رضای خدا تو بس کن. من تحت فشارم. خیلی. هم از  -

سمت خانوادم که نامزدی رو به هم بزنم. هم از طرف کارهای شرکت. 

صبح  تونم شب تاهیچی با هیچی جور در نمیاد. دیگه بریدم. دیگه نمی

فکر کنم. صبح تا شب مثل مرده متحرک باشم. بابا منم آدمم به خدا. از 

اول با ازدواجمون مخالف بودن. حاالم مسئله سینام شده بهونه شون. 

گن که چون خانوادت تعارف نزدن برای عقد دلگیرن. دروغ می

آوردن. اما من دیگه کم زدن اینا یه بامبول سرتون در میتعارف هم می

 . نازنین رو آوردم تو شرکت دهنشون رو ببندم.آوردم

 

آهان. پس عروس مورد پسند خانواده، نازنین خانومه. حسام دوست  -

دارم بدونم اگر تو جای سینا بودی و خانوادت به جای خانوادم، اگر من 

کردم چه دیدی به من داشتن؟ چه انتظاری داشتن. این این کار رو می

هشون احتیاج داشتم ولم کردن... ولم که باصال درست نیست. وقتی

 کردین... همتون. 

 

ببخشید نیال جان... باور کن سر در گم شده بودم. خانواده ام تحت  - 

 خواستم ولت کنم.فشارم گذاشتن. وگرنه من که نمی



نیال با نگاهی یخ زده به حسام خیره شد. نگاهش تیره و سرد شده بود. 

 جلو رفت و گفت:یک لحظه دل حسام لرزید. یک قدم 

 نیال! -

 نیال آهسته گفت:

 فردا بریم پیش سینا. -

 حسام متعجب گفت: 

 سینا؟ برای چی؟ -

 دوتایی بریم... باهم. بهش بگیم ازدواج کردیم. -

 ازدواج؟ -

آره. آرزوی سینا این بود تا قبل از اعدام شدنش ازدواج ما رو ببینه.  -

 بهش بگیم عقد کردیم. 

 یم.رباشه. حتما می -

 گیرم میام دنبالت. فردا مرخصی ساعتی می -

 باشه -

 من باید برم خونه. مامان بابام حالشون خوب نیست. تنهان. -

 های نیال را گرفت و گفت:حسام جلوتر رفت و دست



 حالت خوبه؟ -

 خوبم -

 چرا دستهات یخ زدن؟ -

 چیز مهمی نیست. -

 اند.های او تیره شدهکرد چشمهای نیال را کاوید. احساس میحسام چشم

 تو حالت خوب نیست. -

ی نیال جواب نداد. حسام او را به آغوش کشید. نیال سرش را روی سینه

 حسام گذاشت و عطر او را به مشام کشید.

 هایش را بست و نفسش را رها کرد.پلک

 آهسته از حسام جدا شد و گفت:

 شه.داره دیرم می -

 تو با من کاری داشتی که اومدی؟ -

 نه.  -

و از کنار حسام رد شد.حسام دست نیال را گرفته بود. نیال رفت و 

 دستش از دست حسام جدا شد.

 



نیال سوار ماشینش شد و آهنگ غمگینی که آن روزها شریک لحظه 

 هایش شده بود را پلی کرد.

ها را شکافت و پیش به سمت منزل رفت و در تاریکی شبها دل خیابان

 رفت.

تاریک با آن چراغ های زرد رنگ چقدر برایش های و آن خیابان

 دلگیر شده بود.

شد و چند لحظه بعد لبریز و هایش پر از اشک میهر دقیقه کاسه چشم

 خالی.

 

کرد که اینچنین کیش و او در بازی روزگار مانده بود. هرگز فکر نمی

 مات شود.

ها گشت زد تا داغ دلش فرو نشست و حس کرد دیگر آنقدر در خیابان

 اشکی برای ریختن ندارد.

وقتی آرام شد به منزل رفت. وارد حیاط که شد همانجا کنار شیر آب 

 داخل حیاط صورتش را شست و با شالش خشک کرد.

 وقتی وارد هال شد پدرش را نشسته روی مبلی دید. در خود و غمگین.

 سالم بابا. -

 سالم بابا... دیر کردی. -



 مادر بیدار نشد؟شیفتم طول کشید. چرا تنهایین؟  -

 ای بیرون اومد. دوباره رفت بخوابه.چرا... یه چند دقیقه -

خوره. بهتره بذارین با این درد اصال خوب نیست این همه قرص می -

 کنار بیاد. گیریم هی قرص خورد و روز به روز بدتر شد.

 

 نیال خود را روی مبل انداخت.

 چیزی خوردی؟ -

 گرسنه ام نیست بابا. -

 چی گرسنه نیستم. از سر کار اومدییعنی  -

 تو بیمارستان چیزی خوردم -

چی مثال! برو لباسات رو عوض کن بیا شامت رو بخور. از بیرون  -

 چلو کباب گرفتم.

 و بعد به سمت آشپزخانه رفت و از داخل آشپزخانه گفت:

 کنم.کنی من غذا رو گرم میتا تو لباسات رو عوض می -

 ندارم. ممنون بابا... میل  -

 بدو بیا ببینم.  -



 چشم.  -

 هایش به آشپزخانه رفت.نیال وارد اتاقش شد و بعد از تعویض لباس

پشت میز نشست و بشقاب غذایش را نگاه کرد و بعد به پدرش که در 

 حال گرم کردن چای بود گفت:

 دادم.کشین؟ خودم انجام میچرا زحمت می -

رت لی لی به الالت بذارم... بخور باباجون. من بلد نیستم مثل ماد -

دونم هم االن که حال مادرت مساعد نیست، چقدر زندگی برات ولی می

 سخت و کشنده شده. 

 نیال چنگال را در غذایش بازی داد و گفت:

 شه.شه بابا... همه چیز درست میدرست می -

 پدرش پشت میز نشست و گفت:

 واقعا امید داری که این موضوع درست بشه؟ -

 

 شه. ره، درست میآ -

 چطوری؟ اونا که رضایت بده نیستن. -

 گیریمچرا! رضایتشون رو می -



شه. تو اونارو با موضوعی که پیش آوردن اطمینان دارم که نمی -

های دلسنگی هم پیدا شناسی. توی این مدت فهمیدم که چه آدمنمی

خوای دونم این پیشنهاد چطور به فکر کثیفشون رسیده. نمیشه. نمیمی

زنی! مگه دوره ارباب رعیتیه رضایت بدی نده، این چه حرفیه که می

 کنیم. گی اینطوری خون بس میکه می

 من رفتم خونشون. -

های آقا جالل متعجب به نیال خیره شد. نیال نگاهش را باال برد و چشم

 گرد شده پدرش را نگریست و گفت:

 کی رفتی؟ چرا؟ -

پیشنهاد رو بدن. رفتم باهاشون حرف  که اینچند روز قبل از این -

 زدم. که به خاطر مادر رضایت بدن. که این بحث پیش اومد.

 آقا جالل با صدای خفه گفت:

 چرا رفتی؟ -

ره، رفتم. ولی دیگه طاقت ندارم بابا... مادر داره از دست مینباید می -

ی ده. خودم خیلی بشما افسرده شدین، سینا داره هرشب اون تو جون می

کس شدم. باور کنین نگاه کردن به این زندگی به هم ریخته داره روح 

 خوره.من رو می

خوا به حسام بگیم بیاد عقد کنین. حداقل اگر نامزدیتون رسمی بشه می -

 شه.ات بهتر میروحیه



نیال سرش را به چپ و راست تکان داد. کوبیده را روی پلو تکه تکه 

 کرد و بعد گفت:

من دور شده. دیگه مثل اول نیست. انگار بار فشار  حسام خیلی از -

خوام تحت فشارش بذارم و روحی خانواده اون رو هم سرد کرده. نمی

 مجبورش کنم این غم کده رو تحمل کنه.

 اون نامزدته نیال.  -

 نیال لبخند کجی زد و گفت:

 امشب چیزهایی دیدم که تونستم حسام رو تو سختیها بشناسم. -

 چی دیدی؟ -

ها اون تحمل نداره بار سختی رو به دوش بکشه. آدمیه که تو سختی -

 شه تا مجبور نباشه غصه بخوره.از عزیزانش دور می

 مگه چی شده؟ -

نیال اتفاقی را که افتاده بود برای پدرش تعریف کرد. مو به مو. تمام 

 حرفهای نازنین و منشی و حسام را.

 بودی.  پس کارت طول نکشیده، درگیر این مسائل -

هایش را روی میز به هم نیال آهی کشید و بشقاب را کنار زد و دست

 قفل کرد و گفت:



خوام گم که با حسام عقد کردم. میرم به سینا میبابا، من فردا می -

ره. بعد خیالش رو آسوده کنم؛ که فکر کنه همه چیز داره خوب پیش می

 دم.هم به درخواست آقای راستاد جواب مثبت می

 قا جالل معترض گفت:آ

 نیال! -

 نیال التماس گر گفت:

سوزه؛ کنه. هیچکس دلش برای ما نمیکس به ما فکر نمیبابا... هیچ -

ذارن این ازدواج سر پدر مادر حسام با ازدواج ما مخالفن. اونا نمی

بگیره. تا نه ده ماه دیگه که سینا دور از جونش سرش بره باالی دار و 

کنیم تا سالش، معلوم نیست حسام چند بار من رو  سال هم صبربعد یک

ول کنه. اون تحت تأثیر حرفها و فشارهای خانوادشه. همون شبی که 

سینا پسره رو کشت، زندگی من رفت رو هوا. رابطه من و حسام 

همون شب تموم شد. پس چرا به امید ازدواج با پسری باشم که هر 

ره، شما هم از بین میلحظه ممکنه ترکم کنه؟ سینا بره مادر هم 

همینطور، امشب فهمیدم حسام هم اون دیواری نیست که بخوام بهش 

 شم.تکیه کنم. اگر همینطور پیش بره من تنهاترین آدم این خونه می

 وقتی سینا نباشه مادر نباشه شما نباشین، دلم به کی خوش باشه؟

خوب  گرده، مامان حالش دوبارهبابا ولی اینطوری حداقل سینا برمی

 شه، شما هم با وجود مادر بهتر می شین.می

کنی؟ اگه تو بری باز زندگیمون همین آش نیال... چرا اینطور فکر می -

 تونه. تونه، بدون تو هم نمیاس. مادرت بدون سینا نمیو همین کاسه



بابا... قبول کن مامان سینا رو طور دیگه دوست داره... اون پسرشه،  -

اس. نبضش با قلب سینا به سینا از جنس دیگهبچه اولشه، محبتش 

 تپه.می

 کنه.سینا طوریش شه، زبونم الل دور از جونش، سکته می

مونم. شاید یه وقتی، یه بابا... من هم جای سینا نمیمیرم. من زنده می

زنم. ولی حداقل جایی، کوتاه اومدن. میام پیشتون. بهتون سر می

 ره.نمی اینطوری کسی از خانوادمون از دست

دونی چی در شه؟ تو اصال... اصال میعشقت به حسام چی می -

ترین زندگی رو داشته انتظارته؟ ممکنه تو اون خانواده بدترین و سخت

گفتن باشی. اونا پسرشون مشکل عصبی داره. خودشون هر دفعه می

خوای یه عمر با کسی زندگی دوتاپسرامون از دست رفتن. چطور می

 وحی داره؟کنی که مشکل ر

تره. کی کنم تحمل اون زندگی از تحمل نبود شماها راحتفکر می -

 دونه شاید جدا شدم. شاید برگشتم. شاید اجازه دادن بیام پیشتون. می

اگه اجازه ندادن چی؟ اگه بهت سخت گرفتن چی؟ اگه آزارت دادن  -

 چی؟

 کنم بابا. فقط باید سینا بیاد بیرون. اونوقت فرار می -

 کنی؟ این کار اصال شوخی بردار نیست.ها رفتار میا مثل بچهچر -

 دونم شوخیه یا نه، ولی تنها راهه.نمی -



 نیال... -

 نیال دستش را روی دست پدرش گذاشت و گفت:

 شه همه چی.بابا بهم اطمینان کن... درست می -

 ولی... -

فقط بین دوتامون باشه... درموردش با هیچکس حرف نزن. قرار  -

 نیست کسی بدونه، نه حسام، نه سینا و نه حتی مادر

 آخه... -

 

 نیال از جا بلند شد و رو به جلو خم شد و پدرش را بوسید و گفت:

 همین که گفتم. نگران نباشید. -

 و بعد بشقاب را برداشت و محتویات آن را درون ظرف خالی کرد.

 درب ظرف را بست و آن را داخل یخچال گذاشت.

 چرا چی -

 

 ی نخوردی؟ز



 میل ندارم بابا.  -

او اجاق را خاموش کرد و برای خود و پدرش چای در دو استکان 

 ریخت.

 دوباره مقابل پدرش نشست و گفت:

از روزیکه آقای امیری اون خبر رو آورد به فکر بودم. اما هیچ  -

تونستم خط بکشم.با این حال طوری داره پیش جور روی حسام نمی

 تر تصمیم بگیرم.درستره که بخوام می

 از کجا مطمئنی که این تصمیم درسته؟ -

شناسم. هیچکس براش از اونجایی که دارم بهتر اطرافیانمون رو می -

آد. خودمون باید همدیگر رو نجات اهمیتی نداره که به سر ما چی می

 بدیم

 با قربونی کردن تو؟ -

 شه. شم. فقط شرایط ازدواجم عوض میمن قربونی نمی -

 یه ازدواج که از مرگ بدتره. -

 آقا جالل تکیه کرد و سرش را با تأسف تکان داد و گفت:

این کار بزرگترین اشتباه ممکنه. معلوم نیست چی در انتظارت  -

 هست.

 هر چی که باشه مرگ نیست.  -



کنی؟ اگر بددهن بود؟ اگر اگر اون پسر دست بزن داشت چکار می -

و نداشت و نتونست از پس مخارج توانایی چرخوندن زندگیتون ر

 زندگی بر بیاد چی؟ اگر خانوادش اذیتت کردن چی؟ اگر... 

ارزه به برگشتن سینا. سینا ها میی اینهمه چی ممکنه بابا. ولی همه -

که بیاد بیرون حتما هوام رو داره.ولی بدون سینا هیچکس هوامون رو 

 نداره. 

 آقا جالل یک جرعه چای نوشید و گفت:

 از عاقبتش نگرانم بابا.  -

زدن انگار ها طوری حرف میعاقبتش بدتر از مردن سینا نیست. اون -

که غرورم شکسته من آویزون زندگیشون هستم. ولی باید قبل از این

بشه خودم با حفظ غرور از اون رابطه بیام بیرون. پس چه بهتر که 

 برادرم رو نجات بدم.

تحت فشار هم که باشه یه مدت  کنه. اونحسام هیچوقت ولت نمی -

 کنه. دیگه باز دلش هواتو می

که مادرش دستش رو گذاشت تو دست نازنین؟ اون کی؟ بعد از این -

 موقع که دیگه ارزش نداره. 

 چی بگم بابا...  -

 های ایتالیایی براش ردیف شده. حسام باید بره... مانکن -

 



دند. در آخر نیال به نیال و پدرش ساعتی در مورد آن مسئله بحث کر

اتاقش رفت و روی تخت نشست و به نقطه نامعلومی خیره شد. 

 افکارش مشوش و به هم ریخته بود. 

دانست انتهای راهی که انتخاب کرده است چیست. ولی آن را راه نمی

 دید. آخر می

آقا جالل وارد حیاط شد و ساعتها قدم زد. نگران بود. نگران آینده ای 

 زد. برای خود رقم می که نیال داشت

دید جان برادر در خواست جلوی او را بگیرد اما از طرفی میدلش می

 دستان خواهر است. 

همچون یکی ماهی بیرون افتاده از آب که در دستان دخترکی برای 

 پرد.برگشت به زندگی باال و پایین می

  

                          * 

 

بودند. قلب نیال ماالمال از اندوه بود.  نیال و حسام روبه روی در زندان

دید که عمرش را در این چهاردیواری بگذراند در حق برادرش نمی

 آخر هم طناب دار سهمش باشد. 

 نیال خطاب به حسام گفت:



 بریم تو. -

 بریم. 

آن دو با هم وارد شدند و بعد از تحویل وسایلشان و آنچه که برای سینا 

 مت مالقات رفتند. با خود آورده بودند به قس

وقتی سینا آمد نیال چند لحظه به مرد شکسته و ژولیده مقابلش نگاه 

چنین هر روز بیشتر از روز قبل حال و شد سینا اینکرد. باورش نمی

دید که این مرد فاقد روحیه و امید است. شود. میروزش بد و بدتر می

اد و لبخند دلش از درون هزار تکه شد اما دستش را برای او تکان د

 زد.

سینا لبخند زد و دستش را باال آورد. و بعد نشست و لبخندی هم به 

 حسام زد. گوشی را برداشت و به گوشش چسباند.

 نیال هم گوشی را برداشت و گفت:

 سالم داداشی، قربونت برم. -

 سالم آبجی کوچیکه. خوبی؟ -

نگ شده خوبم. خوبی سینا... قربونت برم الهی... چقدر دلم برات ت -

 بود.

 سینا لبخند زد و باعشق خواهرش را نگاه کرد و گفت:

 کنه.حالت خوبه؟ حسام که اذیتت نمی -



 نیال نیم نگاهی به حسام کرد و بعد گفت:

 خوام یه خبری بهت بدم!تونه؟ سینا میمگه می -

 چی عزیزم؟  -

زد. اما صورتش سوخت. قلبش ضجه غم مینیال از ته قلب می

 گفت:خندید. می

 منو حسام عقد کردیم. -

 سینا خوشحال حسام را نگاه کرد و گفت:

مبارک باشه نیال. االن خیالم ازت راحت شد. خوب کردین... مراقب  -

 هم باشین.

 حتما. -

 گوشی رو بده به حسام.  -

 نیال گوشی را به حسام داد. بعد از سالم و احوالپرسی با حسام گفت:

 پای هم پیر بشین.گم داداش، به تبریک می -

 حسام سر تکان داد و گفت:

کنم بیای بیرون و برات زن بگیریم. یه مرسی داداش. آرزو می -

عروسی بگیریم برات از این سر کوچه به اون سر برات چراغونی 

 های خودم.کنم. با همین دست



 مرسی. -

حسام گوشی را روی پیشخوان کوچک جلویش کوفت و به گریه افتاد و 

 فت. سینا چند بار صدایش کرد. نیال هم صدایش زد و گفت:بیرون ر

 ری حسام.کجا می -

 و بعد گوشی را برداشت و گفت:

 شه.ببخش سینا، حسامه دیگه. یهو احساساتی می -

 اشکال نداره... طاقت نداره دوستشو اینجا ببینه. -

 و بعد خندید و گفت:

سایه یه مرد باال  بهترین خبری بود که منتظرش بودم. خوشحالم االن -

 سرته. خیلی نگران آینده ات بودم.

قربونت برم. ان شاء هللا روزی بشه بیای بیرون، سایه خودت رو  -

 سرم باشه.

 زبون نریز دیگه... -

 

نیال و سینا چند لحظه صحبت کردند که حسام برگشت. سینا به او  

 خندید و گفت:

 چیه مثل دخترا اشکت دم مشکته. -



 یست،دست خودم ن -

 

 خوام دق کنم. داداش. بهترین دوستم رو اینجا می بینم می

 خدا نکنه. بگو ببینم تو که یادت هست خواهرم امانت دستته. -

 همیشه.  -

آفرین پسر خوب. جای من رو واسه پدر مادرم پر کن. مادرم خیلی  -

 داغونه. حواست بهش باشه.

 حتما.  -

 نیال گفت:وقتی اتمام مالقات را اعالم کردند 

 خوام هرچه زودتر خبر آزادیت رو بشنوی.از خدا می -

 خدا از زبونت بشنوه -

نیال و حسام از سینا خداحافظی کردند. سینا به بند بازگشت و نیال و 

 حسام سوار ماشین حسام شدند.

 کجا ببرمت؟  -

 بیمارستان.چرا گذاشتی رفتی؟ -



؟ زد خودش رو کنی تحمل وضعیت سینا واسه من آسونهفکر می -

شه. واسه دروغی که بهش گفتیم بدبخت کرد. می بینمش دلم ریش می

 عذاب وجدان دارم. چرا دروغمون رو رسمی نکنیم؟

 نیال نگاهش را به بیرون دوخت.

هایش را جوید تا به بغض گره شده در حلقومش اجازه شکستن لب

 ندهد.

 وقتی نیال جواب نداد حسام گفت:

 با تواَم. نیال جانم. کجایی؟ -

 نیال آب دهانش را قورت داد و گفت:

 باشه... یه چند وقت دیگه. -

 یعنی کی مثال؟ -

 به همین زودیا.  -

 یه روزی تعیین کن. -

 نیال عصبانی شد و داد زد:

 کنم.دونم حسام. همین روزا دیگه. آمادگیشو داشتم خبرت میچه می -

 شی؟چرا عصبانی می -



 رارا کار االن نیست.چون رو اعصابی. این اص -

 پس کار ِکیِه؟ -

 زدم و تو نبودی. وقتی که من داشتم از تنهایی بال بال می -

 من فقط کارم زیاد بود و گرفتار بودم. -

 فقط! -

حاال دیگه از این به بعد حرفای نازنین رو چماق کن و هی بکوب  -

 فرق سر من

 من قصد چنین کاری ندارم. -

 چنین دروغی سینا رو خوشحال کنیم؟ چرا خواستی بریم با  -

 نیال جوابی نداد.

 جواب من رو بده. -

 کرد. چون این تنها چیزی بود که سینا رو خوشحال می -

پس چرا همون روزای اول نیومدی خوشحالش کنیم که اینطوری  -

 مادرم رو به جونم نندازی. 



ما رو مادرت خودش نباید عقل داشته باشه که اوضاع و حال و روز  -

بسنجه! مادرم رو دیدی؟ اون زن حال و روز این رو داره بشینه سر 

میره و هر سفره عقد دخترش ِکل بکشه؟ برای اون هر شب پسرش می

شه. تو خودت هم درکت بیشتر از مادرت نبود. روز دوباره زنده می

کردی بری، وقتی هم می اومدی اگر بود یک هفته یک هفته ول نمی

تو این مدت واسه داشتن من این همه  بودی. نه کهیک ساعت پیشم ن

خودت رو به آب و آتیش زدی. حاال بیا یقه من رو بچسب بگو چرا با 

من عقد نکردی. تو که همش یا شمال بودی یا جنوب یا خارج از 

 کشور.

 دونم اما دقیقا فقط واسه من نبودی. با کی و چی و چراشو من دیگه نمی

 دلت پره؟ -

 ر فکر کن. تو اینطو -

کنی کردم. فکر میکنم چون هست... چکار باید میاینطور فکر می -

فقط زندگی تو خراب شده. پس منی که این همه وقت از لحاظ ذهنی و 

 روحی اذیت شدم چی؟

من هم یه آدمم. می اومدم سراغ تو، تو توی خودت بودی. حال پدر و 

باشی، که خیالم شد مال من مادرت هم که خیلی بدتر از تو. نه می

 خیال اون خونه بشم.راحت بشه. نه مال من نبودی که بخوام کال بی



دونی حال بابا بسه دیگه. این رفتارهای حق به جانب کالفه ام کرده. می

من دقیقا حال آدمیه که با قایق سوراخش وسط اقیانوس گیر کرده، هیچ 

ر کنم؟ دوستم دونم چکافریاد رسی هم نداره. اونقدر سرگردونم که نمی

پای اعدام. نامزدم که قرار بود زنم بشه، هنوز نشده. معلوم هم نیست 

کی بشه! از اونطرف زیر بار فشار خانواده هستم که این زندگی دیگه 

ها؟ تو یه شه. ولش کن. من واقعا باید چکار کنم با اینبرات زندگی نمی

 راهی بذار جلو پام که من همون رو انجام بدم.

  

 زیر لب گفت:نیال 

 خیال شو.فقط بی -

 چی؟ -

 خیال شو. گفتم فقط بی -

 یعنی چی؟   -

خوام به چیزی فکر ام و نمیکه االن واقعا تحت فشار عصبییعنی این -

 کنم. 

باشه... باشه. هر وقت آروم شدی، یه فکری بکن و راهی بذار جلو  -

 پای من که تکلیفم رو بدونم.

سیدند نیال بغض کرده و عصبی بود. وقتی به جلوی بیمارستان ر

 بیند. دانست  آخرین باری اَست که حسام را میمی



 

رخ او دقت کرد کشت. حسام به نیماین اِحساس دوگانه داشت او را می

 و گفت:

 چیه عزیزم؟ -

نیال رو به حسام چرخاند و خود را جلو کشید و او را در آغوش کشید. 

 و گفت: حسام متعجب نیال را به خود فشرد

 چی شده عزیزم. -

هایش روان بود. کرد و قطرات اشک از چشمنیال ناخواسته گریه می

 های عظیم.آید و دلتنگیدانست بعد از این لحظه جدایی پیش میمی

تر کرد و او را بیشتر به هایش را دور گردن حسام محکمحلقه دست

 خود فشرد.

او را به خاطر مشامش را پر از عطر تن حسام کرد و بوی عطر 

 سپرد.

 هایش را روی کمر نیال کشید و گفت:حسام دست

 زنی.چی شده نیال؟ چرا حرف نمی -

های هایش را نثار شانهکه حسابی گریه کرد و اشکنیال بعد از این

 حسام کرد از او جدا شد و گفت:

 هیچی! فقط دلم گرفته. -



 :حسام یک دستمال برداشت و صورت او را پاک کرد و گفت

شه ها هم یه طوری تموم میی اینکنی؟ همهچرا خودت رو اذیت می -

کنم یه کاری کنم شه. نگران نباش. سعی میدم درست میدیگه. قول می

 درست بشه.

 نیال لبخند تلخی زد و گفت:

 شه.آره. درست می -

 

و بعد از چهره دوست داشتنی حسام دل کند و پیاده شد. خم شد و چند 

 های حساممثانیه به چش

 

 نگاه کرد و بعد گفت:

 خداحافظ. -

 مراقب خودت باش.  -

جا نیال راه افتاد و رفت. حسام هم پایش را روی پدال گاز فشرد و از آن

 دور شد.

به نیال و حال و روزش اندیشید. به سینایی که در یک قدمی مرگ بود 

فکر کرد. به خودش و حال روزش که همچون صخره ای در حال فرو 

 یختن بود اندیشید.ر



داد عمل کرده اَست. حاال چه که باید انجام میدانست برخالف آنمی

حال نیال او را دچار عذاب وجدانی بیش از پیش کرده بود. تنهایش 

 اش. گذاشته بود. آن هم در بدترین شرایط زندگی

ترین شرایط زندگی شب خواستگاری به او قول داده بود، در سخت

نگذارد غم به دلش سایه بیفکند. اما حاال درست کاری کنارش باشد و 

 مخالف قولش انجام داده بود. 

وقتی به شرکت رسید و وارد ساختمان شد با کارمندهایش که به او 

 گفتند رو به رو شد. سالم و روز به خیر می

 مقابل میز منشی ایستاد و با صدای بلند گفت:

 هاتون. همه جمع کنید برید خونه -

 که سر پا ایستاده بود ترسیده گفت: منشی

 چرا آقای عظیمی؟ -

 همتون تا اطالع ثانوی مرخصی. -

 همه جمع شدند و پرسیدند:

 چرا؟ -

هاتون. مرخصی  گم. کار تعطیله... همین حاال برید خونهچون من می -

 شه، بفرمایید. حقوقاتون هم سر وقت واریز می .اجباریه



شرکت و چند فلش مموری و وسیله  و بعد به اتاقش رفت و لپ تاپ

دیگر را برداشت و از اتاق بیرون آمد و درب اتاق را قفل کرد و دید 

 که همه در حال رفتن هستند. با صدای بلند گفت:

 همه در دسترس باشین. ممکنه کارم بهتون بیفته.  -

 و بعد خطاب به منشی گفت:

 ها رو کنسل کنید. همه قرار مالقات -

 تاد و از شرکت بیرون زد. و بعد راه اف

به منزل رفت و وقتی وارد منزل شد مادرش را چون شب قبل ناراحت 

گرفت و ناراحت بود. چون حسام با نازنین بد دید. مهرانه از او رو می

 رفتار کرده بود و جواب سیلی نیال را نداده بود. 

حسام به طبقه باال رفت. وارد اتاقش شد و یک ساک از درون کمد 

رون کشید. ساک را روی تخت انداخت و بعد چند دست لباس بی

 برداشت و درون ساک چید.

مهرانه که تا به حال پسرش را این ساعت در خانه ندیده بود به 

 سراغش رفت. 

 وقتی ساک او را دید گفت:

 ری؟ جایی می -

 رم که ساک بستم.حتما دارم می -



 اونوقت کجا به سالمتی؟ -

 فت:حسام رو به مادرش گ

جایی که چند  وقت از شما و همه مشکالتی که برام ساختین دور  -

 باشم.

 مهرانه سریع جبهه گرفت و گفت:

بینم که خانوم خانوما دوباره پُرت من برای تو مشکل ساختم؟ می -

 کرده. باز چی زیر گوشت خونده که از این رو به اون رو شدی.

 ین وضعیت خسته شدماون چیزی زیر گوشم نخونده. فقط خودم از ا -

 مگه چی شده؟  -

چی باید بشه؟ دیگه بدتر از این؟ من احمق عقلم رو دادم دست شماها.  -

که زیر بار مسئولیتم بمونم باعث مغزم رو کار گرفتین. به جای این

شدین شونه خالی کنم. عشقم رو تو بدترین شرایط زندگیش ول کنم. من 

 بزرگترین حماقت دنیا رو کردم.

 ن پس کامال مغزت رو شست وشو داده.آها -

اون که مغز من رو شست و شو داد شما  بودین. من که نامزد خودم  -

رو داشتم. عشقمه، دوستش دارم. شماها گفتین ولش کن. گفتین داداشش 

گن از خانواده یه قاتل زن گن اتفاق بوده. میاعدام بشه مردم نمی

  رو آوردین ور دل من.گرفته. هر روز هم خاله و نازنین و نازیال



همه سعی کردین ما رو به هم اومد که اینمن کی از این دوتا خوشم می

چاره چاره نیال که دلش رو به من خوش کرد. بیبچسبونین. هان؟ بی

تونم پشت و پناه خواهرش باشم. خاک بر کرد من میسینا که فکر می

 عرضه.سر من بی

 

 خانم جلویش را گرفت و گفت:حسام وسایلش را برداشت که مهرانه 

خواد بفهم که  از روز اول از این دختر خوشم نیومد. بفهم که دلم می -

خواهرزاده خودم عروسم باشه. هم خوشگل تر از نیالس، هم احساسم 

 بهش بهتره.

 حسام پوزخندی زد و گفت:

شه، نازنین رو واسه پس چطوره برای خودتون بگیرینش. یا اگر نمی -

بگیرین، که این عروسک خوشگل که احساستون بهش خوبه بشه بابا 

 هووتون و همیشه هم جلو چشمتون باشه.

دست مهرانه باال رفت و روی صورت حسام فرود آمد. حسام سر کج 

اش را راست کرد و تکانی به فکش داد و با دهان بسته فک باال و شده

 پایینش را از هم فاصله داد. مهرانه خشمگین غرید:

دی همچین حرفی بزنی. از کی تا حیا.چطور به خودت اجازه میبی -

 حاال اینقدر دریده و بی ادب شدی.

 حسام گفت:



از وقتی که شما اجازه دادین خط بکشین رو خواسته های من. به  -

خودتون اجازه دادین واسه من تصمیم بگیرین و به تصمیمات من بی 

شت کردین و باعث شدین یه احترامی کنین. از وقتی که به عالیق من پ

 آدم نامرد جلوه کنم. یه آدم سسِت حال به هم زن.

از وقتی که با اون رفتارهای مسخره تون دل نیال رو شکستین. از 

وقتی که دیگه احترامی برای رابطه من با اون دختر قائل نبودین. من 

رم، وقتی برگشتم اسمی از نازنین نباشه. اسمی از به هم خوردن می

دونم چجوری جوابش رو طه من و نیال نباشه. کسی حرف بزنه میراب

 بدم"

و بعد مادرش را کنار زد و با سرعت خود را به طبقه پایین رساند. 

مهرانه دنبالش دوید و صدایش کرد اما او جواب نداد. از خانه بیرون 

 زد و سوار ماشینش شد و دور گشت.

 رض سالنمهرانه عصبی به درون منزل برگشت و طول و ع

 

را قدم زد. وقتی خسته شد خود را روی مبل رها کرد و با 

 هایش پیشانیش را ماساژ داد.انگشت

 

خواهرش از شب گذشته به خاطر رفتار نیال و حسام با نازنین قهر 

داد. حسام هم که با آن حال رفته هایش را جواب نمیکرده بود و تلفن

دانست چطور پای او را بود. بیشتر از دست نیال حرص خورد و نمی

 شان ببرد.از زندگی



دفعه پلک گشود و از ماساژ دادن پیشانیش دست کشید. با عجله به یک

اتاقش رفت و حاضر شد. با آژانس تماس گرفت و منتظر ماند. وقتی 

 آژانس آمد و سوار شد گفت:

 برید به بیمارستان. -

 :راننده او را به همان آدرس برد. خطاب به راننده گفت

 بمونید تا برگردم.-

 چشم خانم. -

مهرانه خانم وارد بیمارستان شد. زمان مالقات بود و برای ورودش 

 مشکلی نداشت.

وارد بخش شد و جلوی ایستگاه پرستاری ایستاد و خطاب به پرستاری  

 کرد گفت:که داشت با دکتر صحبت می

 ببخشید خانم. -

 کردند.  ی پرستارهایی که حضور داشتند رو به اوهمه 

 پرستار رو به او گفت:

 لطفا اتاق مریضتون رو از روی بُرد پیدا کنید. -

 دوباره رو به دکتر کرد.  

 من اینجا مریض ندارم. بگید خانم سرمد بیاد. -



 تو اتاقشون هستن. -

 هر قبرستونی که هستن بگید بیاد. -

دکتر و پرستار متعجب به هم نگاه کردند. بقیه در گوش هم پچ پچ 

 کردند. 

 دکتر برگشت و گفت:

 برید به اتاقشون.خوب خانم چرا تشریف نمی -

 بگید بیاد اینجا. -

دکتر به پرستار اشاره کرد. پرستار به دنبال نیال رفت و دکتر دفترچه 

ای  که در دست داشت را روی پیشخوان گذاشت و خود را با بیمه

 نوشتن دارو در آن سرگرم کرد.

مد. همه می دانستند او امروز حال خوشی ندارد و چند لحظه بعد نیال آ

 خواست! حاال این زن از او چه می

 نیال با دیدن مهرانه خانم دلش به شور افتاد. وقتی به او رسید گفت:

 سالم، خو... -

 مهرانه خانم به او توپید:

 چه سالمی؟ چه علیکی؟ تو زدی زندگی من رو داغون کردی.-

 نیال متعجب گفت:



 ا من؟من! چر -

حق به جانب وانستا. آره تو. عزیزم من به چه زبونی بگم دوست  -

ندارم عروسم بشی. ازدواج کردن حسام با تو آینده اش رو خراب 

 فهمی؟کنه. میمی

 بیایید بریم تو اتاقم در این مورد حرف بزنیم. -

و بعد نگاهی به پرستارها و همراهایی کرد که از صدای بلند مهرانه 

 کشیدند.تاق  هایشان سرک میخانم از ا

زنیم. ایهاالناس داداش این خانم قاتل یه نخیر. همین جا حرف می -

خوام از خانواده یه قاتل زن بگیرم. نفره. یک نفر رو کشته. من نمی

باید برم کی رو ببینم. این خانم پیچیده به پسرم دست از سرش بر نمی 

خواد ش خراب بشه. دلم میخوام زندگیداره. من فقط یه پسر دارم. نمی

 از یه خانواده خوب براش زن بگیرم.

کرد. نیال به خاطر لحن حرف زدن مهرانه خانم احساس مرگ می

هایش که اشک از چشمدوست داشت بمیرد. دهان باز کرد و در حالی

 بارید گفت:می

که اون اتفاق بیفته این چه کاریه؟ من عروس شمام. قبل از این -

دونین شناسین؟ مگه شما نمیم. مگه شما سینا رو نمیعروستون بود

دونین یه اتفاق ناخواسته بوده. چرا آبروریزی سینا کیه؟ مگه نمی

 کنین؟می

دونی من چقدر تو آبروریزی نکردی؟ چرا نازنین رو زدی؟ مگه نمی -

 رو نازنین حساسم؟ 



 نیال سری تکان داد و با صدای بلند گفت:

یه. و اگر این کار رو کردم برای این بود که چون خیلی دختر وقیح -

 حدش رو بدونه.

دونی؟ پات رو از زندگی پسرم بکش بیرون. اگر تو چی حدت رو می -

 کنم.نکشی زندگی رو بهت زهر می

دکتر از رفتار مهرانه خانم و پچ پچ حاضرین به ستوه آمد و خودکار 

 گفت:دستش  را روی پیشخوان کوفت و خطاب به مهرانه خانم 

حیف خانم سرمد که بخواد عروس یکی مثل شما بشه. خانم به  -

بردین تو خونه یا اصطالح محترم. شما باید مسائل خصوصیتون رو می

کردین، نه که صداتون رو بندازین سرتون هوار اتاق ایشون، حل می

هوار کنین. مردی که شما مادرش باشین باید خودش رو بکشه با این 

زشتتون. االن که به همه رسوندین برادرش قاتله و  رفتار سطح پایین

خوردش کردین به هدفتون رسیدین؟ هر چند ما خوب این خانم رو 

 دونیم کسی نیست که شما سعی در تخریبش دارین.شناسیم میمی

 این موضوع به شما مربوط نیست. -

 دکتر از پشت پیشخوان بیرون زد و با صدای بلند گفت:

ومدین تو بخش من به کولیگری. این رفتارتون فقط چرا ربط داره. ا -

جا. گمشو بیرون کنین. نه اینایه که توش سلطنت میمناسب اون خونه

 .کنن ببینم تا زنگ نزدم به حراست که مشایعتت

 وقتی تو دکتر این مملکتی و...  -



 اش را سمت مهرانه خانم گرفت و با جدیّت گفت:دکتر انگشت اشاره

خوای به منم توهین کنی. اون توهین کردی، االن میبه پرستارم  -

 فرستمت کالنتری.جمله از دهنت در بیاد یه راست می

مهرانه خانم نگاه اخم آلودی به نیال کرد و دستش را به بازوی او زد و 

 گفت:

 شه. آخر این ماجرا خوب تموم نمی -

 نیال آهسته و غمگین گفت:

 شین. آره پشیمون می-

با غیظ نگاه از نیال گرفت و به سمت خروجی راه افتاد.  مهرانه خانم

 دکتر با صدای بلند گفت:

کنه، که یکی نیست بگه تو که هنوز مامانت برات تعیین تکلیف می -

 گیری بچه ننه.چی بخوری چی بپوشی بی جا زن می

حال بود و مهرانه خانم جلوی در دکتر را نگاه کرد و بعد رفت. نیال بی

 ت. دیگر تسرگیجه داش

 

 تحمل نداشت. 

راهش را به سمت اتاقش کج کرد. وارد اتاقش شد و پشت میز نشست. 

 دکتر و یک پرستار بعد از او وارد اتاق شدند. 



 پرستار گفت:

فشارتون رو بگیرم. آستین نیال را باال زد و  خانم سرمد بذارین -

  گفت:داد. دکتر خطاب به نیالمشغول شد. اما اشک به نیال امان نمی

 این همه اشک برای کار یک زن بی عقله؟ -

 

 نیال به سختی بغضش را قورت داد و گفت:

ها خونه شون رفت و آمد داشت. داداشم دوست صمیمی پسرشه. سال -

ها هر روز خونمون قبل از نامزد شدن من با پسرش. نامزدم قبل از این

 اومد. می

هایی حرمت اون نون و نمککردم این خانم حتی نخواد اصال فکر نمی

که این دوتا باهم خوردن رو نگه داره. داداش من چاقو نکشیده. فقط 

کسی رو که بهش فحش داده و براش مشت انداخته به عقب هول داده. 

میره. اسم خوره به جدول بعد هم میاز شانس بدش می افته و سرش می

این دو سال قاتل خورد رو پیشونیش. واقعا تحمل رفتار این زن طی 

 .رسوند سخت بود. و امروز دیگه به نهایتش

 

 کمی بعد پرستار گفت:

 نیال جان خیلی فشارت پایینه. -



 برید براش سرم بیارید.  -

 چشم. -

 پرستار رفت و دکتر روی صندلی نشست و گفت:

ببین دختر جون، بدترین چیزها رو تحمل نکن چون به کسی  -

ز تحمل خاری و خفت نیست. اگر ای. یه وقتایی وابستگی جوابسته

دونی ارزش نداره اصرار نکن که همه چی درست بشه. یا به امید می

شه نباش. هیچ چیزی اونقدر ارزش نداره که یه روزی درست میاین

 که هر بار خون به جگر بشی.پس درست انتخاب کن.

های خیسش کشید و سرش را باال و پایین نیال دستش را زیر چشم

 پرستار آمد و برای نیال سرم را وصل کرد.انداخت. 

 سرمت که تموم شد برو خونه. -

 ولی... -

 گم کسی به جات وایسه... رنگت شده مثل گچ دیوارمی -

 ممنون دکتر. -

 کنم. خواهش می -

دکتر روز بخیری گفت و رفت تا به کارهایش برسد. نیال هم بعد از  

رفت به صندلی تکیه کرد و که پرستار برایش سرم را وصل کرد و این

 نگاهش را به سقف دوخت و گفت:



خوای من با حسام خوای این اتفاق بیفته. مگه نه؟ میخدایا... می -

دونستم خوای سینا اینجوری بیاد بیرون؟ باشه. کاش مینباشم. می

 حکمت این همه اتفاق و درد چیه؟

 

اال باید چیزی که از آن حرف زده بود اما در موردش دو دل بود ح

شد. دست برد و گوشی همراهش را برداشت. شماره آقای عملی می

 امیری را پیدا کرد. با اوتماس گرفت. او با دومین بوق جواب داد.

 جانم خانم سرمد.  -

 _ سالم.

شه؟ با سالم. منتظرتون بودم. خیلی نگران بودم که جوابتون چی می -

 هر چی نیال بگه. گفت دست من نیست.زدم میپدرتون که حرف می

 آقای امیری. -

 بله! -

 هایش سرازیر شد و با بغض گفت:باز هم اشک از چشم

 زنگ بزنید بگید بهشون بگید شرطتون قبوله. -

 آقای امیری چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت:

 مطمئنید؟ -



 بله. -

 خوب مبارک باشه.  -

سرش را روی نیال به هق هق افتاد و گریه کرد. ارتباط را قطع کرد و 

 میز گذاشت. 

وقتی سرمش تمام شد با شانه های افتاده از بیمارستان بیرون زد و به 

 منزل رفت. 

ترسید حسام با شنیدن موضوع بیشتر اِحساساتش مهرانه خانم که می

جریحه دار شود پس با او تماس گرفت تا برایش به دلخواه موضوع را 

 توضیح دهد. 

زد تا قطع شد و بار دوم وقتی زنگ  بار اول گوشی حسام کلی زنگ

اش را روی مبل زد گوشی حسام خاموش بود. او با عصبانیت گوشی

 پرت کرد و گفت:

 عفریت خانم قبل از من پرش کرده. -

در منزل آقای راستاد همه دور میز شام نشسته بودند و داشتند شامشان 

کردند و تنها صدای به هم خوردن قاشق را در سکوت صرف می

 رسید.نگال با کاسه و بشقاب به گوش میچ

زنگ گوشی همراه آقای راستاد در فضا طنین انداز شد و صدای آهنگ 

مالیمش به گوش رسید. آقای راستاد از پشت میز بلند شد و رفت 

 اش را از روی میز برداشت و صفحه را نگاه کرد.گوشی



باند اسم خرمی باعث شد سریع تر جواب دهد. گوشی را به گوشش چس

 و گفت:

 بله -

 سالم جناب راستاد -

 سالم. بفرمایید در خدمتم -

 خرمی هستم. -

 بله، بله به جا آوردم. -

 آقای راستاد روی مبل نشست و گفت:

 بفرمایید در خدمتم. -

خدمت از ماست. جناب راستاد غرض از مزاحمت. عصری آقای  -

 امیری وکیل سینا سرمد با بنده تماس گرفتن.

 خوب! -

 گفتن که با پیشنهاد شما موافقن -

 موافق نبودن جای تعجب داشت. -

 فرمائید؟االن چی دستور می -



بهشون بگو برای روز سه شنبه، حاضر باشن. قرار محضر برای  -

جا هم دختر باید گیرم. از همونحوالی ساعت پنج یا شش می

این همراهمون بیاد. برگشتن خونه و االن بره بعدا بیاد نداریم. طی 

نامه رو توی دادگاه آماده کنین، یکی دو روز هم تشریف ببرید رضایت

 دم.کنین، من میام رضایت می شرایط رو قید

 چشم حتما. امری باشه جناب راستاد. -

 عرضی نیست. -

آقای راستاد خداحافظی کرد و گوشی را روی میز برگرداند. وقتی از 

اش افتاد. همه مات انوادههای خیره خروی مبل بلند شد نگاهش به نگاه

 کردند.نگاهش می

برگشت و سر میز نشست. همه در سکوت منتظر بودند که او ماجرا 

را بگوید. خانم راستاد که سمت چپ میز نشسته بود و از همه به آقای 

 تر بود گفت:راستاد نزدیک

 گفتین.چی شده؟ داشتین چی می -

 رو قبول کردن. خرمی بود. گفت خانواده سرمد شرایط رضایت -

 

راستاد قاشق چنگال را روی میز گذاشت و تکیه کرد و به همسر 

مستبدش نگاه کرد. نگاهی زار و درمانده. حاال اطمینان پیدا کرد که 

 نشاند.همسرش باز هم دارد حرفش را به کرسی می



کردند. تنها شاهین حرکت به آقای راستاد نگاه همه در سکوت و بی

 سرش پایین بود.

 انم راستاد با بغض گفت:خ

آخر کار خودت رو کردی؟ آخر رفتی به اون بی همه چیز رضایت  -

 بدی! اون پسرم رو کشته. پسرت رو.

و کلمه آخر را با حرص بر سر آقای راستاد فریاد زد. آقای راستاد دو 

انگشتش را روی گوش چپش فشرد و چند لحظه پلک بست. بعد هم رو 

 به همسرش گفت:

که نیست و سوزه. از ایننم! شاهرخ پسرم بود. دلم براش میمنیر خا -

سر این میز و توی این خونه جاش خالیه ناراحتم. ولی کشتن اون پسر، 

 گردونه.شاهرخ رو بهم بر نمی

 رامین به حرف آمد و گفت:

 خواین چکار کنین عمو؟ رضایت بدین بره؟پس می -

کرد بلند شد کنترل میشاهین که تا آن لحظه داشت به سختی خودش را 

 که برود. آقای راستاد محکم گفت:

 بشین. -

 حاجی... -

 گفتم بشین. -



آورد. این بار هم شاهین همیشه در مقابل حکم پدر سر تعظیم فرود می

 نشست.

 آقای راستاد گفت:

جا خواهر قاتل بود. من تصمیم اون دختری که اون روز اومد این -

کنم. به جاش به برادرش رضایت دارم اون رو برای شاهین عقد 

 دم. می

هایش خانم راستاد با صدای بلند زیر گریه زد و صورتش را میان دست

 کردند. گرفت. شیال و ربکا ناباور به آقای راستاد نگاه می

 رامین رو به شاهین کرد که سر به زیر داشت. گفت:

 تو راضی هستی؟  -

 شاهین جواب نداد. آقای راستاد گفت:

ده. هم یه نفر رو از َگِل دار نباشه. دو کار خیر با هم انجام می چرا -

 آد. شه و از بالتکلیفی در میکشه هم خودش متأهل میپایین می

 رامین رو به عمویش گفت:

 اگه بخوایم اونطور به قضیه نگاه کنیم آره. معامله ی خوبیه. -

 خانم راستاد صورت خیس از اشکش را باال آورد و گفت:

دی، کنی حاجی؟ به قاتل پسرم رضایت میخه چرا این کارا رو میآ -

 آری تو خونه من!خواهرش رو می



تونه بره. من صالح کار رو در این دیدم. هر کس هم ناراحته، می -

 راه باز جاده دراز.

 خانم راستاد در حین بلند شدن از پشت میز گریان گفت:

ا این درست نیست، دشمن آخه کجا برم؟ دردم رو به کی بگم؟ به خد -

 جونم رو بیارید بذارید رو به روم.

 

ها دوید. رامین ربکا پشت سر او ربکا میز را ترک کرد و به سمت پله

رفت. شیال که کنار ها باال میرا نگریست که داشت با سرعت از پله

 شاهین نشسته بود، مشتش را به بازوی او زد و گفت:

انگیز به خانواده خوای یه آدم نفرتمیکنی؟ چرا؟چرا این کار رو می-

 اضافه کنی؟

 شاهین جوابی نداد. شیال از جایش بلند شد و او هم به اتاقش رفت. 

وقتی سالن خلوت شد و هرسه مرد ماندند، رامین ساعدهایش را روی 

 میز به حالت ضربدر گذاشت و با پوزخند به شاهین گفت:

تم کوتاه کن شبیه آدم جون مادرت برو این ریشت رو بزن. موها -

بشی. به فکر ما نیستی به فکر اون بدبختی باش که قراره تو رو با این 

قیافه ببینه. اون بخواد یه بوس از لپ تو بگیره باید چهل ال،گیس کنار 

 بزنه، برسه به مراد.

 



اش گرفته بود، دستی به شاهین جوابی نداد. اما آقای راستاد که خنده

 ب استغفراللهی گفت.محاسنش کشید و زیر ل

 رامین رو به عمویش گفت:

گم که! خودتون قضاوت کنین. این ریش و حاجی جون دروغ نمی -

 سیبل بوسیدن داره. 

 رامین بس کن. -

 چشم. -

 

 رامین رو به شاهین دوباره پوزخند زد. آقای راستاد گفت:

گه. دستی به سر و روت بکش. شاهین بابا. رامین بی راه هم نمی

 کنه.طور تو رو ببینه خوف میاین دختره

 شاهین نفس عمیقی کشید و گفت:

 طوری دیده.اون من رو این -

 بعد سر بلند کرد و گفت: 

 شه من برم.بابا. می -

 برو.  -



 

شاهین از پشت میز بیرون آمد و به سوئیتش رفت. رامین دوباره 

 مشغول خوردن باقی غذایش شد و گفت:

تونستین دستش رو به زندگی طوری میاینراستش عمو جون فقط  - 

 بند کنین. ولی در کل خوب کاری کردین. 

 کی بفهمه عمو جان!  -

 ولی مگه دختره نامزد نداشت؟ اون رو چکار کرد؟ -

از این لحظه دیگه نداره. از االن نامزدش و تا سه روز آینده  -

 همسرش شاهینه. دیگه هم در این مورد حرفی نزنید.

 م.ای به چش -

 

آقای راستاد هم رفت و رامین تنها ماند. قاشق را درون بشقابش انداخت 

و تکیه زد. کمی فکر کرد و بعد به سراغ ربکا رفت. وقتی وارد اتاق 

 ربکا شد او را در حال ضجه زدن دید.

 

ربکا خود را روی بالش انداخته بود و سعی داشت صدایش را خفه 

 کند. رامین در را بست و گفت:

 میره و به کمک احتیاج داره.جا داره میبینم که یکی اینمی -



 ی تخت نشست و موهای ربکا را نوازش کرد و گفت:روی لبه 

 بسوز پدر عشق. مخصوصا عشق یک طرفه. -

ربکا سرش را بلند کرد و با صدایی که سعی در کنترل کردنش داشت، 

 هق هق کنان گفت:

 ختم.نباید این اتفاق بیفته.چرا اینقدر بدب-

دونن. نه آره تو واقعا بدبختی. چون همه تو رو خواهر شاهین می -

 کسی که شرایط الزم رو برای ازدواج با اون داشته باشه. 

 تو خیلی بدجنسی رامین.  -

 کنم؟چرا چون دارم حماقتت رو بهت یادآوری می -

 مگه دوست داشتن دست خود آدمه. -

 خواهر و برادر بودین.ربکا! تو با شاهین بزرگ شدی. مثل  -

 

گفت. در ضمن، کرد حتما بهت میاگر کسی غیر از این فکر می

شاهین مشکالت روحی روانی زیادی داره. اینقدر احساساتی نباش. 

اون مردی نیست که بشه برای زندگی بهش تکیه کرد. خودت که بهتر 

 از همه به حال و روزش آگاهی.

 من همین مرد بیمار رو دوست دارم. -



 

 ی ربکا را فشرد و گفت:رامین از روی تخت بلند شد و شانه

بینه. نه کسی که بخواد برای زندگیش اون تو رو به چشم یه بچه می -

 کرد.انتخاب کنه. وگرنه همون چند سال پیش این کار رو می

 رامین به سمت در رفت و گفت:

 بگیر بخواب.-

 کمکم کن رامین.  -

 رامین چرخید و گفت:

 کنم؟چکار  -

 دونم. جلوی این ازدواج رو بگیر.نمی -

 

 رامین خندید و گفت:

من؟ مگه من چکاره ام؟ سر پیازم یا ته پیاز؟ عمو اصال  به حرف  -

زن عمو گوش کرد که بخواد به حرف من گوش بده! شاهین هم که 

تونم بهش بگم. اتفاقا خیلی معلومه کامال در برابر عمو تسلیمه. چی می

ین اتفاق افتاد. دیگه حداقل راه به حماقت تو یکی بسته بهتر شد که ا

شی بری شد. من هم دیگه خیالم از بابت تو راحته. دم به دقیقه پا نمی

 تو سوئیتش.



 

و با دهان بسته خندید و برگشت و کلید برق را زد. همه جا تاریک شد. 

ربکا دوباره هق هقش را رها کرد. خود را روی تخت انداخت که 

 فت:رامین گ

ی تر بنال... نذار کسی از دردت باخبر بشه. چون مسخرهآروم -

 شی.  دستشون می

رامین از اتاق بیرون آمد و درب اتاق را بست. وارد باغ شد و روی 

های انار های پاییزی که زیر درختی گلآخرین پله نشست و به باغچه

 راستاد شد.  ی تلخ خانوادهساخته شده بود، نگاه کرد. او غرق در گذشته

 

ی سوئیتش نشسته بود و آرنجهایش را شاهین اما روی مبل چهار نفره

هایش را در هم گره زده بود. داشت روی زانوهایش گذاشته بود و دست

 اندیشید. به مسئولیتی که قبول کرده بود می

دید که بخواهد زندگی برای کسی بسازد. او خود را آنقدر قوی نمی

 و کسی را حمایت کند. گاه کسی شود تکیه

حتی این دو روز آخر خیالش راحت شده بود که نیال این ازدواج را 

کرد آن دختر دست به چنین کاری بزند و روی کند. فکر نمیقبول نمی

اش خط بطالن بکشد و ازدواج با او را بپذیرد. مخصوصاً تمام زندگی

 که با هم در این باره صحبت کرده بودند. این

 



اندیشید که او به راحتی نامزد سابقش را کنار گذاشته این می وقتی به

دید که گرفت. او نیال را هم سطح و همانند کسی میاست حرصش می

شاید هم نه. »رهایش کرده بود. اما بعد از چند لحظه به خود نهیب زد 

 «پای جان در میان است.

 

رفت از گهای کثیفش. عقش میگرفت از این زندگی و بازیُعقش می

 زد. باال و پایین ها  و سرنوشت هایی که رقم می

هایش را محکم روی صورتش کشید، تا بلکه افکارش را پاک دست

 شد. شد و بهتر نمیکند. اما حالش بدتر می

کرد از چند شب دیگر در مأمن تنهاییش، دیگر وقتی به این فکر می

کنار خود تحمل تنها نخواهد بود و باید هر روز و هر لحظه کسی را 

 آشفت. کند سخت بر می

 

هایش را روی پوست سرش کشید و موهایش را به هم سر انگشت

ریخت. سعی کرد سخت نگیرد و با این افکار بی سر و ته بیشتر از 

این موجبات ناراحتی خود را فراهم نکند. از مسئولیتی که بر عهده 

 ترسید. زیر لب گفت:گرفته بود می

 . نترس.از پسش برمیای -

 



 فصل ششم:

 

هایش شنبه بود و نیال در اتاقش در حال جمع کردن لباسصبح روز سه

 بود.

 چید.های جلوی دستش میها را در چمدانیکی یکی آن

اش آقا جالل در زد و وارد اتاق شد. وقتی نیال را در آن حال دید غصه

 شود.گرفت و حس کرد قلبش فشرده می

 کنار او نشست و گفت:

خوای این کار رو پرسم. تو مطمئنی مینیال بابا،دوباره ازت می -

 بکنی؟

 نیال با صدای گرفته گفت: -

 بله.-

 دونه؟ حسام چیزی می -

بهش نگفتم. شما هم نگین. فقط یه مدت دیگه، خریدهاشون رو بهشون  -

 پس بدین.

 باشه حتما. -



کشید و نیال دستش را نگاه کرد. حلقه حسام را از  انگشتش بیرون 

 ی جواهرات انداخت و گفت:داخل جعبه

 این جعبه رو به حسام بدین حتما. - 

 باشه حتما.  -

های تا شده را یکی یکی داخل چمدان نیال دوباره برگشت و لباس

 گذاشت. 

 مامان چطوره؟  -

 بد نیست. سرمش تموم شد، بستمش. -

 خوبه. عمه کی میاد؟  -

 گفت بعد از ناهار میاد.  -

کنم که بذارید من تا قبل از اومدن عمه چمدونا رو حاضر میپس  -

 توی صندوق عقب ماشین. 

 باشه عزیزم.  -

آقا جالل از اتاق بیرون رفت و وقتی برگشت نیال کامال وسایلش را 

 حاضر کرده بود. او روی تخت نشست و گفت:

 بیا بابا.  -

 جعبه ای کنارش گذاشت و گفت:



خودته. چیزایی که خریدی و تو خونه ی طالهای ببین. این همه -

داشتی. اینا رو ببر با خودت ممکنه الزمت بشن.  این کارت بانکی که 

 مادرت مقداری روش برات پس انداز کرده بود. 

ولی بابا من اونجا طال به چه کارم میاد. حقوق خودم هم کفایت  -

 ده زندگیم رو می

ست. آقا جالل دست نیال مقابل پدرش در آن طرف جعبه روی تخت نش

کوچک و ظریف نیالرا گرفت و کارت را کف دست او گذاشت و 

 گفت:

دونم حقوقت هست اما شاید یک وقتی چیزی نیاز داشتی و دخترم. می -

جا روت خوای که درمونده بشی. شاید اصال اونپول کم آوردی. نمی

 نشد به کسی چیزی بگی. 

 باشه بابا. اما...  -

رت دوتا حساب به اسم خودش برای تو و سینا باز اما نداریم. ماد -

کرده بود که زمان ازدواجتون واسه جهیزیه و چیزای دیگه مشکلی 

دم که اگه نیاز داشتی از نداشته باشین. االن کارت تو رو بهت می

زنم به روش برداشت کنی. ماهیانه هم خودم برات یه مقداری می

 حسابت

زنم. نگران داشتم بهتون زنگ میبابا مگه خرج من چقدره. نیاز  -

 نباشین. 

 باشه بابا.  -



آقا جالل کارت را داخل جعبه انداخت و جعبه را درون کیف نیال جای 

 داد. 

 ببرم بذارم تو ماشین؟  -

 کنم بله. کمکتون می -

 نه الزم نیست. لباس برای پوشیدن کنار گذاشتی؟  -

 بله بابا. کنار گذاشتم -

را روی دوشش انداخت و دسته هردو چمدان را آقا جالل کیف نیال 

ها را درون صندوق عقب جای داد و به گرفت و دنبال خود کشید. آن

 درون ساختمان رفت.

ی مادرش گذاشته نیال را کنار  مادرش یافت. او سرش را روی سینه

صدا گریه بود. دست مادرش را روی صورتش گذاشته بود و داشت بی

 کرد. می

دلی شکسته و دنیایی پر از غصه به چهارچوب در تکیه  آقا جالل با

 زد. کمی بعد خانم سرمد با صدایی گرفته گفت:

 نیال جانم.  -

 نیال سر بلند کرد و مادرش را نگریست. 

 کنی؟ جاِن مادر! چرا گریه می -

 خوبی مامان؟  -



 کنی؟ چیزی شده؟ خوبم. تو چرا گریه می -

 آره -

 چی شده؟  -

 به پدرش کرد.و بعد رو به اَنیس خانم گفت:نیال نگاهی 

 شرط دارم. 

 چه شرطی؟ -

 از روی این تخت پاشی. دیگه هم جز وقت خواب، روش دراز نکشی -

 چی شده نیال؟ -

و بعد سعی کرد برخیزد.نیال کمک کرد تااو روی تخت بنشیند. وقتی 

 نشست گفت:

 نیال چه خاکی به سرم شده. 

 گیجگاهش گذاشت.و بعد دستش را کنار 

هایش لبخند نیال دو دست مادرش را در دست گرفت و در میان اشک

 زدو گفت:

 خبر خوب دارم برات. -

 چه خبری؟ -



 به شرطی که غش و ضعف نکنی -

 زنی؟نیال چرا حرف نمی -

 نیال اَنیس خانم را که به شدت مضطرب شده بود، بغل گرفت و گفت:

دادن. سینا بعد از گذروندن حبس خانواده راستاد به سینا رضایت  -

 آد بیرون.قانونیش می

کرد. آقا جالل اَنیس خانم با وضعیت آشفته اش به آقا جالل نگاه می

 لبخند اطمینان بخشی به او زد.

اَنیس خانم به یکباره شروع کرد به فریاد زدن. صدای ضجه و ناله 

الیکه گریه هایش اتاق را پر کرد. نیال را محکم به آغوش کشید و در ح

 کرد سقف را نگریست و گفت:می

شه. خدایا من بنده گناهکار تواَم. تو خدایا شکرت. خدایا باورم نمی -

هایش را بچه این بنده گناهکار رو بهش برگردوندی.خدایا شکر... لب

 به سر نیال چسباند و گفت:

 خوش خبر باشی مادر... خوش خبر باشی. -

پدرش لبخند زد و از شادی مادرش، قلبش هایش به نیال در میان گریه 

 حس بهتری گرفت.

نیال کمک کرد مادرش از تخت پایین برود و او را به حمام برد و 

برایش از آینده گفت. از روزهایی که سینا باز هم کنار آن ها خواهد 

 بود. آن هم با یک بغل آرامش و امید.



که او به دید کرد مینیال وقتی داشت موهای مادرش را خشک می

 ای زنده شده باشد.وضوح دوباره جان گرفته است. انگار که مرده

 موهای او را بافت و گفت:

دیگه روزای سخت از االن تموم شد. پاشو برو آرایشگاه، دستی به  -

سر و روت بکش که دو ساله بابا از دستت عاجز شده و خیری ازت 

 ندیده.

 نیال، زشته مامان.  -

 ین انیس خانم زردخوب راست می گم ا -

 

و الغر کجا و اون اَنیس خانوم گرد تپلی کجا؟ باید به خودت برسی 

 حسابی سر حال بشی که سینا وقتی اومد حالش حسابی خوب بشه.

 باشه مادر. نیال! حسام خبر داره؟ -

 

 نیال نیم نگاهی در آینه به صورت مادرش کرد و گفت:

روزه خاموشه. تا بیاد  نه. حسام رفته ماموریت کاری. گوشیش چند -

 کشه.چند روزی طول می

 اصال ازش خبر داری؟ -



 بله مامان... اون خوبه.  -

 

 و بعد مادرش را بوسید و گفت:

 او رو ول کن بیا باهات کار دارم. -

 چه کاری؟ -

بیا بشین تو هال برام بگو چند هزارتا نذر واسه سینا کردی که  -

 یاری. برگرده خونه. باید همه رو به جا ب

 

 آخ گفتی مادر... همه رو انجام میدم. همه رو یادداشت کردم یادم نره.  -

 آفرین مامان خوبم.  -

امروز فردا بریم برای تشکر از خانواده راستاد؟ باید برم دست  -

 تکشون رو ببوسم.تک

 

 ی مادرش را فشرد و گفت:نیال شانه

 نه مامان. الزم نیست. خودشون گفتن کسی نیاد. -

 شه؟مگه می -



کنیم. آره مامان... گفتن الزم نیست بیاد. کسی هم بیاد درو باز نمی -

 بابا با دوستاش رفته بود، در رو باز نکرده بودن. 

 چه آدمای عجیبی.  -

 خیلی مامان.  -

 

آن دو به هال رفتند که همان هنگام عمه نیال از راه رسید. بعد از 

 مناسب اَنیس خانم کرد و گفت:احوال پرسی و روبوسی نگاهی به حال 

 اَنیس جان انگار ماشاءهللا بهتری. -

 

و بعد چادرش را از سر جدا کرد و روی یک مبل راحتی نشست. 

 اَنیس خانم گفت:

الحمدهلل... خوبم. آقا جالل شیرینی گرفته. بذار بیارم دهنت رو  -

 شیرین کنی. 

 

 خیر باشه. شیرینی مناسبتی داره؟ -

 رفت گفت:که سمت آشپز خانه میحالیاَنیس خانم در 

 به سینا رضایت دادن. -



 عمه نیال از جا بلند شد و گفت:

 گین؟ت رو خدا! راست می -

 آقا جالل گفت:

 آره. -

دید قلبش آرام ها را میاو با صدای بلند ِکل کشید. نیال وقتی شادی آن

 شد. گرفت و از شدت اضطرابش کم میمی

 کرد و گفت:نیال نگاهی به ساعت 

 من باید برم دیرم شده. -

 برو به سالمت عمه جان. -

که اَنیس خانم برگشت و از خواهر شوهرش پذیرایی کرد بعد از این

 نیال مادرش را محکم در آغوش کشید و گفت:

 مراقب خودت باش. -

 ای.باشه مادر سفر قندهار که نمیری. نهایتا فردا صبح خونه -

دوی دانشجویی به عنوان یکی از سرپرستهای نه مامان برای یه اُر -

 کاروان باید برم. یه چند روزه.

 آخه االن باید بری. تو این شرایط؟  -



 ی نیال به حرف آمد و گفت:عمه

بذار بره انیس جون. بچه ام خسته شد تو خونه. تو که حال و روز  -

ه دونی. خونه پرستاری، بیمارستان پرستاری. بذار برچاره رو نمیبی

 هوایی به کله اش بخوره.

 اَنیس خانم گفت:

 برو مادر. ولی خیلی مراقب خودت باش. -

 حتما.  -

او دوباره مادر و عمه اش را در آغوش کشید و از پدرش خداحافظی 

تر به آرایشگاه کرد و رفت. او پیاده راه افتاد و یک خیابان آن طرف

 رفت.

 ت. گفت:شناخآرایشگر او را به عنوان مشتری دائم می

 نیال جان. مثل همیشه اصالح و اَبرو؟ -

 نه یه چند تا کار اضافه هم دارم. -

 در خدمتم عزیزم.  -

نیال روی صندلی نشست و آرایشگر مشغول اصالح کردن او شد و با 

 بند اول گفت:

 مبارک باشه. -



 نیال آهی کشید و گفت: 

 ممنون. -

 در دل گفت: 

 اصال مبارک نیست. - 

صورت او را اصالح کرد و ابروهای او را برداشت. به آرایشگر 

خواست نیال ابروهای او را رنگ کرد و برایش ماسک گذاشت. بعد هم 

 روی صورت او آرایش مالیمی کرد و موهایش را سشوار کشید.

بعد از کار نیال برخاست و در آینه خود را نگاه کرد. صورتش از آن 

هایی را که حاضر بود. لباس حالت رنگ پریدگی و بی حالی در آمده

کرده بود از کاور بیرون کشید و پوشید. به یاد روزی افتاد که آن همه 

حسام را مغازه به مغازه برای پیدا کردن یک لباس سفید گرداند. اما 

پوشید. حاال بر خالف تصورش داشت یک دست لباس کرم گلبهی می

 شال کرم رنگ را که روی سرش انداخت آرایشگر گفت:

 چقدر خوشگل شدی خانومم. -

 ممنون لطف دارین -

که حسام نبود تا زیبایی او را تحسین کند دلگیر شد. و در دل از این

دستمزد آرایشگر را حساب کرد که صدای بوق ماشین پدرش را شنید. 

از آرایشگر تشکر و خداحافظی کرد و بیرون رفت. وسایل اضافه 

 ر پدرش نشست.دستش را در عقب جای داد و خودش کنا



 آقا جالل او را نگریست و گفت:

 مبارکت باشه دخترم. -

 نیال با صدای ضعیفی گفت:

 ممنون. -

 دونی...نیال هنوز وقت هست دخترم. اگر می -

بابا... دیدین مادر چقدر حالش خوب شد. سینا بیاد همه چیز حل  -

 شه. نگران من نباشید. من فکرام رو کردم.می

 باشه دخترم. -

ها نزدیک محضر بودند که آقای امیری تماس گرفت. آقا جالل آن

 جواب داد که او گفت:

 گذره. نکنه پشیمون شدین.دیر کردین. ساعت محضر داره می -

 آییم. نه توی راهیم. داریم می -

 .خیلی خوب.زودتر همه اینجا منتظر شمان -

. حس کمی بعد وقتی به محضر رسیدند نیال ناخواسته پاهایش سست شد

 شد.انداخت و مانع ورودش میدلشوره عجیبی به دلش چنگ می

 چی شده بابا؟ -



 نیال نگاهی به در کرد و بعد گفت:

 هیچی.فقط... فقط کمی دلشوره دارم. -

 خوای برگردیم؟می -

 ده.کنم بابا! این حرف شما بیشتر بهم اضطراب میخواهش می -

 خیلی خوب. -

 شما برین تو منم میام. -

 آخه. -

 آمبرین من هم می -

 

ها آقا جالل به درون ساختمان رفت و به حاضرین سالم کرد و با آن

 دست داد.

هایش های عرق کرده اش را نگاه و با دستمال دستنیال اما کف دست

 را پاک کرد.

هللا وارد محضر شد. وقتی به اتاق عقد رسید نفس عمیقی کشید و با بسم

 کرد.در زد و وارد شد و سالم 



همه جوابش را دادند. او تنها صدای مرد شنید. سر بلند کرد و نگاهی 

گذرا به محیط انداخت. فقط چند مرد دید. آقای راستاد، رامین و شاهین 

دانست. با دیدن آن ریش و را هم شناخت، با اینکه هنوز نامشان را نمی

شید. او سبیل بلند شاهین از اینکه تا آن حد به خود رسیده بود خجالت ک

بی تکلف لباس پوشیده بود. یک تیشرت مشکی با شلوار کتان مشکی، 

 همراه با یک کت تک مشکی. 

شاهین حتی نیم نگاهی به او نینداخت. اما در عوض نگاه رامین سر تا 

ها وکیل دو خانواده حضور داشتند و دو پای نیال را می کاوید. جز این

ند. جلو رفت و کنار پدرش مرد دیگر که نیال نفهمید چه کسانی هست

 نشست. آقای امیری گفت:

این هم از عروس خانم گل.تشریف آوردن. حاج آقا بفرمایید شروع  -

 کنید.

 عاقد گفت:

 دخترم بیا بشین اینجا. -

 نیال به سختی از جا بلند شد و رو به روی عاقد نشست.

ا رو ی کارهجا رو امضا بزن. آقای داماد قبل از شما همهدخترم این -

 انجام دادن.

دانست. با این حال تا نیال سرگرم نیال حرفی نزد. عاقد شرایط را می

 امضا زدن دفتر بود گفت:



ها برای دلگرمی عروس خانم تشریف این مجلس مبارکه. ایکاش خانم -

 داشتن.

 رامین از این طرف سالن گفت:

رلفظی سابم هم زیکشم هم قند میحاج آقا من هستم. خودم هم کل می -

 گیرم.عروس خانم رو می

همه خندیدند جز آقا جالل و شاهین. رامین از سالن خارج شد و طولی 

 نکشید که با سه خانم جوان برگشت و گفت:

 بفرمایین. این هم خانم برای گل آوردن گالب گرفتن. -

رفت. اما آقای راستاد به رامین احسنت گفت شاهین به او چشم غره می

ها برای عقدازدواج یکی از بستگانشان کر کرد. آنها تشو از خانم

ها را برای تنها نبودن نیال آورده بیرون منتظر بودند و حاال رامین آن

 بود.

 

ها در جایگاه قرار بگیرند. وقتی نشستند خانم ها طور عاقد خواست آن

سفید را باالی سر آن دو برافراشتند و خانم دیگر مشغول قند سابیدن 

 شد.

 استاد دو جعبه مقابل آن ها قرار داد و دربشان را باز کرد.آقای ر

 



درخشیدند. نیال حاال که کنار آن مرد ها میهای سفید درون جعبهحلقه 

 ترسید و دلهره داشت.قرار گرفته بود به شدت می

حس و ی بیکند. شاهین با چهرههایش را میبا ناخن پوست انگشت 

کرد کرد. حال او را درک میگاه میهای نیال نسرد به حرکت انگشت

 آمد.اما هیچ کاری از دستش بر نمی

 

 رامین قرآن را در آغوش نیال گذاشت و

 عاقد شروع به خواندن خطبه کرد.

فهمید به انتهای هایش باریدن گرفت. حاال مینیال نفهمید کی اشک

 شود.های زندگی مجردی و آسایش نزدیک میثانیه

 

 سومین بار نظر او را پرسید و گفت:وقتی عاقد برای 

 دوشیزه نیال سرمد آیا وکیلم؟ -

 رامین گفت: 

 خواد. عروس زیر لفظی می -



شاهین به رامین چشم غره رفت. آقای راستاد دست در جیب کتش کرد 

ای به رامین داد. رامین جعبه را برد و سمت شاهین گرفت. و جعبه

هایش برایش خط و طر لودگیشاهین با اخم رامین را نگریست و به خا

 کشید.نشان می

 

شاهین جعبه را از دست رامین کشید و وقتی آن را باز کرد دید پدرش 

برای نیال نیم ستی خریده است که آن را به عنوان کادوی زیر لفظی 

هایش هدیه کرده بود. شاهین جعبه را به سمت نیال گرفت. نیال که اشک

که جعبه را بگیرد با صدایی ن اینباعث شده بود دیدش تار شود بدو

 بسیار لرزان و بغض کرده گفت:

 با اجازه پدرم بله. -

 

ها کل کشیدند و مردها تبریک گفتند. شاهین جعبه را روی میز خانم

گذاشت و نفس حرصی اش را بیرون داد. وقتی عاقد اسم او را صدا 

اسم او را زد نیال تازه نام همسرش را فهمید. همانطور که شاهین تازه 

 شنیده بود. 

 

شاهین بله گفت و بعد از اتمام دعای پایانی بدون اینکه منتظر شود تا 

کسی به او تبریک بگوید از اتاق بیرون زد و رفت. حتی منتظر نشد تا 

 ها را به دست هم کنند. حلقه



 

شعور. و رفت به آقای سرمد تبریک گفت و رامین زیر لب گفت بی

ی آقای سرمد او شد. او دستش را دور شانههای تازه متوجه اشک

 انداخت و او را کنار برد و گفت:

نگران دخترتون نباشین. من مثل داداشش مراقبش هستم. خیالتون  -

راحت باشه. هم عموم آدم خوبیه هم این شاهین خل. اینجوری نگاهش 

رسه. االن کمی براش سخته. اما کم کم نکنید آزارش به مورچه هم نمی

 کنه.می عادت

 

 تو رو خدا مراقب دخترم باشید. ما کمتر از گل بهش نگفتیم. -

 خیالتون راحت باشه. خودم حواسم به زندگیشون هست.  -

 ها به عنوان شاهد دفتر ازدواج را امضا کردند و همه چیز تمام شد. آن

 

در آخر آقای سرمد کادویش را به نیال داد و او را محکم به آغوش 

گریه کردند. صدای گریه هایشان حال همه را بد کرده  کشید و هر دو

 آمد. بود و داشت کم کم اشکشان در می

 



ها و وسایل چند دقیقه بعد همه بیرون از محضر بودند. رامین چمدان

نیال را داخل ماشین شاهین جای داد و آقا جالل داشت دخترش را 

 داد.دلداری می

 

 برود که آقا جالل اجازه ندادآقای راستاد با او دست داد و خواست 

 

 و گفت:

مراقب دخترم باشین.نذارین غم ببینه. آقای راستاد سر فرود آورد و  -

 همراه رامین رفت.

 

داد. آقا جالل مدام به او کند و گریه امانش نمینیال اما از پدرش دل نمی

شود و نگران نباشد. گفت حتما همه چیز درست میداد و میدلداری می

قیقه بعد صدای بوق ماشین شاهین آن دو را به خود آورد. شاهین چند د

 بی حوصله شده بود و آقا جالل به ناچار گفت:

 برو عزیزم. خیلی منتظرت شد. -

 

و بعد نیال را سمت ماشین برد و در را باز کرد و سوارش کرد. آقا 

 جالل خطاب به شاهین گفت:



 کنم.اذیتش نکن. خواهش می 

جالل کرد و سر فرود آورد. آقا جالل دوباره نیال را  شاهین رو به آقا

 در آغوش کشید و بعد او را رها کرد و گفت:

 برو بابا. خدا پشت و پناهت باشه. -

 

و بعد در را بست و یک قدم عقب رفت و شاهین بوق کوتاهی زد و 

 دور شد.

آقا جالل با عقدنامه دستش رفت و سوار ماشین شد و سرش را روی 

 اشت. فرمان گذ

 

های نیال گوش کرد و به صدای گریهشاهین در آرامش رانندگی می

ها  چرخید که کم کرد. او به منزل نرفت و آنقدر بی هدف در خیابانمی

کم شب از راه فرا رسید و نیال آرام شده بود. تکیه زده بود و داشت 

 کرد.خیابان را نگاه می

 

در یک لحظه غفلت شاهین هم با خستگی دستی به ریشش کشید که 

ای افتاد و هر دو تکان سختی خوردند. جعبه هایی چرخ ماشین در چاله

که رامین روی داشبورد گذاشته بود سر خوردند و نزدیک بود بیفتند 

 ها گذاشت و گفت:که شاهین دستش را روی جعبه



 ها رو بذارین تو کیفتون.لطفا این -

و صندلی گذاشته بود جلو کیف مشکی و بزرگ نیال را که رامین بین د 

 کشید و در دسترس نیال گذاشت.

 

نیال به خاطر لحن مؤدب شاهین که چندان از او انتظار نداشت کیف را 

ها را درون کیفش انداخت. زیپ برداشت و روی پایش گذاشت و جعبه

کیف را کشید و آن را سر جایش برگرداند و دوباره به بیرون خیره 

 شد.

 

داشت و پیاده شد. وقتی برگشت برای خود و نیال شاهین در جایی نگه

بار مصرف را سمت نیال گرفت و آب هویج آورده بود. سینی یک

 گفت:

 بفرمایید. -

ها نگاه کرد. تازه احساس تشنگی شدیدی کرد. دست برد و نیال به لیوان

 یک لیوان برداشت و با صدای گرفته گفت:

 ممنون. -

شاهین اما با بی میلی یک جرعه و مشغول نوشیدن آب هویج شد. 

 نوشید تا نیال احساس خجالت نکند و به راحتی آب میوه اش را بنوشد. 



 

دقایقی بعد وقتی نیال آب هویجش را نوشید شاهین دستش را سمت او 

گرفت. نیال دست او را نگاه کرد. وقتی نگاه شاهین را روی لیوان دید، 

م شده نیال و لیوان پر خود را لیوان را به دستش داد. شاهین لیوان تما

ها را در سطل انداخت و برگشت و روی سینی گذاشت پیاده شد. لیوان

 سوار شد و دوباره در سکوت به سمت منزل حرکت کرد.

 

                         * 

مه لقا خانم به کمک مستخدم دیگر در حال چیدن میز شام بود. منیر 

 زد:و زیر لب غر میزد خانم با حرص در سالن قدم می

آد خونه. عنتر خانم رو برده گشت و گذار. از حاال اینطوریه ببین می -

 خواد چکار کنه براش. دو ماه دیگه می

خیال روی مبل لمیده بود و یک چشمش و نگاهش به رامین افتاد که بی

 تندتند به سینمای خانگی بود و یک چشمش به گوشی همراه دستش و

 کرد. یپ میپیامکهایش را تا

 

 منیر خانم با عصبانیت گفت:

 رامین.-



 رامین از جا پرید و نشست و گفت: 

 کنم.زن عمو. یه بار دیگه با من این کارو بکنید سکته می -

 

جای زبون درازی یه زنگ بزن به این پسر ببین کجاست؟ این دختره  -

 بالیی سرش نیاره. نکنه ببردش خونه بابا ننه اش.

 

 و گفت:رامین خندید 

 زن عمو. بابا زنشه دیگه. ما چکاره ایم که کجان. -

 ها گفت:آقای راستاد حین پایین آمدن از پله

خوان از جیک دونن حریم خصوصی چیه! برای اینه مینه آخه نمی -

 و پوک همه چی سر در بیارن.

 

 گرفت گفت:منیر خانم که چند روزی بود از همسرش رو می

که بخواییم حریم بسازیم و حریم رعایت کنیم. اینا فعال اتفاقی نیفتاده  -

ترسم بالیی سر این یکی بیارن. طوری بشه باید مو گرفتن. مییه بچه

 چکار کنم.

 شههیچ طوری نمی -



 

وقتی میز حاضر شد نه ربکا آمد و نه شیال. خانم راستاد هم حوصله 

 که آقای راستاد گفت:نشستن نداشت. تا این

 شینه.یچکی سر میز نمیچه خبره؟ چرا ه -

 منیر خانم گفت:

 همه اعتراض دارن.-

 

ایه که کسی سر این میز غایبه. وگرنه به درک. ولی این آخرین وعده -

 دونم و اون.بعدش من می

زندگی ما از روزی که بدون رضایت ما رفتی رضایت دادی تموم  -

 شد و رفت رو هوا. دیگه انتظار نداشته باش درست شه.

 دونم و شماها. بذارین امشب بگذره. از فردا من می -

 

 منیر خانم فریاد زد:

بهتره دست از این غلدریات برداری. چون تو یکی برای من تموم  - 

 شدی.

 



 آقای راستاد مشتش را روی میز کوبید و فریاد زد:

 این چه طرز حرف زدنه زن؟ -

. وارد سالن در سالن به شدت باز شد و شاهین میان قاب در ظاهر شد

 شد و گفت:

 این داد و هوار برای چیه؟ -

 

 منیر خانم جلو رفت و گفت:

 به سالمتی دور دوراتو زدی با عروس خانوم؟  -

ها را داخل آورد. نیال سالمی نیال وارد سالن شد و بعد باغبان چمدان

 کرد.

 

 منیر خانم گفت:

های جای قدمعلیک نا سالم. کی گفته پاتو این تو بذاری؟ خونه من  - 

 منحوس کسی مثل تو نیست.

 

 شاهین جلوتر رفت و گفت:



 حاج خانم! -

 ها سرازیر شدند و با نفرت نیال را نگاه کردند.ربکا و شیال از پله

 

 این خونه یا جای منه یا جای این... -

 بعد با فریاد گفت: 

گمشو برو بیرون. جای تو خوابیدن توی لونه سگه. تو باید بری با  -

 ی من، تو رو چه به پسر من.سگ بخوابی. تو رو چه به خونه اون

 

 نیال دلشکسته یک قدم عقب گذاشت. شاهین رو به نیال گفت:

 .برو تو سوئیتم -

 زد فریاد کشید:که موهایش را چنگ میمنیر خانم در حالی

 کشم. برو بیرون... برو بیرون.بره تو سوئیت، خودم رو می -

 بیرون زد.نیال چرخید و از سالن 

 

 ور شد و گفت:منیر به سمت باغبان حمله



 اینارو بنداز بیرون. بندازشون بیرون. -

ها را بیرون انداخت. شاهین سمت های چمدان را گرفت و آنبعد دسته 

در رفت که منیر خانم با فریاد بازوی او را چنگ زد و با هیجان 

 کنترل نشده گفت:

م. پاهایش سست شد و روی زمین کشپاتو بذاری بیرون خودم رو می -

 افتاد.

 شاهین عصبی رو به شیال گفت:

 چرا مثل مجسمه ماتت برده، بیا جمعش کن. -

 

همه جلو رفتند و دور منیر خانم حلقه زدند و او را روی مبل نشاندند و 

 به او کمی آب خوراندند.

 

شاهین اعصاب دیدن این وضعیت را نداشت راه افتاد و به سوئیتش 

 رفت.

 زیر لب غر زد:

 شدم مسخره دست اینا. -

و بعد کتش را از تن بیرون کشید و با عصبانیت آن را درون کمدش 

 آویزان کرد.



بخش را پیدا کرد و یکی به سراغ کشوی میز توالت رفت و قرص آرام 

ها را در دهان انداخت و به زور قورت داد. بعد به روی مبل از آن

شید و پنجره هایی را که خیلی هم باال ی پرده را کنار کرفت و گوشه

 بودند گشود. 

 

پایین آمد و پاکت سیگار و ظرف جاسیگاریش را برداشت و روی مبل 

 نشست و مشغول سیگار کشیدن شد.

 

 نیم ساعت بعد رامین پایین آمد و سرزنش وار گفت:

جای این همه سیگار کشیدن بیا مادرت رو راضی کن دختره بیاد تو،  -

 هوا سرده.

 

 های سرخ شده فریاد زد:شاهین با چشم

 شناسی؟هاش رو نمیاین فیلم -

بعد از جا برخاست و به سمت در سوئیت رفت و از کنار آن فریاد  

 زد:

ره؟ همین اداهارو وقتی نوشین برای اولین بار کنین یادم میفکر می -

 اومد تو این خونه در آورد. اونقدر بداخالقی کرد تا فراریش داد.



 رامین بازوی او را سمت خود کشید و در را بست و گفت: 

هایی که شه. شاهین با انگشتاین چه حرفیه، زن عمو ناراحت می -

 سیگار میانشان بود دوباره در را باز کرد و فریاد زد:

این زن بود که عشق من رو فراری داد. از این خونه و خونواده  -

که هر روز با این اعصاب متنفرش کرد. حاجی هم ِگل گرفت به سرم 

دفعه اوندفعه نیست. این ضعیف دعوا و کشمکش داشته باشم. ولی این

دختر اسمش تو شناسنامه من رفته. آبروم به این بنده، بذاره بره گم و 

 کشم.حاال ببینید کی گفتم.این خط...گور شه این خاندان رو به آتیش می

 و مشتش را درون در کوفت و فریاد زد:

 نشون.این  -

 رامین گفت:

 رم میارمش.آروم باش بابا... من می -

 

شان بود شاهین خطاب به رامین و با اشاره دو انگشتی که سیگار بین

 گفت:

 تو غلط زیادی نکن. گمشو برو بیرون ریختت رو نبینم. -

 تو به من چکار داری؟  -

 



 شاهین رامین را با دو دستش هول داد و گفت:

 بیرون. تو دخالت نکن گمشو -

رامین تعادلش را از دست داد و عقب رفت. کمرش به چهارچوب 

 گرفت و وقتی راست شد گفت:

 واقعا که کم از حیوون نداری... گاو. -

و بیرون رفت و در را به هم کوفت. شش پله را باال رفت و در دوم  

هایی که به طبقه دوم ختم را هم بست و با صورت درهم به سمت پله

 .شدند رفتمی

 

 منیر خانم گفت:

 این چی می گه؟ هان؟ -

 رامین رو به او گفت: 

 موندم.کاش همون خراب شده میکنم. ایمن دیگه دخالت نمی -

 

 گه.خوب زن عمو راست می -

که انگشتش را تهدید وار تکان رامین رو به ربکا کرد و در حالی

 داد گفت:می



تو یکی خفه شو. دخالت نه بابا. دو کلمه هم از مادر عروس بشنوید.  -

 کنی تو ماجراشون.نمی

 

 و بعد راه افتاد و به اتاقش رفت. آقای راستاد سر تکان داد و گفت:

زن! بفهم. سعی دارم این زندگی رو درست کنم. دندون بذار سر  -

 کنی؟جگر. چرا اینطوری می

 

 منیر به گریه افتاد و گفت:

 م.کناش میهای خودم خفهذارم. با دستنمی -

 

های ورودی ساختمان نشسته بود. نه راه پس نیال اما تنها روی پله

ریخت و گریه دانست باید چکار کند. اشک میداشت نه راه پیش. نمی

کرد. انتظار داشت که با او بد برخورد شود اما نه به این شکل. می

 ها نشست و هیچکس به سراغش نیامد.ها روی پلهساعت

ه گذشت. باغ سرد و تاریک بود. او از سرما به که شب از نیمتا این 

 لرزید. اما تا جایی که یادش بود لباس گرم با خود نیاورده بود.خود می

 



از جا بلند شد و در همان نزدیکی قدم زد و بازوهایش را با دست 

ها و سرمایی که به وجودش ماساژ داد. از شدت نشستن روی پله

های عمارت هم زید. کم کم چراغمستولی شده بود ناخواسته کمی لر

 خاموش شد و همان یک ذره نور هم از او دریغ شد.

 

ها با ترس نگاهی به تاریکی بی انتهای باغ انداخت و دوباره به کنار پله

کرد برگشت. هم گرسنه بود، هم سردش بود. داشت احساس ضعف می

 شد.و سرما باعث کمر درد و دل دردش می

 

 با دردی که به جانش افتاد از جاو  دوباره روی پله نشست

 

 ها قدم زد و آسمان را نگاه کرد و گفت:بلند شد. ناچار در طول پله

 خدایا. خودت به دادم برس. خدایا کمکم کن.  -

چند لحظه بعد سگ بزرگ به نزدیکش آمد. از ترس قالب تهی کرد و 

بعد یک قدم عقب رفت و ایستاد. سگ چند لحظه نیال را نگاه کرد و 

اش را روی دو دستش گذاشت. نیال نفس همانجا نشست و بعد چانه

ترسید همانجا نشست. ولی حالش خوب راحتی کشید و چون هنوز می

 نبود و از شدت کمردرد دوباره ایستاد.

 



سگ نگاهی به او انداخت. خمیازه ای کشید و بلند شد و رفت. یک 

ت دو و نیم بود. ساعت دیگر گذشت. نیال ساعتش را نگاه کرد. ساع

 هایش را زیر بغلش زد و گفت:دست

 شه.خدایا چکار کنم؟ چرا این شب تموم نمی -

های زیادی تا صبح بیدار مانده بود. اما آن شب برایش زجر او شب

ترسید و مدام اطرافش را با هر آور و کشنده بود. هم از تاریکی باغ می

ود. و هم اینکه کمردرد زد. هم در آن لباس سردش شده بصدایی دید می

 درد جانش را به ستوه آورده بود. و دل

هایش از ایستادن خسته شد. نشست و سرش را به چمدان تکیه داد. پلک

 گرم شدند که صدای تقه ای شنید.

 

از جا برخاست و اطراف را نگاه کرد. درب عمارت به آرامی باز شد. 

سیاهی را در تاریکی بین  ها به در خیره شد. کمی بعد قامتاز پایین پله

هایش را روی دهانش گذاشت تا جیغ نکشد. کمی چهارچوب دید. دست

 بعد شاهین بیرون آمد.

 

ها سرازیر شد و بدون نگاه به نیال خیال نیال راحت شد. شاهین از پله

 های او را برداشت و باال رفت. چمدان

 



جلوی در  دانست چکار کند! شاهیننیال به او خیره شده بود. نمی

 چرخید و گفت:

کسی َطبَق نمیاره که شما رو روش سوار کنه بیاره تو. باید خودتون -

 تشریف بیارین. 

و بعد داخل ساختمان شد. نیال نگاهی به اطراف کرد. ترسید. کیفش را 

چنگ زد و به سرعت از پله ها باال دوید. وقتی وارد سالن تاریک شد 

 شاهین کنار در سوئیت منتظرش بود.

 

 نیال در سالن را بست و به سمت شاهین رفت.

 زن عمو گفت داخل نیاد.  -

 

هردو تعجب زده برگشتند و در تاریکی به دنبال صدا گشتند. و بعد 

 ربکا را روی پله های سالن دیدند.

 

 کنی؟ جا چکار میتو این -

 رم آب بخورم.دارم می -

 آب بخور ولی فضولی نکن. چون به تو ربط نداره.  -



 

ها سرازیر شد. شاهین هم شاهین روبه نیال کرد. نیال بی حرف از پله

هایش را روی بعد از او وارد شد و در را بست. ربکا با حرص دندان

 هم فشرد و عصبی به اتاقش برگشت.

 

وقتی وارد سوئیت شدند. نیال اطرافش را نگاه کرد. نسبت به روزی که 

تخت وسط اتاق، که با یک  آمده بود هیچ چیز تغییر نکرده بود جز

 تخت دونفره تعویض شده بود.

هایش را روی نیال با صورت گر گرفته وسط اتاق ایستاده بود و دست

فهمید تنها ماندن با این مرد خیلی هایش گذاشته بود. تازه حاال میگونه

 تر از تنها ماندن در باغ است.ترسناک

 

 گفت:شاهین دو درب از کمد دیواری را باز کرد و 

 تونین لباساتون رو اینجا بچینین، براتون خالی کردم. می -

درها را بست و با پایش به چهار کشوی زیر آن دو در اشاره کرد و 

 گفت:

 این چهارتا هم خالی هستن، برای استفاده شما. 

 ممنون. -



 

 شاهین به سمت دیگر سوئیت رفت و درب انتهایی را باز کرد و گفت:

ورودیشون جداست. همین جا  دستشوئیه. از داخل درای اینجام حموم-

 تونین لباسهاتون رو عوض کنید.هم می

 

 شاهین در را بست و گفت:

شوره. بره میهای چرک رو میمه لقا دو روز در هفته میاد لباس -

لباسهاتون رو بندازید داخل اون سبد سبز داخل سرویس که از شست و 

 .شو جا نمونن

 

 سوئیت را نگاه کرد و گفت:شاهین اطراف  

کنم، که از این رم بیرون قفلش میو این در اصلی، من هر وقت می -

 کنم.به بعد هر وقت شما باشین دیگه قفل نمی

 

 ولی اگه دوتامون بیرون رفتیم کلید رو داشته باشین و حتما قفلش کنید.  

 به جا کلیدی آویز روی دیوار اشاره کرد. 

 



 چهارنفره نشست و گفت:سپس رفت و روی مبل 

که به نظافت این چهل متر خیلی حساسم. باید همیشه در آخر این -

 مرتب باشه.

 او به میز گرد ناهار خوری دونفره اشاره کرد و گفت: 

 غذاتون از دهن افتاد. براتون گرم کردم.- 

 

نیال سر تکان داد و تشکر کرد. ازگرسنگی تعارف را جایز ندانست. 

 نشست و مشغول خوردن شد. رفت و پشت میز

 

 رفت.شاهین هم با گوشی دستش ور می

وقتی نیال دلی از عزا در آورد مشغول جمع کردن میز شد که شاهین 

 گوشی را کنار گذاشت و به کنار میز رفت و گفت:

 کنم. شما برید لباسهاتون رو عوض کنید.من جمع می -

 

د. ته دلش از ترسینیال به صورت غرق موی شاهین نگاه کرد. می

 لرزید. شنیدن این جمله می

 دانست قرار است که چه اتفاقی بیفتد.احساس بدی داشت و نمی



 

ها را تا نصفه هایش رفت و درب یکی از آنبا نگرانی سراغ چمدان

باز کرد و مشغول پیدا کردن لباس مناسبی شد. اما او درست 

 دانست چه لباسی مناسب آن شب است. نمی

 

فها را برداشت و از سوئیت خارج شد. نیال هم با یک شاهین ظر

تصمیم ناگهانی یک شلوار مشکی و یک سارافون صورتی برداشت و 

 هایش را تعویض کرد و بیرون آمد.به درون حمام رفت. لباس

 نوشید.شاهین برگشته بود و داشت از لیوانش چای می

 

 خطاب به نیال گفت: 

 براتون چایی آوردم. -

 کرد و مانتو شلوارش را روی چمدان انداخت نیال تشکر

 

ای که و برگشت و  پشت میز نشست و مشغول نوشیدن چای شد. فاصله

 کرد. با شاهین داشت خیالش را راحت می

 



 شاهین در همان حال گفت:

گوش بده دختر. چند تا قانون هست که باید رعایت کنی. یکیش رو  -

وقتی نیستیم قفل کردن دره؛  بهت گفتم؛ نظم و تمیزی سوئیته؛ دومیش

جا فقط به حرف من گوشی سومیش که از همه مهمتره اینه که این

کس دیگه. حتی پدرم که من همیشه در برابرش سر دی. نه هیچمی

گم بیا برو تو، باید بی چون و آرم. وقتی من بهت میتعظیم فرود می

بیرون،  اومدی داخل سوئیت، نه اینکه وقتی مادرم گفت بروچرا می

سرت رو بندازی و بری. حاال این بار گذشت. ولی توی دفعات بعد 

 دی.فقط حرف من رو گوش می

 آخه مادرتون... -

 

که نیال را نگاه کند دستش را شاهین که روی مبل نشسته بود بدون این

 باال آورد و گفت:

 حرف نباشه. فقط حرف من رو گوش بده. -

 

 بله. -

تونی بری ای. میدونم خستهای فردا. میباقی حرفامون باشه بر -

 بخوابی.

 



نیال جواب نداد و از جایش بلند شد. به روی تخت رفت و پتوی بزرگ 

پایین تخت را باز کرد و آن را باال کشید. پشت به سمتی کرد که شاهین 

 گفت.خواند و ذکر مینشسته بود. در دل دعا می

 

توانست بیفتد هر آن میدلشوره عجیبی داشت و به خاطر اتفاقی که 

 پریشان بود.

ی باال برد و برگشت. وقتی دید نیال زیر پتو ها را به طبقهشاهین لیوان

 خود را به خواب زده اَست، جلو رفت و یک بالش برداشت. 

از تخت دور شد و آن را روی مبل انداخت و یک پتو از داخل کمد 

 دیواری برداشت.

ک قرص جدا کرد. آن را در دهانش بعد هم داروهایش را برداشت و ی

 انداخت و به سختی قورت داد. 

 

سپس چراغ ها را خاموش کرد و روی مبل دراز کشید و پتو را رویش 

 انداخت. 

نیال پلک گشود و نفس حبس شده در ششهایش را آهسته بیرون فرستاد 

 و خدا را شکر کرد. 

 



اینکه دارو کمی بعد هم با خیال راحت خوابش برد. شاهین هم با 

خورده بود بی سر و صدا به تاریکی اتاق زل زده بود و به آنچه که بر 

 کرد.او گذشته بود فکر می

 

صبح روز بعد نزدیک ساعت ده بود که نیال تکانی به خود داد و با 

کسالت پلک گشود. برای یک لحظه نفهمید که کجاست. روی تخت 

هایش افتاد. دستی به چشمنشست و با دیدن سوئیت یاد اتفاقات روز قبل 

کشید و به دنبال ساعت دیواری گشت. ساعت زیبایی به دیوار نصب 

 داد. بود که ساعت ده و نیم را نشان می

 آهی کشید که شاهین گفت:

 گوشیت خودش رو کشت. -

که روی رو به شاهین کرد و دید که پشت میز نشسته است و در حالی 

 رفت.شت با گوشیش ور میمیز صبحانه کامل چیده شده بود دا

 صبح بخیر.  -

 شاهین بدون اینکه سر بردارد گفت:

 صبحتون بخیر، دیشب مشکلی داشتین؟ -

 خیر، چطور؟  -

  .خیلی تو خواب ناله کردین -



 نیال کمی فکر کرد و گفت:

 دونم. شاید به خاطر کمر درد بوده.نمی 

 جاتون راحت نبود؟  -

 نه از قبل کمرم درد داشت.  -

 االن بهترین؟  -

 خوبم -

 

بست و گاهی مفرد نیال به لحن شاهین فکر کرد که گاهی او را جمع می

خواند. و به نگاهش که هنگام صحبت با نیال بیشتر به زیر بود تا به می

 او. 

 نیال پتو را کنار زد و  از تخت پایین رفت.

به درون سرویس رفت و چند دقیقه بعد صدای جیغ ضعیفش به گوش 

ین رسید. شاهین سر بلند کرد و از جا بلند شد و دو قدم سمت شاه

سرویس برداشت که نگاهش به تخت افتاد و گندی که نیال به آن زده 

 بود.

 



چند لحظه ایستاد و چند بار پلک زد. نیال وقتی از دستشویی بیرون آمد 

زد و پشت لباسش را سمت خود کشید. با دو دست روی سر خود می

 اس زده بود حتما همانندش روی تخت بود.گندی که به لب

دانست از خجالت سرش را به هایش را روی سرش گذاشت و نمیدست

داشت. باید با رفت و لباس بر میکجا بکوبد! حاال چگونه بیرون می

 کرد. حضور این مرد چکار می

کرد شاهین تخت را ندیده باشد. از خجالت تمام بدنش خدا خدا می

 لرزید.می

 ر شوک زده بود که دست و پایش را گم کرده بود.آنقد

موعدش جلوتر افتاده بود. شاید به دلیل استرس و شاید هم به خاطر 

 سرما زده شدن بدنش.

 

شاهین پتو را روی زمین انداخت و مشغول برداشتن رو تختی شد. دو 

الیه از روتختی را جمع کرد و از الیه سوم تمیز بود. رو تختی ها را 

و به سمت سرویس رفت. در را گشود و به درون سرویس برداشت 

هایش را رفت که با نیال رو به رو شد. او را در حالی دید که دست

 لرزید. ها روی سرش گذاشته بود و میچون مادر مرده

نیال با دیدن شاهین از جا پرید و یک قدم عقب رفت. شاهین روتختی 

 ها را درون سبد انداخت و گفت:

 شی.ا وایسادن تمیز نمیبا اینج -



 و از سرویس بیرون رفت.

 

نیال نزدیک بود سکته کند. وارد حمام شد و چند بار روی سر خود زد. 

قدر اول صبح در سر خود زده بود که سردرد به تمام دردهایش آن

 اضافه شده بود.

 

را روی تخت  شاهین رو تختی جدید از داخل کمد بیرون کشید و آن

ا مرتب کرد. بعد هم به سراغ کمدش رفت و یک انداخت و تخت ر

حوله تن پوش از حوله های خود را برداشت و به درون سرویس 

رفت. حوله را آویزان کرد و درب حمام را زد. نیال به پشت در رفت 

 و گفت:

 بله. -

 گردم.رم بیرون، یک خورده دیگه بر میحوله براتون آوردم. من می -

 

 شت و هزار بار خود را لعنت کرد.نیال سرش را روی در گذا

 

ای به یاد ماندنی از خود برای درست در اولین روز آمدنش خاطره

 شاهین ساخته بود.



 

شاهین سریع یک دست لباس پوشید و موهایش را جمع کرد و پشت 

سرش بست. ریشش را مرتب کرد و از داخل کمدش یک دفترچه 

 یادداشت برداشت.

 

یزی روی آن نوشت و بعد کلید را از یک برگ از دفترچه کند و چ

روی جا کلیدی برداشت. بیرون رفت. در را قفل کرد تا مبادا زمانیکه 

آید همزمان شود با سر زده وارد نیال برای برداشتن لباس بیرون می

 شدن کسی به سوئیت.

 

شاهین پشت فرمان نشست و از منزل بیرون رفت. در خیابان راند و 

دو پاکت بزرگ تهیه کرد سپس  به  نزدیکترین ابتدا از یک فروشگاه 

 داروخانه رفت. 

 

 ها کارهایشان را انجام دهند. کمی شلوغ بود. منتظر ماند تا مشتری

وقتی نوبتش رسید و جلوی پیشخوان ایستاد رو به دختری که آرایش 

 کرد گفت:غلیظی داشت و با عشوه زیادی صحبت می

 سالم.  -



 

 تم. سالم بفرمایید. در خدم -

 

ی یادداشت را از داخل جیبش در آورد و روی پیشخوان شاهین برگه

 گذاشت. 

 

 دختر نگاهی سوالی به چهره شاهین انداخت و برگه را برداشت. 

لطفا پد بهداشتی و داروهایی که مناسب »روی برگه نوشته شده بود 

 «سیکل ماهیانه هستند

  

با چند نوع دارو  دختر لبخندی به روی شاهین زد و رفت و کمی بعد

 برگشت و مشغول توضیح شد. 

 

ها را یکی یکی به شاهین نشان داد و گفت این برای رفع قرص 

دردهای این دوره است. این یکی هم اگر حال روحی نامناسبی داشت و 

های مناسب ها و مکملتونه استفاده کنه. اینا هم ویتامینعصبی بود می

تونه به صورت مداوم آهنه. که می هستن برای این دوره. این هم قرص

 مصرف کنه. دو بسته هم پد گذاشتم. 



 ممنون -

 

دختر همه را درون یک پاکت جای داد و فیش را به شاهین داد. شاهین 

رفت حساب کرد و برگشت و خریدش را برداشت و تشکر کرد. وقتی 

سوار ماشینش شد یک پاکت برداشت و خریدهایش را درون پاکت جای 

 به منزل برگشت. داد و 

 

 وقتی وارد ساختمان شد شیال و ربکا را جلوی سینمای خانگی دید. 

هر دو با دیدن شاهین سالم کردند. اما سالم بسیار سرد. به همان 

 سردی هم پاسخ گرفتند. شیال پرسید:

 بیرون بودی؟ -

 آره. کار داشتم.  -

  از روز اول کارهات شروع شدن؟ فرستادتت خرید اول صبحی؟ -

 باید به تو جواب پس بدم؟  -

 نه، ولی مادر دیشب گفت اون بدترکیب رو تو اتاقت نبری.  -

 



شاهین درب سوئیت را باز کرد و پاکت را روی پله گذاشت و به سمت 

 شیال رفت. مقابل شیال خم شد و چهره او را جزء به جزء نگاه کرد. 

 شیال متعجب گفت:

 چیه؟ - 

 نم.کدارم صورتت رو نگاه می -

 چرا؟  -

خوام ببینم کجای تو بهتر از اونه! تو که خیلی بد ترکیب تر از می -

 اونی. 

 

 شیال از جا جهید و معترض گفت:

واقعا که. تو داری شورش رو در میاری. شیال خواست برود که 

 شاهین مچ او را گرفت و با خشونت به مقابل خود کشید و گفت:

این رو بفهم خواهر کوچیکه. نذار به او االن زن منه. زشت یا زیبا.  -

 خاطر اون بین ما خراب شه.

 و بعد شیال را روی مبل پرت کرد و به سمت سوئیت برگشت.  

های به اشک نشسته شیال با غصه مچ دردناکش را نگریست و با چشم

 رو به ربکا گفت: 



 دیدی چکار کرد؟-

 

ی خودش ربکا در حلقش احساس بغض کرد. این حمایت شاهین را برا

 خواست. اما حاال نصیب کس دیگر شده بود.می

 

هایش را شست و بعد دوش گرفت و بیرون رفت. لباسهایش نیال لباس

 را به چوب لباسی آویزان کرد تا خشک شوند.

کرد. حوله را پوشید و با احتیاط در را باز کرد. داشت ضعف می 

 هایش رفت.کسی در سوئیت نبود. وارد سوئیت شد و به سراغ چمدان

 

نگاهش به روتختی افتاد که از کرم به طالیی تغییر کرده بود. خجالت 

کشید و صورتش گر گرفت. او از داخل چمدانش یک دست لباس رنگ 

تیره برداشت و پوشید. به دنبال بسته پد گشت که در آن لحظه احتیاج 

 شد.داشت اما نبود. اعصابش داشت متشنج می

 

هایش را به هم ریخته بود. تمام لباس ها باز بود ودرب چمدان

هایش را در موهای به هم ریخته اش فرو برد و از جا برخاست و دست

 گفت:



خدایا من چه گناهی کردم. باید چکار کنم. فراموش کردم بذارم تو  - 

 چمدون. 

 

در همین حال بود که کلید در قفل چرخید و شاهین وارد سوئیت شد. 

کرد که او چرا در را قفل کرده است. نکند ینیال داشت به این فکر م

 بر خالف حرف دیشب قرار است زندانی همیشگی این اتاق باشد. 

 

 شاهین جلو رفت و پاکت را مقابل نیال گرفت و گفت: 

 بفرمایید-

 ممنون چی هست؟  -

نیال پاکت را گرفت و دربش را باز کرد و محتویات درون آن را 

 تی نتوانست تشکر کند.نگریست. با دیدنش سرخ شد. ح

 شاهین جلوی آینه رفت و در حال باز کردن کش موهایش گفت:

 گفتی.باید همون دیشب می -

 

نیال با نفس بند آمده راهش را سمت سرویس کج کرد و تا وارد شد 

 دوباره چند ضربه در سر خود زد. 



دانست به چه روش خود را برای این سهل انگاری سرزنش دیگر نمی

 کند. 

ها را خواند تعجب کرد قتی به محتویات پاکت نگاه کرد و نام قرصو

داند! چون معموال مردها در این مورد که شاهین این ها را از کجا می

هیچ سررشته ای ندارند و به خاطر خلق و خوی زن در این دوره او 

 دهند. را مورد سرزنش هم قرار می

ی مبل نشسته بود چند دقیقه بعد به سوئیت برگشت. شاهین که رو

 ای بهاشاره

 

 های نیال کرد و گفت:وضع چمدان

 شه زودتر تکلیف اینا رو روشن کنی.می -

هایش نیال سر تکان داد و پاکت را روی تخت گذاشت. به سراغ چمدان 

 رفت که شاهین گفت:

 اول چیزی بخورین. - 

 خورم. بعدا می -

 

را یکی یکی آویزان هایش در کمد شد. همه نیال مشغول چیدن لباس

 هایش را درون کشوها چید.کرد و باقی لباس



 های خالی را کنار گذاشت و گفت:چمدان

 من با اینا چکار کنم. -

ها را در انبار کمد دیواری جای داد. شاهین از جایش بلند شد و چمدان

ای به نیال تشکر کرد که شاهین حین پایین آمدن از صندلی اشاره

 و گفت:موهای نیال داد 

 اینارم یه شونه بزنی بد نیست. -

 

نیال دستش را سمت موهایش برد و وقتی دستش به آن موهای درهم 

ریخته خورد آهی کشید. چند دقیقه بود با آن وضع آشفته جلوی شاهین 

 داد. جوالن می

 

برسش را برداشت و به جلوی آینه رفت و مشغول شانه کشیدن 

ی سرش بست. سپس برس را تمیز کرد ها را باالموهایش شد و بعد آن

 ی عطری افتاد.و آن را روی میز توالت گذاشت که نگاهش به شیشه

 کرد. همان مارک از عطر بود که حسام همیشه از آن استفاده می

 شیشه را برداشت و درب آن را برداشت و بویش را به مشام کشید.

یه هایش کمی از آن را درون دربش اسپری کرد و بوی چوب را به ر

 کشید. بوی شیرین عطر در فضای سوئیت پیچید.



 شاهین سربلند کرد و نیال را نگریست.

نیال در آینه نگاهش به شاهین افتاد. سریع درب عطر را بست و 

 سرجایش گذاشت.

 

نیال دستپاچه درب عطر را بست و سمت تخت رفت و پاکت را 

 برداشت که شاهین گفت:

بمه. از صبح اول وقت صد بار صدای ویبره گوشیت روی اعصا -

 خوای جواب بدی خاموشش کنن.زنگ خورده. نمی

 

نیال به سمت کمد رفت و پاکت را درون آن جای داد و کیفش را بیرون 

داد. قدرت ویبره گوشی آنقدر زیاد بود که کشید. نیال به شاهین حق می

 زد.صدایش از کمد هم بیرون می

   

 پدرش بود. جواب داد:

 بابا.سال  -

 سالم دخترم. سالم عزیزم. حالت خوبه؟جوابم رو ندادی نگران شدم. -

نه بابا. نگران نباش. حالم خوبه. گوشیم روی ویبره بود صداش رو  -

 نشنیدم.



 اذیتت که نکردن. اتفاق بدی که نیفتاد!  -

 

 نیال اتفاق شب قبل را فاکتور گرفت و آرام گفت:

 نه بابا. اصال. -

 کنه؟اذیتت نمیشوهرت که  -

  

 نیال آهی کشید. که آقا جالل گفت:

 اذیتت کرده؟ می دونستم.  -

 نیال سر تکان داد و گفت:

تونم بگم نه بابا... فقط یه نفس از سر آسودگی بود.خوشبختانه تنها می -

 توی این چند ساعت سر و کار من با یک آدم باشعور بوده.

 

را نگریست. نیال روی تخت  شاهین آهسته نگاهش را بلند کرد و نیال

 پشت به او نشسته بود و سعی داشت تن صدایش پایین باشد.

 

 تمام معادالتی که درموردشون توی ذهن من بود بهم ریخت. -



 خوبه خدا رو شکر. پس خیالم راحت باشه؟  -

 بله.مامان کجاست؟ خوبه؟ -

مه آره خوبه. چند باری زنگ زد جواب ندادی نگران شد. اما االن ع -

 اومد سراغش با هم رفتن مسجد. 

 خوب خدا روشکر. پس حالش بهتره؟  -

انگار مرده زنده شده. خیلی خوبه. دیشب تا دیر وقت تو خونه تمیز  -

کاری کرد. صبحم تا نزدیک ظهر مشغول بود. هر کار کردم دست 

 برنداشت. 

 

 کنه.طور کمتر فکر میبذارین مشغول باشه. این -

 باشه. -

 

قایقی صحبت کردند. وقتی صحبتشان تمام شد و خداحافظی آن دو د

 کردند شاهین از پشت میز بلند شد و رفت روی مبل نشست و گفت:

 تشریف بیارین بشینین. -

 



نیال روی مبل با فاصله از شاهین نشست. رویش را به شاهین کرد و 

 گفت:

 در خدمتم. -

 من نیازی به کسی ندارم که در خدمتم باشه. -

 متوجه نشدم!  -

خوام بگم. نیاز ندارم کسی در خدمتم ی حرفهای دیشبم رو میادامه -

شنوه حرف من رو بفهمه. درک باشه و بشنوه. نیاز دارم کسی که می

 کنه. برداشت غلط نکنه. حماقت هم از خودش نشون نده.

 

 شنوم!می -

 چندسالته؟ -

 بیست و نه. - 

رفم رو نفهمی یا نخوای که خوبه. پس اونقدر بچه نیستی که ح - 

بفهمی. من هم هنوز اونقدر پیر و خرفت نشدم که نتونم تو رو یا حال و 

 روزت رو درک کنم.



ما دوتا اگر امروز مقابل هم قرار گرفتیم یک دلیل مشترک داریم. اون 

هم اینه که نذاریم سر کسی باالی دار بره. تو به خاطر برادرت 

. و البته به این خاطر که به پدرم نشون اینجایی، من هم به همون دلیل

 عرضه نشدم که از پس انجام کاری بر نیام.بدم هنوز کامال بی

به هر حال به هر دلیلی که داشتیم االن اینجاییم. کنار هم. رو به روی 

هم. ولی به هر دلیلی که بود تموم شد و  اسمامون توی شناسنامه هم 

همسر هم شدیم. پس باید از این نوشته شده و رسمی و قانونی و شرعی 

به بعد برای خودمون زندگی کنیم. نه به خاطر برادر تو و نه برادر 

 من! 

خوام دوتامون وظایف همسری رو حاال که این اسم رومون هست می

درست به جا بیاریم. من آدم حوصله داری در بابت لج و لجبازی و 

 بچه بازی نیستم. 

دم. اما اگر باهام راه بیاد، هر ابش رو میکسی باهام الکی لج کنه بد جو

ذارم کس که باشه، پدرم، مادرم خواهرم، همسرم، براش سنگ تموم می

شم همون آدم دم؛ و دقیقا میو هر کاری از دستم بر بیاد براش انجام می

 کردی.با شعوره داستان که داشتی واسه پدرت تعریف می

 

کنن... جز پدرم کسی رضایت در مورد کسایی که دارن باال زندگی می

دخترعموم، پس  ،به این ازدواج نداشت. همه مخالفن. مادرم، خواهرهام

تونی از سایش باهاشون دور بشی. وقتی می بینیشون سعی کن تا می

شه. ممکنه نتونم خودم رو کنترل دعوا راه نندازین چون واقعا بد می

 کنم و اتفاق بدی پیش بیاد. 



 

نشنیده بگیر، بعد از مدتی همه چیز براشون اگر چیزی بهت گفتن 

 شه.شه. حساسیتشون کمتر میعادی می

زندگیت رو بکن و کاری به کارشون نداشته باش. ببینیم یه مدت دیگه 

 چی پیش میاد.

اما در مورد گذشته؛ من قبال نامزد داشتم. دختری که دوستم بود، بعد 

پیش اومد و برای از یه مدت با هم نامزد شدیم. اماخوب، مسائلی 

خبر گذاشت و رفت. کار من هم به این حال و روز همیشه رفت. بی

کردم هرگز یک روزی بخوام ازدواج کنم. ولی بابام کشید. فکر نمی

 خوب تونست از پس من بر بیاد.

اون روز که اومدم سراغتون بهتون گفتم که تو این خونه جهنم در  

که قراره من با شما و طبقه  دونمانتظارتونه. دروغ هم نگفتم. می

 ها داشته باشم. ولی سعی کنید شما رعایت کنید.ها داستانباالیی

شما هم قبال نامزد داشتین. از امروز از این لحظه دیگه حرفی 

 درموردش نباشه.

 زنم، نه شما بزنید.ام حرف مینه من در مورد گذشته

ش ساله می دونم که فراموش کردن سخته. همونطور که خودم شی

خوام. اما فقط به حرمت نتونستم فراموش کنم. این رو هم از شما نمی

که با هم یک زندگی مشترک تشکیل دادیم، حاال چه خواسته، چه این

ناخواسته، دیگه حرفی از آدمای گذشته نباشه که زندگی االنمون به گند 

 کشیده نشه.



 

داشتی به من در مورد این زندگی... از حاال راحت باش. چیزی الزم 

کنم. تا توی این اتاقی راحت لباس بپوش. رفتی باال بگو، برات تهیه می

رعایت کن. رامین پسر عموی منه. نه برادرم. ربکا هم دختر عمومه. 

کنن. چون عمو و زن عموم توی اونا از بچگی با ما زندگی می

 تصادف فوت شدن.

 خدا رحمت شون کنه. -

 شاهین سر فرود آورد و گفت: 

این هم از این. مورد بعدی هم با توجه به شغلی که داری و با توجه  -

دونی که زیر یک سقف بودن با یه به درسی که خوندی بهتر از من می

مرد یعنی چی؟ و برعکس با یه زن زندگی کردن چطوریه! پس الزم 

نیست مسئله رو براتون باز کنم و شروع کنم به توضیح نیازهای دو 

 ها.های رفع اونطرفه مون و روش

های او هایش افتاد. شاهین دستجا که رسید نیال به جان انگشتبه این

را نگریست و بعد نگاهش را تا صورت سر به زیر نیال باال برد و 

 گفت:

خوام که همه چیز عادی و معمولی باشه. نه من مثل دیوونه ها می -

مسئله نه قهر  های احمق باش. برای اینکنم، نه تو مثل زنرفتار می

دونم داریم، نه دعوا داریم، نه کتک و بزن بزن، و نه حتی زور! می

عادت کردن به این شرایط که انتظارش رو نداشتی سخته. ولی هر چه 

 زودتر خودت رو با شرایط وفق بدی بهتره. برای هر دومون.



  

االن که ساعات اولیه این زندگیه. و تو هم سیکلت شروع شده. ولی 

، نه قراره من مثل پدر یا برادرت باشم، نه تو مثل مادر یا بدون

 خواهرم با من زندگی کنی.

 اما اونقدر فرصت هم هست که نخوام چیزی رو بهت تحمیل کنم.

 

که به شاهین نگاه اش را باال آورد و بدون ایننیال صورت سرخ شده

 کند برای عوض کردن بحث گفت:

 دم سر کارمتونم برگردر مورد کارم چی؟ می- 

 چند روز مرخصی گرفتی؟ -

 ده روز. -

 تا این ده روز تموم شه کی مرده کی زنده است؟ -

 نیال رو به شاهین چرخاند و گفت:

 ذارید برم سرکار! نکنه نمی -

 شاهین در سکوت به نیال نگاه کرد. نیال با التماس سر کج کرد و گفت:

 ذارید؟ یعنی نمی -



 نیال را نگریست و بعد گفت:های التماسگر شاهین چشم 

 من همچین حرفی زدم؟ من فقط گفتم بذار این ده روز تموم شه. -

 خواید تصمیم بگیرید که من برم  سر کار یا نه؟بعد می -

 طلبه!خوام بدونم تا اون زمان شرایط چی رو مینه فقط می -

 گردم.رم سر کارم و برمیچه شرایطی؟ من می -

 است و گفت:شاهین از روی مبل برخ

 .تر از عمل کردن بهشهحرف زدن در موردش آسون -

 یعنی چی؟ -

 گم.به وقتش بهت می -

 آخه!  -

شاهین رو به نیال کرد و با نگاهش باعث شد حرف در دهان او 

بخشکد. بعد هم رفت وسایل صبحانه را جمع کرد یک لیوان آب پرتقال 

 برداشت و آن را برای نیال برد. 

 که سر بلند کند گفت:نیال بدون این

 میل ندارم. -



هایش را به بازی گرفت. شاهین تکان نخورد. نیال بعد با غصه ناخن 

از چند لحظه سر بلند کرد و آن صورت پر مو را نگاه کرد. از نگاه 

کرد شد. مخصوصاً حاال که حس میکردن به صورت او حالش بد می

 خواهد اجازه دهد به سر کار برود.او نمی

 ش را با غیظ از شاهین گرفت و گفت:روی

 خورم. نمی -

شاهین اصرار نکرد و لیوان را روی سینی گذاشت و سینی را به 

 ی باال برد. طبقه

نیال غصه دار بلند شد و طول سوئیت بزرگ را قدم زد. داشت فکر 

 کرد زندانی شدن در این چهار دیواری باید خیلی سخت باشد. می

زخانه برد و برگشت. منیر خانم خطاب به او شاهین سینی را به آشپ

 گفت:

 زرنگ شدی. -

 شاهین به کنار او رفت و گفت:

 چطور؟ -

اومدی یه استکان چایی برداری. اما حاال خوب قبال واسه خودت نمی -

 در حال رفت و آمدی. 

 شاهین پوزخندی زد و گفت:



دم وقتی ملکه رفت و آمد رو به اتاق بنده ممنوع کردن باید خو -

 کارهام رو انجام بدم.

 

 گوش کن شاهین...  -

 

 شاهین زودتر و تقریبا عصبی گفت:

رفتم که کسی این ذاشتم مینه، شما گوش کنید. اگه جایی رو داشتم می -

 وسط اذیت نشه. ولی حیف که گرفتارم.

 گرفتار چی؟  -

 قول و قرار با حاجی.  -

 قول و قرارتون چی هست؟  -

 دیره. دیروز چرا اون کار رو با دختره کردین؟  االن واسه پرسیدن -

 کردم؟ کردم؟ حلوا حلواش مینباید می -

 مگه اون پسرتون رو کشته؟  -

 نه. ولی داداشش که کشته. -

 نویسن.  مگه گناه داداش رو پای خواهر می -



فعال که نوشتن. گناه برادرش رو به گردن گرفته. پس باید تاوانش هم  -

 پس بده. 

 اینطور.  که -

 دقیقا همینطور. من پدری از این در بیارم کیف کنی. -

  .باشه. هر طور راحتین. پس قراره با من در بیفتین -

 ولی اگه بعدش برخورد بدی از من دیدین به دل نگیرین. 

 هاش هم داشته باشه. اومده اسیری، باید تحمل شکنجه -

 اشته باشه.تونه معرفت دبانش میاومده اسیری ولی زندان -

 

 شاهین از جا بلند شد و سمت سوئیتش رفت. منیر خانم گفت:

 گفتی اون پایین؟دیروز داشتی چی می -

 گفتم؟چی می -

 که من نوشین رو فراری دادم؟این -

 ندادین؟ -

 نوشین دختِر... -



 

 شاهین دستش را باال برد و محکم گفت:

 بسه. -

ی به هم کوفت که منیر و راه سوئیتش را گرفت و رفت. در را طور 

 خانم از جا پرید. 

ها سرازیر شد و به درون سوییت رفت و در بعدی را هم شاهین از پله

 بست.

هایش رفت و با دست لرزان چندتای بدون توجه به نیال سراغ قرص

ها را در دست دیگرش انداخت. قوطی را روی میز توالت رها کرد آن

در عجله کرد که حتی نتوانست ها را در دهانش انداخت. آنقو قرص

 قورتشان دهد.

به سمت سرویس رفت. درب آن را گشود و آب را باز کرد. چند مشت 

 ها را فرو دهد.آب نوشید تا توانست آن

بیرون آمد و در را به هم کوفت. مادرش دست روی نقطه ضعف او 

آید دانستند اسم نوشین که به بد میگذاشته بود. همه در آن عمارت می

 کند.شود و زندگی را به کام خود و اطرافیان تلخ میاو دیوانه می

 

های شاهین را ی تخت نشسته بود داشت قدم رو رفتننیال که روی لبه

 فهمید چرا تا رفت و برگشت، حالش دگرگون شد.کرد. نمینگاه می



 به خود جرئت داد و گفت:

 اتفاقی افتاده؟ -

 شاهین بر سر او فریاد کشید: 

 تو مربوط نیست.  به -

های نیال از فریاد ناگهانی او گشاد شد. چند لحظه مات نگاهش چشم

 کرد که شاهین ایستاد و با همان تن صدا گفت:

 اینطوری به من زل نزن. -

 

نیال سر به زیر گرفت و بغضی که در چند ثانیه تشکیل شده بود ترکید 

کرد او یک حاال حس میترسید و و به گریه افتاد. واقعا از این مرد می

کرد انسان دو شخصیتی است. در حالیکه اینطور نبود. او فقط حس می

 کند.دار میها غرورش را جریحهاین حرف

 

 های نیال را دید چند نفس عمیق کشید و گفت:شاهین وقتی گریه

تونی ساکت باش که گریه نکن. صدای گریه رو اعصابمه. اگه می -

فهمم دارم ه االن حالم دست خودم نیست. نمیبهت آسیب نرسونم. دیگ

 کنم.چکار می



ها را چنگ زد. هایش را در  خرمن موهایش فرو برد و آنو دست

دانست هر آن ممکن است هیجان زده شود و سوئیت را به هم بریزد می

 و حتی بالیی سر نیال بیاورد. پس با صدایی آرام گفت:

 برو بیرون. -

 هایش گفت:شد و در میان گریهنیال از روی تخت بلند 

 بله!  -

 شاهین فریاد زد:

 گفتم برو بیرون تا بالیی سرت نیاوردم.  -

نیال از ترس سمت در فرار کرد. از سوئیت بیرون زد و پله ها را باال 

رفت. وارد سالن شد که با منیر خانم رو به رو شد. ابتدا چند لحظه 

 مان حال زار گفت:مکث کرد و بعد دوباره به خود آمد و با ه

 پسرتون حالش بده. -

 

خواهد و ممکن دانست در این لحظات شاهین فقط تنهایی میمنیر که می

 است در اوج عصبانیتش به اطرافیانش آسیب بزند گفت:

 برو پایین... کی گفته پاتو بذاری تو خونه من؟ گمشو ببینم. -

 



ین یادش آمد. دفعه قوانین شاهنیال چرخید و یک پله پایین رفت. یک

نیال « دیفقط حرف من رو گوش می»صدای او در مغزش اکو شد 

 دوباره برگشت که منیر خانم با لحن بدی گفت:

 نفهمیدی چی گفتم؟ گورتو از جلو چشمام گم کن. -

ها نیال با ترس از کنار منیر خانم رد شد و از عمارت بیرون دوید. پله

 ا در پشت ساختمان یافت. را پایین دوید و بی هدف دوید که خود ر

نفس زنان روی زمین سرد نشست و به گریه افتاد و با صدای بلند زار 

 زد.

فهمید گرفتار چه تالطمی شده است. و در میان این امواج حاال می

 داد.مصیبت تنهای تنها بود و هیچکسی یاریش نمی

 

زد. در رفت و چنگ در موهایش میشاهین در اتاقش قدم رو می

ن زمان به بدترین روزهای زندگیش رفته بود و غرق تلخی کمتری

 گذشته شده بود. حاال این که کی دوباره حالش را بازیابد مشخص نبود.

 

ساعت راه رفتن وقتی داروها نای او را گرفتند به سمت بعد از یک

هایش زیر و رو شد و دمر روی تخت افتاد و به تخت رفت و پلک

 هوش در آمد.حالت بی

 



 نیال هم تمام طول روز را در همان نقطه نشست.

 منیر خانم هم خوشحال از این وضعیت مقابل سینمای خانگی نشست.

 نزدیک شب افراد خانواده یکی یکی به منزل برگشتند. 

 حدود ساعت نه ونیم شب هم آقای راستاد به منزل بازگشت. 

 

جمع کرد و وقتی میز آماده برای صرف شام شد آقای راستاد نگاهی به 

 خطاب به مه لقا پرسید:

 مه لقا خانم! شاهین و خانمش نمیان باال با ما شام بخورن؟ -

 

 منیر پوزخندی زد و مه لقا گفت:

 نه آقا. -

مه لقا به خاطر تهدیدهای منیر خانم حرفی نزد و آقای راستاد با 

 خیالی گفت:خوش

 البته که تنها باشن براشون بهتره. -

 گزید و قاشق را با نفرت در میان دستش فشرد.هایش را ربکا لب

 



ها در سکوت شامشان را صرف کردند و بعد هم دور هم روی آن

های رو به روی سینمای خانگی نشستند. تمام ذهن ربکا کنار مبل

که چه اتفاقی شد. غافل از اینشاهین بود و به آن خلوت حسادتش می

 افتاده است.

 

، رامین از جا بلند شد و به سمت سوئیت بعد از نوشیدن اولین چایشان

 رفت. منیر خانم با تحکم گفت:

 کجا رامین؟ -

 

 برم یه سر بهشون بزنم -

 ولشون کن. بذار تنها باشن.  -

تنهایی هم حدی داره. باید یه چند دقیقه هم مهمون قبول کنن. در  -

 ضمن دیشب من و شاهین دعوامون شد باید آشتی کنیم. 

های مشکوک منیر گوش کند در سوئیت را ه اعتراضکه بو بدون این

 ها را پایین رفت. باز کرد و پله

در زد و منتظر شد اما جوابی نگرفت. دوباره در زد و وقتی جواب 

 نگرفت تعجب کرد. برای بار سوم در زد و گفت:

 شاهین! نیال خانوم.  -



 وقتی صدایی نیامد دلش به شور افتاد.

 

 تر در زد و گفت:محکم

 شاهین اجازه هست بیام تو. -

زد همه جز و از صدای بلند رامین که کمی اضطراب در آن موج می

 ها جمع شدند.منیر باالی پله

 

رامین دستی به پیشانیش کشید و فکر کرد در بهترین حالت باید حمام 

 دهند. دوباره محکم در زد و گفت:باشند که جواب نمی

 شاهین دارم میام تو... یاهللا. -

 

 و بعد دستگیره را پایین کشید و آهسته در را باز کرد و صدا زد: 

 نیال خانم. -

در را تا آخر باز کرد و با دیدن شاهین روی تخت با صدای بلند داد 

 زد:

 شاهین. -



 به داخل دوید. آقای راستاد و شیال و ربکا هراسان پایین دویدند. 

ین زد و صدایش رامین شاهین را چرخاند و دستش را به صورت شاه

 کرد و بعد رو به آقای راستاد گفت:

 .هوش شده. قرص زیاد خورده حتما. نیال کجاساین که باز بی -

 و با صدای بلند صدا زد: 

 نیال خانم. -

شیال به سمت سرویس رفت و داخل سرویس را گشت. اما نیال نبود. 

 بیرون آمد و گفت:

 نیست. -

 زد: منیر... منیر. آقای راستاد به کنار در رفت و صدا

 

 ها آمد و گفت:منیر خانم باالی پله

 بله.-

 جا چه خبره؟ نیال کجاس؟این -

 دعواشون شد. البد بیرونه. -

 از کی؟ -



 از سر ظهر. -

 

 رامین راست شد و با عجله از سوئیت بیرون زد و گفت:

 حواستون به شاهین باشه. -

 

. در تاریکی باغ را گشت. رامین از کنار منیر هم رد شد و به باغ دوید

نیال را پیدا نکرد. ساختمان را دور زد و به پشت آن رفت. وقتی داشت 

رسید نیال را دید. نشسته بود در حالیکه سرش را روی به ته می

 زانوهایش گذاشته بود.

 

به کنارش رفت و آهسته روی پایش نشست. دستش را جلو برد و 

 ی نیال را تکان داد و صدا زد:شانه

 نیال.-

 نیال سر بلند کرد و چند لحظه پلک زد تا رامین را شناخت. 

 جا نشستی؟ چرا این -

 آقا شاهین گفتن بیام بیرون که بهم آسیب نزنن.  -

 دعواتون شده؟  -



نه... بامن نه... حالش خوب بود. چند دقیقه رفت باال و وقتی برگشت  -

 حالش خراب بود.

 

 تکان داد و گفت:رامین موضوع را حدس زد. سری 

 پاشو برو تو. -

 ترسم من از اون آدم می -

شه. باید اون االن اونقدر قرص خورده تا دو روز دیگه هم بیدار نمی -

 رفتی تو اتاقت.یک ساعت بعد می

 شه برگردم تو اتاق؟ناراحت نمی -

 شه.نه. اتفاقا بدونه از ظهر تا نصف شب تو باغ بودی ناراحت می -

جا د و با رامین راه افتاد. وقتی به سوئیت برگشتند همه آننیال بلند ش

 جمع بودند. منیر خانم گفت:

 اینطوری مراقب شوهرتی؟  -

 

 شیال با ناراحتی گفت:

ذاری جلو چشمت مشت مشت قرص شعوری که میتو اینقدر بی -

 بخوره.



 بارید گفت:ربکا با نگاهی که نفرت از آن می 

 کرد.دعوا نمی اگه شعور داشت که باهاش -

 نیال درمانده گفت:

 من دعوا نکردم.  -

 آره فقط اون دعوا کرد.  -

دونم چرا یهو چندتا قرص خورد ما هیچکدوم با هم دعوا نکردیم. نمی -

 «.برو بیرون که بهت آسیب نزنم»و گفت 

 تو گفتی ما هم باور کردیم. -

 

 رامین معترض با صدای بلند و اخم آلود گفت:

 برو باال.ربکا!  -

آقای راستاد که جای شاهین را درست کرده بود پتو را روی شاهین  

 کشید و گفت:

شناسید که این بدبخت رو اذیت همه تون برید... شماها شاهین رو نمی -

 کنید.می

 نیال با غصه آقای راستاد را نگریست.



 

 رامین سری تکان داد و گفت:

 بیارن.گم برات غذا البد چیزی هم نخوردی؟ می -

 

 ممنون میل ندارم. -

 کنی.باید یه چیزی بخوری، ضعف می -

 

رامین رفت. آقای راستاد موضوع را پرسید و نیال همه چیز را  

 تعریف کرد. آقای راستاد سر فرود آورد.

 

وقتی رامین آمد برای نیال غذا آورده بود. نیال آنقدر غصه دار بود که 

 به گریه افتاد و گفت:

 میل ندارم. -

 شه.اینطوری که نمی -

  



گرفت و دوباره اشک بعدی سرازیر هایش مینیال اشک را از چشم

 شد.می

 

آقای راستاد از رامین خواست او را تنها بگذارند. وقتی رفتند نیال روی 

مبل نشست و زانوهایش را بغل کرد و گریست. و فکر کرد آقای 

 راستاد حق داشت. او خیلی بدبخت بود.

 

 اد با همسرش به بگو مگو پرداخت.آقای راست

 

گذاشت نیال این همه در باغ بماند. و گفت نباید میدعوایشان شد و می

 کرد.منیر خانم او را نفرین می

 

شد و دلش برای حسام پر نیال با نگاه کردن این مرد قلبش فشرده می

کرد. از این کشید. دوست داشت کنار حسام بود و زندگی میمی

خورد. به پای میز توالت رفت و هایش حالش به هم میآدمعمارت و 

 عطر شاهین را برداشت و بو کشید.

 

 شود.هایش ریخت و ندانست کی این اوضاع درست میبیشتر اشک



بعد هم بالشی از کنار شاهین برداشت و روی مبل انداخت. پتویی هم 

 د. از داخل کمد برداشت و چراغ ها را خاموش کرد و همانجا خوابی

 

صبح روز بعد وقتی نیال بیدار شد و دست و رویش را شست مه لقا 

برایش صبحانه آورد و سینی دست نخورده شام شب قبل را برد و 

که از این پهلو به رفت. شاهین هنوز روی تخت خوابیده بود. بدون این

 آن پهلو شود. 

 

ه گرفت. تنها کاری کنیال هم از آن حال و هوای غمگین حس بدی می

ها از دستش بر آمد این بود که با پدر و مادرش تماس بگیرد و به آن

 گذرد. بگوید حالش خوب است و در اُردو به او خوش می

 کشید. شد دوباره عطر شاهین را نفس میهر وقت خیلی دلتنگ می

 

ظهر مه لقا سینی ناهار را برایش آورد و سینی دست نخورده صبحانه 

 را برد. 

اشت حتی به محتویات سینی نگاه کند. به کنار تخت نیال دوست ند

شاهین رفت و با نگرانی دستش را جلو برد. دو دل بود اما در آخر 

دستش را روی پیشانی او گذاشت. احساس کرد کمی دمای بدنش پایین 

 است که آن هم با خوردن آن همه قرص عجیب نبود. 



ه همکارانش زد و گاهی هم بحوصلگی در سوئیت قدم میاو با بی

 زد. ها حرف میزد و با آنزنگ می

 کرد. پرسیدند و او خستگی را بهانه میدوستانش دلیل غیبت او را می

شب که از راه رسید شاهین روی تخت به پهلو چرخید و پشت به نیال 

کرد. نیال او را نگریست و دوباره حواسش را به گوشیش داد.چند دقیقه 

را سمت نیال چرخاند. نیال داشت شاهین را بعد دوباره چرخید و رویش 

 کرد که او پلک گشود. نگاه می

 چند لحظه به یک نقطه نامعلوم خیره بود و دوباره خوابید. 

نیال نگاهش را از او گرفت و با گوشیش که روی پاهایش بود به ادامه 

 بازیش مشغول شد.

 دار گفت:چند دقیقه بعد شاهین با صدای خش

 ؟ ی چندیمرحله -

 نیال رو به او کرد و متعجب گفت:

 بله؟  -

 کنی! مرحله چندی؟ مگه کندی کراش بازی نمی -

  .هفتاد وهشت -

 پس تازه شروع کردی؟  -



نه یک سالی هست که این بازی رو دارم. فقط وقتایی که خیلی  -

 کنم.ره بازی میام سر میحوصله

  

 گفت: شاهین از شنیدن این حرف نیال نفس عمیقی کشید و

 بیا اینجا.  -

 نیال گوشیش را روی مبل گذاشت و به کنار تخت رفت و گفت:

 بله - 

 کمک کن بشینم. -

  

نیال پتو را پایین کشید و بازوی شاهین را گرفت. دست دیگرش را زیر 

گردن او انداخت و به سختی او را روی تخت نشاند. بوی عطر شیرین 

شد عطسه کند. شاهین پلک باز  نیال مشام شاهین را قلقلک داد و باعث

 کرد و گفت:

 سیگار من رو میدی؟   - 

 نه. -

 شاهین به نیال خیره شد. 



سی و دو ساعت خواب بودین. بهتر یه لیوان آب یا شربت بخورین.  -

 که سیگار بکشین.نه این

 سی و دو ساعت؟  - 

 بلکم بیشتر.  -

بلند شد.  هایش را روی صورتش کشید و به سختی از جاشاهین دست

 سرش گیج رفت و تلو تلو خورد. 

 خواین؟ کمک می -

 رم. نه خودم می -

 

شاهین به سرویس رسید و وارد شد. نیال آهی کشید و تخت را مرتب 

کرد. چند دقیقه بعد شاهین در حال خشک کردن صورتش بیرون آمد و 

 گفت:

طی سی و دوساعت بلکم بیشتر، وقت نکردی حموم رو جمع و  - 

 کنی. فقط کندی کراش بازی کردی؟جور 

  

های مچاله شده دستش را نیال گیج به شاهین نگاه کرد. شاهین دستمال

درون سطل انداخت و به کنار پاتختی رفت. پاکت سیگار و فندکش را 

 برداشت و گفت:



 خوام حموم کنم.لباسات رو از تو حموم در بیار می -

 

ز سوئیت بیرون رفت و نیال با های نیال گر گرفتند. شاهین اسریع گونه

هایش را بیرون آورد و درون اعصاب خوردی به حمام رفت و لباس

 کمد چید. 

که تا این حد شلخته شده بود که یک مرد شلختگی او را گوشزد از این

گرداند و حاال کند اعصابش به هم ریخته بود. او یک بخش را می

کارهای روزمره خود  توانستکارش به جایی رسیده بود که حتی نمی

 را انجام دهد.

سبد را نگاه کرد. جای دسته گلی که به آب داده بود هنوز درون سبد 

 بود.

 

اش چسباند و کمی دانست با آن چکار کند. دستش را به پیشانینمی 

فکر کرد و بعد دل را به دریا زد و سبد را باال برد. فقط منیر خانم در 

 سالن بود.

کرد. نیال سبد را به آشپزخانه برد و به مه ت نگاه میاو نیال را با نفر

 لقا و دختری که کنارش بود سالم کرد.

 سپس در ماشین را باز کرد و روتختی ها را درونش انداخت.

 شوری؟عه خانوم. اینا که نو بودن. چرا می -



 الزمه -

 

مه لقا به دختری که کنارش بود نگاه کرد. نیال تاید خواست. مه لقا 

 :گفت

 کنم.اجازه بدین خودم روشن می -

 ممنون -

 نیال به سوئیت برگشت.

کشید های جلوی عمارت نشسته بود و داشت سیگار میشاهین روی پله

 کرد.و رامین و شیال و ربکا را که دور آتش جمع بودند نگاه می

 

اش را به زانویش خواند و ربکا چانهزد و شعری میرامین گیتار می

 کرد.د و داشت شاهین را نگاه میتکیه داده بو

 

 زد.داد و بشکن میشیال هم آهسته خود را تکان  می

 

 رامین بعد از پایان آهنگ گفت:



 شاهین بیا... بدو داداش. -

 راحتم.  -

 بیا، بیا، راحت نیستی.  -

شاهین از جا بلند شد و رفت مقابل رامین نشست. ربکا با دلسوزی سر 

 بلند کرد و گفت:

 شاهین جان.خوبی  -

 

 شیال پوزخندی زد و گفت:

 .چرا خوب نباشه! تازه دوماد -

 شاهین نگاه سنگینی به شیال انداخت.  

 

 رامین گفت:

 گفتی نیال هم بیادمی -

 خانوم... نیال خانوم.  -

 



 ی حرصی کرد و گفت:شیال خنده

 خانوم... اون شلیته، پاچه پاره رو میگی خانوم؟ -

 رامین سرزنش وار گفت:

 شیال! خجالت بکش. -

 چرا خجالت بکشم؟ غیر از اینه! واقعا اون در شأن ماست؟  -

 

شاهین آخرین پک را به سیگارش زد. ته سیگار را درون آتش 

انداخت. دود حبس شده در دهانش را بیرون فرستاد و رو به شیال 

 گفت:

دونی شلیته، پاچه تو به زن من گفتی شلیته پاچه پاره؟ تو اصال می -

 گن؟اره به چه زنایی میپ

 

 گن؟ زن تو هیچ گوهی نیست. به هر زنی که می -

 

در یک آن یک طرف صورت شیال شروع به سوختن کرد. ربکا با 

کرد. رامین گیتار را کنار انداخت و های گرد شاهین را نگاه میچشم

 گفت:



 شاهین. چه غلطی کردی؟ -

شاهین را روی های صورت شیال را سمت خود چرخاند و رد انگشت

 ی او نگریست. گونه

 

کس این رو زدم که بدونی اون دختر حرمت داره... اون زن منه. هیچ -

 ، حتی تو که خواهرمی حق توهین کردن بهش رو نداره. 

 

 شیال از جا بلند شد و با بغض گفت:

 اون هیچ گوهی نیست. -

 جا دور شد و به درون عمارت رفت.و از آن 

 

های آتش روشن کرد. رامین با ناراحتی ی را با شعلهشاهین سیگار بعد

 گفت:

 اصال کار درستی نکردی. -

 

 شاهین پک دیگری به سیگار زد و گفت:



 رفتار اون درست بود؟ -

 زدی.نه. ولی نباید می -

 

 کرد گفت:که شعله های آتش را نگاه میربکا در حالی

زنت بشه. تو  کردی این دخترهمه حق دارن شاهین. نباید قبول می -

 خواستی دختر دور و برت کم نبود.که ازدواج می

خواستم فقط اون شب یه بحثی با حاجی پیش اومد که این من زن نمی -

 کار رو کردم

 چه بحثی؟ -

 حاال هر چی!  -

 

هایش را به هم قفل رامین ساعدهایش را دور زانوهایش انداخت و دست

 کرد و گفت:

تونی حتی آری خونه، ولی نمیدختر میتو سر بحثات با حاجی یه  -

 دونی دیشب چه بالیی سرش آوردی؟مراقبش باشی. می

 

 شاهین که از این حرف رامین یکه خورده بود گفت:



 چی شده؟ چکار کردم باهاش؟ -

 

بعد از خوردن قرصا بیرونش کردی، اون بدبخت از ظهر تا نصف  -

دونستیم. نمیشب پشت ساختمون خودش رو قایم کرده بود. ما هم 

 بدبخت وحشت کرده بود از دست تو. 

 از دیروز ظهر تا حاالم فکر نکنم چیزی خورده باشه. 

 

 چرا کسی بهش نگفته بیاد پایین؟  -

 چون جنابعالی بیرونش کرده بودی. -

 به خاطر خودش بود. -

  

شاهین از جا بلند شد و به سمت عمارت رفت. به درون ساختمان رفت 

 عصبی و با صدای بلند خطاب به شاهین گفت:که منیر خانم 

حاال دیگه واسه خاطر عفریته خانم دستت رو روی خواهرت بلند  -

 کنی؟ می

 زنم.الزم باشه باز هم می -

 من تالفی اینا رو سرش در میارم. -



 

ها شاهین بی حوصله وارد سوئیت شد و در را به هم کوفت. از پله

. نیم نگاهی به نیال انداخت و ته پایین رفت. وارد شد و در را بست

 سیگارش را درون بشقاب روی میز خاموش کرد و گفت:

 ناهارن؟  اینا ظرفای -

 بله -

 چرا نخوردی؟  -

 میل نداشتم.  -

 

ها و حوله اش  را از کمد برداشت و به حمام رفت. بعد از اینکه لباس

. خود را شست و بدنش سر حال شد دوش را بست و حوله را تن کرد

 هایش را پوشید و بیرون آمد. خود را خشک کرد و لباس

 

به جلوی میز توالت رفت و موهایش را سشوار کشید و بعد از خشک 

 شدن موهایش را پشت سرش بست.

 

رم بیرون. تا برم و ریشش را شانه کشید و گفت " من فردا دارم می

 افته ؟برگردم اتفاقی نمی



 

 چه اتفاقی؟ -

 .ایی، درگیرییدونم، دعوچه می -

 من که با کسی کاری ندارم. -

 گردونی؟ خوری یا باز نخورده برمیغذات رو چی؟ می -

 من میل ندارم که... -

 شاهین رو به او کرد و گفت:

 دونی.شی... خودت که بهتر میبخوای اینطور ادامه بدی مریض می -

 

 ره. تنهایی چیزی از گلوم پایین نمی -

 باید عادت کنی.  -

 خیلی سخته. -

رامین بهم گفت دیروز چه اتفاقی افتاده. از اون بابت معذرت  -

خوام. وقتی گفتم برو برای این بود که اذیتت نکنم. ولی می تونستی می

ها یک ساعت بعد من رو از پا یک ساعت بعد برگردی. اون قرص

 ندازن و...می



 شه دیگه قرص نخورین!می -

 ریزمرو به هم میقرص نخورم که زمین و زمان  -

اونجوری هم خوب نیست. کل روز رو تخت بودین بدون هیچ  -

 حرکتی. 

 

 شاهین نفس عمیقی کشید و سرش را به چپ و راست تکان داد.

 راستی! -

 بله. -

 چرا حلقه رو انگشتت نکردی؟  -

 به همون دلیل که شما نکردین.  -

 ها پیش شمان. کنم دلیل من اینه که حلقهفکر می -

 بله ولی روز عقد شما گذاشتین رفتین. نخواستین حلقه دستتون باشه.  -

 برو بیارشون. -

 

نیال به سراغ کمدش رفت و کیف را بیرون کشید. برگشت و روی 

 ها را از داخل کیف در آورد و گفت:تخت نشست. جعبه



 اینان.  -

 

 شاهین کنار او روی تخت نشست و گفت:

 به این خاطر بود که بهت زیر اگه اون روز نخواستم بپوشم -

 

لفظی رو دادم اما حاضر نشدی از دستم بگیری. گفتم که، قرار باشه 

 دم.کسی لج بکنه بد جواب می

 به این حد!  -

 شاید بدتر. -

 

 ها را باز کرد و گفت:او جعبه

بپوش که همه بدونن همسر داری. بپوش که همه بدونن مال شاهینی  -

کنم که ین کنه. مقابل هر کسی قد علم میو کسی حق نداره بهت توه

 بخواد تو رو اذیت کنه. 

 



کرد شاهین او را بیشتر چون نیال به چهره شاهین نگاه کرد. احساس می

کرد برای شاهین چون ملک انگارد و احساس میمال و دارایی خود می

و اموال اوست. از این حس و از این حرف شاهین خوشش نیامد. اما 

 وز نداد. چیزی هم بر

 

شاهین حلقه را برداشت و دست نیال را گرفت. حلقه را به انگشت او 

 کرد و گفت:

 ره تو هم.هرگز درش نیار، که کالهمون می -

 

 شاهین حلقه را هم به انگشت کرد و گفت:

 .دونه که متأهلیمتموم شد. حاال هرکس ما رو ببینه می -

 نیال حلقه دستش را نگاه کرد و در دل گفت: 

تو متأهل باشی یا نه کسی سراغت نمیاد. نه که خیلی خوشگلی! با  -

 این همه مو به شانپانزه گفتی زکی.

 

 خودش به این فکر پوزخند زد. 

 چیز خنده داری هست بگو من هم بخندم!  -



 نه. موردی نیست.  -

 ولی مطمئنم که بود!  -

 

 نیال بدجنس شد و گفت:

 شین.کنم از شنیدنش خوشحال فکر نمی -

 

 پس به من مربوط بود. خوب!  -

کنه کردم با این سر و وضعتون کسی رغبت نمیداشتم فکر می -

که فکر نزدیک شدن به شما به مغزشون نگاهتون کنه. چه برسه به این

 خطور کنه! 

 ریش دوست نداری؟  -

نیال به خوبی حالت تمسخر شاهین را حس کرد. ولی خیلی جدی جواب 

 داد  و گفت:

 ترسونین. ه که دوست ندارم. متنفرم. شبیه جنگلیهایین. آدم رو مین -

 

شاهین در سکوت به نیال خیره شد. چند ضربه به در خورد. شاهین از 

 جا بلند شد و گفت:



طالهایی که بابام بهت داده رو گاهی بنداز. بابام ببینه خوشحال  -

 شه. می

 

 ت:ها را درون کیفش انداخت و در دل گفنیال جعبه

 نه که از بابات خیلی خوشم میاد. -

 و بعد کیفش را درون کمد گذاشت.

 

شاهین سینی غذا را از مه لقا گرفت و از او خواست که سینی قبلی را  

 ببرد. میز را چید و خطاب به نیال گفت:

 بیا غذات رو بخور. -

 

نیال پشت میز نشست و شروع به خوردن غذا کرد. واقعا گرسنه بود و 

چسبید. شاهین وقتی اشتیاق او را در خوردن غذا دید او می غذا به

 لبخند محوی زد. 

 

صدای زنگ گوشی نیال در فضا پیچید. خواست برخیزد اما شاهین 

 گفت:



 افته.ولش کن. شامت رو بخور از دهن می -

 آخه ممکنه کار مهمی داشته باشه. -

 کنه. مهم نیست. غذات یخ می -

 

. چند دقیقه بعد دوباره به صدا در آمد. صدای زنگ گوشی قطع شد

 شاهین گفت:

 زنگ خورت بیشتر از صدوهیجده اس. -

 دوستا و همکارام هستن. -

 

ها شامشان را به اتمام رساندند چندین بار گوشی نیال زنگ خورد. تا آن

در آخر نیال رفت و صفحه گوشیش را نگریست. با دیدن اسم مهرانه 

 د. ی گوشیش یکه خورروی صفحه

دفعه گوشی به کرد. یکی رنگ پریده نیال را نگاه میشاهین، چهره

صدا در آمد. نیال دستش را پایین آورد و نخواست جلوی شاهین جواب 

 دهد. 

 



کرد ممکن است نامزد سابق نیال شاهین که شک کرده بود و فکر می

های تیره شده از خشم از جا بلند شد. رفت و مقابل نیال باشد با چشم

 ایستاد و گفت:

 خوای جواب بدی؟ نمی -

 

نیال سرش را به چپ و راست تکان داد. شاهین دستش را مقابل او 

 گرفت و گفت:

 بده ببینم. -

 های شاهین نگاه کرد و گفت:نیال سر بلند کرد و به چشم 

 این گوشی منه. - 

 

 شاهین فریاد زد:

 بده ببینم.  -

 نیال از جا پرید و به خود لرزید. 

 زنین؟ کنین؟ چرا داد میچرا اینطوری می -

 



 صدای زنگ گوشی قطع شد. شاهین با حرص گفت:

 شنوی؟ گفتم بده ببینم. نمی 

 دین من مخاطبای شما رو جواب بدم؟ شما اجازه می -

 دی یا طور دیگه ازت بگیرم؟ من مخاطبی ندارم. اون گوشی رو می -

 گوشی دوباره به صدا درآمد. نیال گفت:

 دم.خودم جواب می -

 کیه؟  -

 نیال دگمه سبز را لمس کرد و گوشی را به گوشش چسباند و گفت:

 بله. -

شاهین با دست اشاره کرد که روی بلند گو بزند. نیال گوشی را روی 

 بلندگو زد.

  

 سالم نیال. خوبی؟  -

 سالم. امرتون؟  -

 ازم دلخوری؟  -



 اهمیتی نداره. با من امری دارین؟  -

 روزه از حسام خبر ندارم... تو ازش خبر داری؟ چند  -

 

 زد گفت:نیال در حالیکه قلبش به شدت می

 نه. چطور؟ -

ده. خیلی زنم گوشیش خاموشه. جواب نمیهر چی بهش زنگ می -

 نگرانشم. به تو زنگ نزده؟ 

 نه.  -

 خبرش رو نداری؟  -

 نه. ندارم -

 . میرمبهم راستش رو بگو... دارم از استرس می -

 چرا مگه خونه نیومده؟  -

نه. یه روز اومد ساکش رو جمع کرد و رفت. دیگه از اون روز تا  -

 حاال خونه نیومده

 نیال از جا بلند شد و از کنار شاهین رد شد و گفت:

 من هم بی خبرم. از دوستاش و همکاراش سراغش رو نگرفتین؟ -



 

رفتیم و به چرا اما همه بی خبرن. من و پدرش حتی تا شمال هم  -

 ویالمون سر زدیم. اونجا هم نبود. 

 

 نیال دستش را با استرس روی صورتش کشید و گفت:

 کرد.رسه. حسام که از این کارها نمیمن جایی به ذهنم نمی -

 

 شم. کنم اگر خبر داری بهم بگو... دارم دیوونه میخواهش می -

 شه. شاءهللا پیدا میبه جون سینا به جون حسام خبر ندارم. ولی ان -

 دونم.نمی -

 

 دونم.باید چکار کنم! نمی

 گرده. نگران نباشید. حتما خواسته چند روز تنها باشه. برمی -

 امیدوارم. کاری نداری؟  -

 نه. -



 

مهرانه خانم خداحافظی کرد و نیال گوشی را مضطرب چند بار کف 

 دستش زد و اندیشید. 

 حسام کیه؟  -

ن سوال در جایش خشک شد. شاهین به مقابلش رفت و نیال با شنیدن ای

 تکرار کرد:

 پرسیدم حسام کیه؟ -

 

کرد و حسام را مقابلش نیال بوی عطر شیرین شاهین را حس می

 زد. هایش دو دو میدید. چشممی

 

کرد. وقتی نیال شاهین به حرکت سریع مردمک های چشم او نگاه می

 جواب نداد گفت:

  !نامزد سابقته-

 لهب -

 چرا برای گم شدنش به تو زنگ زدن؟  -

 خبرم دونن که من ازش بیچون نمی -



 دونن؟ مگه تو نامزدی رو باهاش به هم نزدی؟ نمی -

 نه... خبر ندارن که ازدواج کردم. -

 خبرن؟بی -

 

نیال سر فرود آورد. شاهین چند لحظه او را نگریست. و بعد بسیار 

 سرد گفت:

 گردن؟دن، دنبالتون میپس وقتی آقاتون برگر -

 

 نه... قراره بابا بهش بگه. -

 

 شاهین سر تکان داد و پوزخند زد. در اتاق . قدم زد سپس گفت:

من رو باش. فکر کردم نامزدیش رو رد کرده. حاال البد در آینده باید  -

 منتظرش هم بشم.

 

 نیال عصبی شد و گفت:



نداره که با شما  الزم نیست منتظر باشید. چون من حتی مادرم خبر -

 کنه توی اُردوی علمی دانشجویی هستم.ازدواج کردم. فکر می

 شاهین ناباور سر تکان داد و گفت:

 امکان نداره.  -

 

 شد. فهمید حتما دق مرگ میچرا کامال داره؛ چون مادرم اگر می -

 

 نیال ناخواسته صدایش را باال برده بود. روی مبل نشست و گفت:

 شد بفهمه با کسی مثل تو ازدواج کردم؟خوشحال میکنی فکر می -

 

 با کسی مثل من؟ مگه من چمه؟  - 

آره. به قول خودتون یه آدم روانِی قرصی. با آدمی با چنین ظاهر  -

 وحشتناکی. با چنین رفتارهای ترسناکی.

 

این تماس تا این حد تو رو به هم ریخت که بخوای اینطور به من  -

هت نگفتم بهتره با من ازدواج نکنی؟ مگه توهین کنی؟ مگه من ب

 زورت کردم؟ خودت خواستی.



 

 خودم مجبور شدم. به خاطر سینا - 

پس باز هم من مقصر نیستم که سر من غر بزنی. یا بخوای به من  -

 توهین کنی.

 

 هایش گرفت و به گریه افتاد.نیال صورتش را میان دست

یت را رفت و برگشت شاهین مشغول راه رفتن شد. چند بار طول سوئ

 و بعد رو به نیال گفت:

درک کن که زندگیت با اون آدم تموم شد و االن یه زندگی جدید  -

داری. هر چند بد، هر چند تلخ. با گریه کردن برای کسی که قبال تو 

 کنی.زندگیت بوده داری غرور من رو جریحه دار می

 

 کنین دست خودمه؟فکر می - 

 کنترل کن.نه. ولی خودت رو  -

 

شاهین دو بار دیگر طول اتاق را قدم زد و بعد مقابل نیال ایستاد و 

 گفت:



کنی یکی از دالیلم برای جواب مثبت دادن به خواست پدرم فکر می -

چی بود؟ این بود که بهشون گفته بودی نامزدم سرد شده و ازم دور 

ونقدر کردم اشده و پدر و مادرش یک ساله حالم رو نپرسیدن. فکر می

بینتون سرد شده و جدایی روانی اتفاق افتاده که دست به این کار زدم. 

اما انگار معادالتم کامال اشتباه بودن. تو هنوز عاشقی، اونا هنوز هم 

گیرن. تو قََسِمت به جون عشق سابقته، و البد اون به سراغت رو می

 هوای تو سر به بیابون گذاشته.

 

 نم؟گین من چکار کاالن شما می -

پرسی؟ تو باید از اول به چه کنم چه کنم هاش  فکر از من می -

کردی. با خودت کنار کردی. به یه عمر زندگی کنار من فکر میمی

 اومدی که قرار نیست هرگز اون پسر رو ببینی.می

 

 نیال نگاهش را از شاهین گرفت و پوزخندی زد و گفت:

ا به دنیا آوردن یه بچه، یه عمر زندگی! از نظر شما فاصله ازدواج ت -

 شه گفت یک عمر!؟یه عمر زندگیه؟ نهایتا به یک سال زندگی می

 

 شاهین که منظور نیال را نفهمیده بود گفت:

 گی؟چی می -



مگه قرار نیست به جای پسری که از دست دادین، براتون یه پسر به  -

 دنیا بیارم و بعد هم طالق بگیرم.

 

 .شاهین مات صورت نیال شده بود

 نیال از جا بلند شد و مقابل شاهین ایستاد و گفت:

 چیه؟ غیر از اینه؟  -

 

 شاهین ناباور گفت:

 کی این رو به تو گفته؟ -

 نیال صدایش را باال برد گفت:

 بابات.  -

 ی عصبی کرد و گفت:شاهین سر فرود آورد و خنده

اله آهان! پس بگو. نیاز نبوده نامزدی به هم بخوره. یه برنامه یک س -

داری، واسه بار دار شدن و به دنیا آوردن یه بچه و طالق گرفتن. بعد 

 هم برگردی به عشق عزیزت.

 



 این خواست شما بود که من قبول کردم، نه هیچ چیز دیگه.  -

 شاهین عصبی یک قدم جلو رفت و در صورت نیال فریاد زد:

 احمق. احمق. احمق. -

 رفت.و هر دفعه صدایش باالتر می

 

زد. روی مبل گوشهای نیال از شدت بلندی صدای شاهین زنگ می 

 افتاد و دستش را روی گوشش که درد گرفته بود گذاشت.

شاهین به سمت کمد رفت و یک شلوار از کمدش بیرون کشید. به 

درون سرویس رفت و در را بست. شلوار راحتیش را با شلوار بیرونی 

 عوض کرد و برگشت.

 

را کشید و کیفش را برداشت. بعد هم کشوی میز کنار تخت  

هایش را از کشوی میز توالت برداشت. از جاکلیدی آویز سوئیچ قرص

ماشینش را برداشت و رفت. طوری در را به هم کوفت که نیال از جا 

 هایش گرفت.پرید. آهی کشید و سرش را میان دست

 

باور نیال گیج و منگ بود. درگیر حال و احوالی شده بود که خودش هم 

 ی خود بود.نداشت. دلتنگ حسام و خانواده



 

داد که بی گناه تر از خودش از این طرف هم داشت مردی را آزار می

 گرفتار شده بود.

 

 از دلتنگی خود را روی مبل مچاله کرد و به گریه افتاد.

 

شد اش و آن مردی که داشت اذیت میبه حال خودش، حسام، خانواده

 گریه کرد.

 

 آمد که او را با آن کلمات بی رحمانه خورد کرد. از خود بدش

 

 او به خود گفت: 

چاره بگی دیوونه. این تویی که دیوونه ای، چطور دلت اومد به اون بی

 مگه زورت کرده بود!

های لحظه آخرش اندیشید به شاهین و بیشتر هق هق زد. وقتی به حرف

 حق داد که او را احمق خطاب کند.

 



 سرش زد و گفت: مشتش را دوبار روی

کنی دنیات بدتر از این جهنم بشه. تنها واقعا احمقی. چرا کاری می -

 کسی که سعی داره حمایتت کنه همین بدبخته.

 

شاهین ماشینش را از پارکینگ خارج کرد و کالفه و فکری در 

 ها راند. وقتی هم خسته شد به بام شهر رفت.خیابان

 

که خورده بود عصبی بود.  تمام شهر زیر پایش بود. از بازی ای

برگشت و ضبط صوت ماشین را روشن کرد و روی زمین نشست و 

های زندگیش را تک به تک مرور به چرخ ماشین تکیه کرد و سال

 کرد.

 شد.رسید تمام ذهنش زیر و رو میوقتی به نوشین می

 

هایی که خندید. خندهپرستید و اویی که عاشقانه برایش میدختری که می

 داد و هرگز نفهمید که نوشین چرا رفت و به کجا!برایشان جان می

 



و بعد هم کم کم دیوانگی در او شکل گرفت. روزی که خود را بدون او 

توانست تصور کند و با خوردن آن همه قرص تا پای مرگ رفت و نمی

 برگشت.

 بعد از نوشین سنگ شد، سرد شد، بی احساس شد.

 

خواست جان برادرش را نجات ود که میو حاال درگیر دختری شده ب

 .بدهد

 دید.کرد او را دختری احساساتی و احمق میوقتی به نیال فکر می

 

خواست زندگی هایش گرفته بود و میدختری که زندگیش را میان دست

 دیگری را با آن طاق بزند.

 

سرش را به چپ و راست تکان داد و سیگارش را آتش زد. پک 

 و دردهایش را با آن دود کرد. عمیقی به سیگار زد

 

نزدیک صبح بود و شاهین هنوز به منزل برنگشته بود. نیال در نور 

 داد.دیوارکوب روی تخت نشسته بود و دلشوره امانش نمی

 



صد بار خود را برای حرفهای نابجایش سرزنش کرده بود. هر بار از 

ینکه غرور پرسید اگر بالیی سرش بیاید باید چه کار کنم! از اخود می

مردی را به بازی گرفته بود تا حرصش خالی شود بارها به خود بد و 

 بیراه گفت.

 

 صبح هم کم کم دمید و سپیده سر زد.

 اش را آورد.ساعت ده صبح مه لقا سینی صبحانه

 نیال پرسید:

 مه لقا خانم آقا شاهین عادت دارن گاهی بزنن بیرون و شب نیان؟ -

آقا رامین همیشه مراقبشون هستن. باهاشون  بله. ولی نگران نباشین. -

 تماس گرفتن آقا شاهین گفتن خونه شیوا خانومن.

 شیوا کیه؟  -

دختر بزرگ خانواده راستاد. از وقتی شما ازدواج کردین اینجا  -

 نیومده. 

 چرا؟ به خاطر من؟  -

 شاید.  -

 



را نیال تشکر کرد که مه لقا رفت. نیال سینی را روی میز گذاشت و در 

 قفل کرد. 

روی تخت دراز کشید و پتو را روی سرش کشید و حاال با خیال 

 توانست بخوابد. راحت می

 چیزی طول نکشید که خوابید. 

عصر ساعت چهاربود که شاهین به منزل برگشت. وقتی دستگیره را 

  .فشرد در باز نشد. در زد و بعد کلید را در قفل چرخاند

تیاط وارد شد. نگاهش به نیال افتاد که در را آهسته باز کرد و با اح

 راست به سراغ کمدش رفت. روی تخت خواب بود. در را بست و یک

یک دست لباس راحتی برداشت و به حمام رفت. دوش گرفت تا سر 

حال بیاید. وقتی بیرون آمد بدنش را خشک کرد و لباس پوشید. از 

 سرویس که خارج شد با صدای در نیال تکانی خورد. 

 

گاه شاهین به سینی صبحانه افتاد. ابرو در هم کشید و دست به کاری ن

 خواست انجام دهد. زد که نمی

شد تا چیزی قصد نداشت نیال را بیدار کند اما حاال باید بیدار می

 بخورد. 

به پای میز توالت رفت و سشوارش را در آورد و درب کمد را محکم 

 سی جز شاهین نیست. دانست کبست. نیال از خواب پرید ولی می



پتو را روی سرش کشید و توجه نکرد. شاهین داشت او را از داخل 

 دید. سشوار را به برق زد و آن را روشن کرد. آینه می

موهایش را خشک کرد و شانه کشید. سشوار را خاموش کرد و 

نگاهش به پهلو به پهلو شدن نیال زیر پتو بود. حدس زد که دیشب 

 نخوابیده باشد. 

شوار را برداشت و یک مجله از داخل کمد برداشت و به کنار تخت س

رفت. خود را روی تخت انداخت طوری که تخت تکان محکمی خورد. 

 مجله را بین خود و نیال گذاشت و با صدا ورق زد. 

زد. نیال از تکانی که تخت خورده بود تعجب کرد. قلبش به شدت می

شود. پتو را آهسته هم نمیاطمینان داشت شاهین به آن تخت نزدیک 

پایین کشید و وقتی نگاهش به مردی که روی تخت بود و داشت مجله 

ها جیغ کشید و عقب رفت که با پتو از زد افتاد، چون دیوانهورق می

 تخت سقوط کرد.

شاهین سریع چهار دست و پا از آن طرف تخت پایین رفت و بازوی  

رفت و از جا بلندش کرد و نیال را که از ترس زبانش بند آمده بودگ

 عصبی غرید:

 چته؟ جن دیدی؟ -

 

ی شاهین خیره شد. این صدا صدای همان مرد بود که نیال به چهره

 اش آن آشفتگی قبل را نداشت. شناخت اما چهرهمی



شنید آهسته بازویش های هیجان زده اش را میکه صدای نفسدر حالی

 را از چنگ شاهین بیرون کشید و گفت:

 ایین؟ ترسیدم.شم -

 

 اش را از شاهینو بعد صورت سرخ شده

 

 برگرداند و سمت سرویس رفت. 

 شاهین غرید:

 ترسی؟چرا من به هر شکلی در میام تو ازم می -

نیال جواب نداد و وارد سرویس شد. شاهین با کالفگی دستش را روی 

 ها و صورتش کشید و پتو را تا کرد و روی تخت گذاشت. چشم

برداشت و به آشپزخانه رفت. از مه لقا خواست برای نیال سینی را 

ناهار گرم کند. مه لقا اطاعت کرد و سینی را سریع حاضر کرد و 

 گفت:

 ظهر ناهارشون رو بردم اما هر چی در زدم باز نکردن.  -

 اشکال نداره. خواب بوده. -



های سنگین ربکا و شیال به سوئیت برگشت. نیال روی شاهین زیر نگاه

بل نشسته بود و سرش را توی گوشیش فرو برده بود و سر بلند م

 کرد. نمی

 شاهین سینی را روی میز گذاشت و گفت:

 بیا ناهارت رو بخور. -

 میل ندارم.  -

شاهین به سمت او رفت و گوشی را از دستش کشید و روی مبل پرت 

کرد و مچ دستش را چنگ زد و او را سمت میز کشاند. صندلی را 

 کشید و گفت:عقب 

 بشین. -

نیال با صدای تحکم بار او نشست. شاهین روی صورت او خم شد و 

 غرید:

های غذاییت سر وقت بخواب، سر وقت بیدار شو، سر وقت هم وعده -

 رو بخور. زرد شدی، در حال گذروندن سیکلت هم هستی دیگه بدتر. 

ین نیال تازه توانست آن صورت را از نزدیک ببیند. حاال که شاه

موهایش را کوتاه کرده بود ریشش را زده بود صد برابر عوض شده 

بود. به یاد حرفهایی که شب قبل به او زده بود افتاد. از خود خجالت 

 کشید. حتما به خاطر آن حرفها بود. 



شاهین رفت و دوباره روی تخت لمید و مجله را ورق زد.نیال قاشق را 

 مقدمه گفت:در غذایش گرداند و بی

 خوام.ه خاطر حرفهای دیشب ازتون معذرت میب -

 شاهین در حال ورق زدن مجله گفت:

 دن.آدما توی عصبانیت خود واقعیشون رو نشون می -

 یعنی چی؟ -

که مشکل دنیا همیشه همین بوده، آدمای بدهکار همیشه یعنی این -

 طلبکارن.

 بدهی من به شما چیه؟ -

ارد بازی شما و پدرم شدم و طلب شما از من چیه؟ من بد کردم که و -

عرضگی نشم! هر هاتون رو برآورده کردم؟ که فقط متهم به بیخواسته

 چند االن دیگه کاری به طلب و طلبکارش و بدهکار و بدهیش ندارم. 

 نگفتین بدهی من به شما چیه؟ -

 شاهین دوباره ورق زد و گفت:

ال که قبول کنید وجود من به نجات برادرتون کمک کرد. پس حا -

اسمتون رفته تو شناسنامه من حق ندارین به خط خطی کردنش فکر 

 کنین.

 من حرف و شرط پدرتون رو باز گو کردم -



خبر بودم، حاال اگه شما با پدرم این شرط رو گذاشتین اما من ازش بی -

تونین، اسم من رو بعد از یک سال از شناسنامتون ور دارین. چه با می

 بچه چه بدون بچه.

 ه اصراری به موندن کسی دارین که زندگیتون رو به هم ریخته.چ -

اصرارم برای اینه که بشینه این به هم ریختگی رو مرتب کنه. نه با  -

رفتنش بدتر به هم بریزه. مگه ازدواج و طالق خاله بازیه که یه روز 

به خاطر منافعت بیای بعد فرداش به خاطر همون منافع ول کنی و 

 بری.

کر کردین که ممکنه منافع شمام تو نبود من باشه. از به این ف -

شین. دیگه مجبور نیستین اعصاب خوردی زندانبان بودن خالص می

 بکشین

 زنی.با بچه که حرف نمی -

دونم گی یا خودت؟ تو به فکر من نباش. من میاالن به خاطر من می

هم  کنم. تو تکلیفت رو با خودت روشن کن. دوتا حیووندارم چکار می

گیرن و یک سال با هم تو یک قفس نگهدارن بعد از مدتی به هم خو می

 کنن. چه برسه به ما که مثال آدمیم... عادت می

 نیال وسط حرف شاهین پرید و گفت:

 دور از جون. -

 جون من یا تو؟ -



 شما! -

کنی بعد از یک سال نه دیگه نداریم. شما نه... تو... حاال تو فکر نمی -

تا انسان ممکنه احساسی به وجود بیاد. بچه هم باشه که دیگه بین ما دو

 زنی؟ بدتر. با چه عقلی تو روی من از رفتن حرف می

نیال نگاهش را از بشقاب گرفت و به شاهین که داشت مجله را نگاه 

 کرد. کرد دوخت. او، واقعیات را مقابلش ردیف میمی

 شاهین اخم کرد و گفت:

خوام برای کسی که شما، خطاب نکن. من میکنم، من رو تکرار می -

اما در مورد زندانبان «. شما»باشم نه « تو»کنه داره کنارم زندگی می

 کنی زندانی من هستی؟گفتی... من با تو چکار دارم که فکر می

 این زندگی شبیه زندگی تو زندانه. -

تونی بری تونی طوری زندگی کنی که شبیه زندانی نباشی؟ میمی -

 ت رو قاطی باالییا کنی؟خود

 اونا من رو دوست ندارن. -

 پس گناه من نیست. -

 نه. -

 تونی بری سر کار! ولی به چند شرطمی -

 نیال شاد از جا بلند شد و گفت: 



 واقعا؟ چه شرطی؟  -

 

گم. هر جایی هم خواستی برو، جز خونه پدرت چون بعد بهت می -

ا، پیش دوستات جلوت رو فعال صالح نیست. برای پارک، بازار، سینم

گیرم. پس زندانی نیستی. دیگه هم نشنوم به من بگی زندانبان. فقط نمی

 قبل از رفتن با من هماهنگ کن.

هایش را به هم قفل کرد و با نگاه سپاسگزار خطاب نیال خوشحال دست

 به شاهین گفت:

 خیلی ممنون. -

 شاهین نگاهش را بلند کرد و نیال را نگریست و گفت:

 بشین ناهارت رو بخور. از دهن افتاد. -

 

نیال سر جایش نشست و با شادمانی و خیال راحت غذایش را خورد. 

شد در بین خوردن ناهارش صورت شاهین را نگاه کرد. باورش نمی

این صورت زیبا و جذاب با آن ته ریش متعلق به مردی باشد که تا 

 دیشب از چهره اش واهمه داشت. 

ای وارد اتاقش شده ت دید فکر کرد مرد غریبهوقتی او را روی تخ

 است.



 

ی به هم ریخته و آن موهای خوش حالت دیگر هیچ شباهتی به آن کله

 زشت نداشت.

 برداشتن آن همه مو، تغییر بسیار بزرگی بود.

 فصل هفتم:

 

چند روز از نبود نیال گذشته بود. انیس خانم که با نگرانی، درب 

 کشید با صدای بلند گفت:ها را دستمال میکابینت

 آقا جالل. -

 آقا جالل از توی هال جواب داد:

 بله. -

 به نظرت نیال دیر نکرد؟ چرا من همش نگرانم؟  -

آقا جالل با نگرانی روزنامه را تا کرد. حاال باید به انیس خانم جواب 

 داد.می

 بیا اینجا انیس خانم.  -

و به کنار او آمد و  انیس خانم  دستمال ها را روی پیشخوان گذاشت

 گفت:



 بله آقا. -

 ببین. باید یه موضوع مهمی رو بهت بگم -

 چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ -

 آره. ولی نه اتفاق بدی.  

 کنم. شه توضیح بدی زودتر. دارم سکته میمی -

که باید بگم حال نیال خوبه. هر روز هم نه خانم نگران نباش. اول این -

 زنی. میداری تلفنی باهاش حرف 

 خوب!  -

 ولی اون اُردو نرفته.  -

 پس کجا رفته؟ -

 خونه همسرش.  -

 

 انیس خانم به آقا جالل خیره شد. زیر لب گفت:

 مگه نیال ازدواج کرده؟ -

حال بودی. هوش و بیبله. شما حالت خوب نبود. هر روز بی -

 دونی که...می



 کی این کار رو کرده؟ -

 و بهت داد. روزی که خبر آزادی سینا ر -

 انیس خانم گیج پرسید:

 یعنی چی؟ اون روز که من حالم بهتر از همیشه بود. -

 اون با حسام ازدواج نکرده! -

 فهمید.شد و حرفهای آقا جالل را نمیانیس خانم داشت دیوانه می

 

 پس با کی ازدواج کرده؟ -

با پسر بزرگ راستاد... باهاش ازدواج کرد تا رضایت آزاد شدن  -

شد. حتی حسام خبر نداره. سینا رو بگیره. وگرنه سینا باید اعدام می

 اون این کار رو کرد تا سینا برگرده، تو خوب بشی، و اتفاق بدی نیفته. 

 

دفعه به گریه افتاد و کرد. یکانیس خانم شوک زده آقا جالل را نگاه می

ود گفت " چطور چنین کاری کردین؟ اون پسر روانیه. غصه سینا کم ب

دونی نیال چقدر حسام رو دوست حاال باید نگران نیال هم باشم... می

 شه. نیال دووم نمیاره"داشت؟ اگر اتفاقی حسام بفهمه دیوونه می

 



ی فکراش رو کرده بود. من بارها ازش آقا جالل گفت " نیال همه

گفت حسام من رو خواد این کار رو نکنه. ولی میخواستم اگر می

. چون خیلی سرد شده. گفت اینطور حال مادر خوب کنهفراموش می

گرده خونه. هرشب هم که داریم باهاش حرف شه و سینا برمیمی

 کنه "بینی که حالش خوبه. کسی هم اذیتش نمیزنیم. میمی

 دونی؟_ از کجا می

فهمیم. تو که _ مطمئنم. نیال حالش خوب نباشه از صداش می

 شناسی دخترت رو.می

زنه مونه. اصال حرف نمیاون پسر رو دیدی. مثل بت می_ تو بارها 

 اون بیماره جالل. ممکنه بالیی سر نیال بیاره.

گفت اون خیلی هم آدم باشعوریه. چون افسرده _ نفوس بد نزن. نیال می

است قرار نیست جانی باشه.... شاید با وجود نیال حال اون پسر هم 

 خوب بشه. 

 جواب حسام رو چی بدیم؟ -

 وضوع حسام و نیال بزرگتر از این حرفها بود. م -

 چطور؟ -

آقا جالل همه چیز را تعریف کرد و انیس خانم با دلشکستگی فقط گریه 

 کرد. تا نیمه شب طول کشید که آقا جالل به سختی او را آرام کرد. می



قراری خواست که به نیال زنگ بزند و آقا جالل مخالف در نهایت با بی

 فت که دیر وقت است. گکرد و میمی

 اما در آخر انیس خانم موفق شد. 

 

گوشی نیال به صدا در آمد. نیال که روی مبل نشسته بود و داشت کتابی 

خواند، سر بلند کرد و ساعت را که شاهین برایش خریده بود را می

 نگریست. ساعت از دوازده نیمه شب گذشته بود. 

 

و داشتند کارت بازی  رامین و شاهین که روی تخت نشسته بودند

 کردند، همزمان رو به سوی نیال کردند. می

 شاهین کارتی را روی تخت انداخت و گفت:

گوشی من و رامین نیست ها... گوشی شماست که داره خودش رو  -

 کشه.می

نیال کتاب را بست و از جا بلند شد و رفت صفحه را نگاه کرد. مادرش 

 بود. سریع جواب داد و گفت:

 مامان.  جونم -

 مامان قربونت بره... چرا بهم نگفتی چه بالیی سرت اومده؟ -

 نیال از صدای گریه ی مادرش تعجب زده گفت:



 کنی مامان. مگه من چه بالیی سرم اومده.چرا گریه می -

 بابات همه چیز رو بهم گفت. دلم آتیشه از سر شب.  -

 باور کن مامان من حالم خوبه.  -

 دونم چی سرت اومده؟ تو حسام رو دوست داشتی. کنی نمیفکر می -

کنم جون دلم. نگو دیگه از این مامان، داشتم. تموم شد. خواهش می -

 حرفا

 کنن؟ شم. اذیتت نمیبه خدا دارم دیوونه می -

 کنن. باور کن خوبم. نه مامان، اذیتم نمی -

کنه؟ اون مشکل روحی داشت. مادرت اون پسره چی؟ اذیتت نمی -

 ره. بمی

و هق هق زد. نیال کمی صدایش را پایین آورد و برای اینکه خیال 

انیس خانم را راحت کند رو به گلدان تزئینی کنار میز توالت کرد و با 

 هایش بازی کرد و گفت:گل

گی، االن شوهر منه. باور کن مامان... مامان جان... این پسره که می -

 کنید.اینطوری فکر می کنه؛ چراپسر خوبیه.؛اصال هم اذیتم نمی

 

رامین و شاهین به هم نگاه کردند. رامین لبخندی به شاهین زد و آرام 

 گفت:



 کنه.داره تعریفت رو می -

 ها انداخت و گفت:شاهین لبخند نرمی زد. رامین کارتی را روی کارت

 خوب پیشرفتی بچه. ازت ناامید بودم. -

 و گفت: ها به صورت رامین زدشاهین دستش را با کارت

 بچه خودتی. -

 آن دو ساکت شدند. صدای نیال آمد که گفت:

آره من به بابا گفتم. اون آدم باشعوریه. واقعا باشعوره و حواسش بهم  -

 هست. 

 ها را ازرامین که یک دست از کارت

 

 دست داده بود با حرص گفت:

 آره دریا دریا شعور داره. -

 گفت:بعد با صدای بلند طوری که نیال بشنود  

 هنوز بیشعوریاش رو ندیدی. -



نیال متعجب نیم نگاهی به عقب انداخت و نگاهش با نگاه شاهین تالقی 

کرد. دو باره رویش را چرخاند و معذب و با صدایی آهسته تر حرف 

 زد. 

 ی رامین زد که رامین خندید و گفت:شاهین مشتش را به شانه

 حقت بود باشعور. -

 

را آرام کند ارتباط را قطع کرد و رفت  وقتی نیال موفق شد مادرش

 روی مبل نشست و کتاب را برداشت و گفت:

 گوش وایسادن اصال کار درستی نیست.  -

 دادم. صدای شما بلند بود. گوش نمی -

 کنم. باور می -

 شاهین ابروهایش را برای رامین باال انداخت و گفت:

 بی ادب نباش دیگه. -

 باشه.  -

لبخند زد. یک ساعت بعد رامین شب بخیر گفت و ها نیال رو به آن

ی خوابیدن شدند. نیال به روی تخت رفت و رفت. آن دو هم آماده

شاهین هم مثل این چند روز چراغها را خاموش کرد و به سراغ مبل 

 رفت و دراز کشید. 



نیال رویش را سمت شاهین کرد. نور گوشیش اطرافش را روشن کرده 

 کرد. شیش بازی میبود. شاهین داشت با گو

دانست باید دل نیال حرفی روی زبانش بود و برایش سخت بود. اما می

را به دریا بزند و به زبان بیاورد. واگرنه شاهین تا ابد روی آن مبل 

 خوابید.می

شاهین گفته بود نه کتکی در کار است، نه زور و دعوایی. هیچ چیز  

کرد. ن احمق رفتار نمیتحمیلی نیست. پس باید خودش هم همانند زنا

فهماند جزو آن دسته داد. و به او میباید شعورش را به شاهین نشان می

فهمد باید نیاز یک زندگی مشترک را های احمق نیست. بلکه میاز زن

  .بر آورد

 

 هایش را روی هم فشرد و آرام گفت:پلک

 آقا شاهین!  -

 مان حال گفت:شاهین که شک داشت صدای نیال را شنیده باشد با ه

 صدام کردین؟ -

 بله.  -

 خواین؟ چیزی می -

 تونین بیایین سرجاتون بخوابین. گم میبله. می -



شاهین چند لحظه بی حرف در تاریکی به سمت نیال نگاه کرد. و 

 :بعدگفت

 مطمئنی؟  -

 بله.  -

 

شاهین از جایش بلند شد و بالشش را برداشت و به کنار تخت رفت. 

بالش نیال انداخت و به روی تخت رفت. زیر پتو خزید  بالشش را کنار

و دست چپش را زیر گردن نیال انداخت و دست راستش را روی کمر 

 او گذاشت. 

اش را به موهای نیال چسباند و مشامش را از عطر موهای او پر بینی

 کرد. 

کرد هایش پر از اشک شد. با خود فکر مینیال بغض کرده بود. چشم

 گذراند. نه مردی به نام شاهین. را کنار حسام می باید این شب

دانست او غمگین است. به نیال حق شاهین لرزش نیال را حس کرد. می

 داد هرچقدر هم که ناراحت باشد. می

 پس با آرامش موهای او را نوازش کرد. 

 های نیال بند آمد و آرام شد. آنقدر او را نوازش کرد تا گریه

 ه خود چرخاند و گفت:بعد هم نیال را روب



 هیچوقت پشتت رو بهم نکن. بذار همیشه روت بهم باشه. -

 دست نیال را گرفت و روی گردنش انداخت و گفت: 

همیشه هم نزدیکم باش. دور نخواب، دور نشین، دور نرو، بذار  -

تنهاییامون با هم پر بشه. بذار حسرت نبود کسایی که دیگه نیستن رو 

اومده با هم زندگی کنیم، بیا درست زندگی کنیم. نخوریم. حاال که پیش 

 باشه؟

 اهوم.  -

 

های نیال را شاهین برای آغاز اولین رابطه صورتش را جلو برد و لب

هایش را ای که دل هر دویشان را لرزاند. شاهین پلکبوسید. بوسه

 بست. حس آرامش عجیبی به جانش نشست. 

تر به سینه ه نیال را محکمآن بوسه را دوباره تکرار کرد که ناخواست

 فشرد.

شاهین بارها نیال را بوسید و وقتی حرکتی از او ندید، صورتش را به  

های نیال چسباند. نیال هم به اجبار او را بوسید و با خجالت روی لب

 گرداند.



های کش آمده شان به او شاهین صورت او را برگرداند و در میان نفس

هر اضطراب و خشونتی، با آرامش نیال را لبخند زد. شاهین به دور از 

خواست نیال جز دردی برای اولین شب مشترکشان آماده کرد. نمی

روحیی که دارد، ترس و وحشتی به جانش بیفتد. به آرامی و با محبت 

ی چشم نیال هایی که از گوشهکارش را انجام داد. هر چند اشک

 داد. چکید آزارش میمی

ار آمد و نیال صورتش را پوشاند و پشت به او شاهین نیم ساعت بعد کن

 کرد و هق هقش را رها کرد. 

شاهین با حوصله او را برگرداند و کمک کرد تا لباس بپوشد. و بعد 

 سر او را به سینه فشرد و با محبت موهایش را بوسید و نوازشش کرد. 

به  دید نیال به اجبارکه میکشید و اینهای نیال رنج میشاهین از گریه

شد. اما به این حس و حال بد او نزدیک شده است حالش بد می

 کرد. اعتراض نمی

صبح روز بعد نیال در آغوش شاهین پلک گشود. اولحظاتی به چهره 

کرد دخترانگیش را تقدیم این مرد کرده شاهین نگاه کرد. باور نمی

 است. مردی غیر از حسام. حسامی که تمام زندگی و عشقش بود.

دید که با کرد میکرد و در رفتار او دقت میه شاهین فکر میوقتی ب

وجود تمام رفتارهای سرد و خشکش، دارای منطق و شعور باالیی هم 

 هست.



شد از شاهین همین رفتار اگرکسی از راه درست به او نزدیک می

رفت شاهین در دید، اما اگر کسی راه غلط را پیش میعاقالنه را می

 شد.خلق و لجباز و سرد میبرابرش به شدت بد

 

 دار گفت:شاهین با صدای خش

 نیال. -

نیال به او نگاه کرد. بعد از این چند روز اولین بار بود که شاهین به  

 کرد. او دوباره صدا زد:اسم صدایش می

 

 نیال. -

 بله.  -

 خوبی؟ -

 خوبم.  -

مردی که این همه خوبه چرا »شاهین ساکت شد. نیال از خود پرسید 

باید کسی ترکش کنه؟این مرد که از اول اینطور نبوده. پس بهتر از 

و این فکر عالمت سوال « حاال بوده. چرا اون دختر ولش کرده؟

 بزرگی در ذهن نیال ایجاد کرد.

 



بعد از ساعتی به آرامی دست شاهین را از روی کمرش بلند کرد و از 

 های او بیرون آمد.میان حصار دست

اشت. رفت تا دوش بگیرد. کمی بعد شاهین بیدار شد. و حوله برد لباس

شاهین روی تخت نشست و اطراف اتاق را نگاه کرد. نیال نبود. وقتی 

هایش را از کنار تخت صدای آب حمام را شنید خیالش راحت شد. لباس

 برداشت و پوشید. پاکت 

سیگارش را برداشت و روی تخت نشست و به تکیه گاه آن تکیه زد. 

به سیگار زد که گوشی نیال به صدا در آمد. خود را سمت میز چند پک 

 خم کرد و گوشی او را برداشت و صفحه را نگریست. 

به سرفه افتاد. نشست و چند ثانیه سرفه « عشقم حسام»با دیدن اسم  

های روی روتختی را تر شد سرش را چرخاند و لکهکرد. وقتی آرام

 نگاه کرد. با خود گفت:

 اری زنگ بزنی. نیال مال منه. دیگه حق ند -

گوشی از زنگ خوردن ایستاد. شاهین ته سیگار را درون جاسیگاری 

خاموش کرد و سیگار بعدی را روشن کرد. پک عمیقی به سیگار زد و 

داشت. دوباره گوشی به صدا در آمد. شاهین دود آن را در حلقش نگه

دهانش خارج  دگمه بغل گوشی را زد و آن را بی صدا کرد. دود را از

 کرد. 

 وقتی تماس قطع شد کمی بعد یک پیام آمد. و پشت بندش دو پیام دیگر. 

ی تخت آویزان کرد و شاهین سیگارش را تمام کرد و پاهایش را از لبه

 روی فرش گذاشت. ته سیگار را درون جا سیگاری له کرد. 



 درب سرویس باز شد و نیال بیرون آمد. با دیدن شاهین گفت:

 .صبح بخیر. سالم -

 سالم.تماس داشتی.  -

 نیال سشوار را برداشت و به برق زد و گفت:

 کی بود؟  -

 یه مخاطب به نام عشقم حسام!  -

نیال در جایش خشک شد. دستش سست شد و سشوار را پایین آورد. در 

آینه به شاهین که با کالفگی نشسته بود نگاه کرد. شاهین نگاهش را از 

تخت را دور زد و به پای کمد دیواری رفت.  نیال گرفت و برخاست.

ها خیره شد. چشمش هیچ درب آن را باز کرد و چند لحظه به لباس

 کند.دانست به چه نگاه میدید. اصال نمینمی

بعد از چند لحظه درب کمد را گرفت و محکم به هم کوفت. به کنار 

میز توالت رفت و کنار نیال ایستاد. کشو را سمت خود کشید و 

هایش را از کشو بیرون آورد. درب قوطی را با اعصاب قرص

 خوردی باز کرد و خواست قرص بردارد.

 نیال در آینه به دست او خیره بود.

شاهین خواست کف دستش قرص بریزد. نیال به یکباره مچ او را در 

چنگ گرفت. شاهین نفس زنان به دست کوچک و ظریف نیال دور 

 مچش نگاه کرد.



او چرخید و با دست دیگرش قوطی قرص را از میان نیال به سمت 

 دست او کشید و گفت:

 الزم نیست قرص بخوری. -

 بخشه... حالم خوش نیست.بده... آرام -

 نیال درب قوطی را از دست دیگر او در آورد. درب قوطی را بست.

 نیال حالم خوش نیست. بده قرصا رو. -

" چرا حالتون خوب نیست؟  نیال مقابل شاهین ایستاد و با آرامش گفت

دم. خیالتون به خاطر اون زنگ. من که جواب ندادم. جواب هم نمی

 راحت باشه. من که پیش شمام.

 من رو جمع نبند.  -

 شه. من که پیش تواَم. برو دوش بگیر حالت خوب می -

 که جوابش رو بدی؟ -

 هرگز... بهم اعتماد کن. -

 شاهین را به درون حمام فرستاد.نیال شاهین را سمت حمام هول داد. 

 یه وقت جواب ندی.  -

 دم. نمی -



شرت را از تنش بیرون کشید. نیال در را بست. به پای میز شاهین تی

توالت رفت و مشغول خشک کردن موهایش شد. موهایش را برس 

 کشید. آرایش مالیمی کرد تا رنگ پریدگیش را بپوشاند.

سبد انداخت. رو تختی جدید را  بعد هم روتختی را جمع کرد و درون

روی تخت انداخت و تخت را مرتب کرد. با دستمال و شیشه پاکن 

گردگیری کرد و وسایل اتاق را تمیز کرد که کسی در زد. شیشه پاکن 

 .را سر جا گذاشت و رفت کلید را در قفل چرخاند

وقتی در را باز کرد با کسی رو به رو شد که تا به حال ندیده بود. 

 صبحانه در دستش بود و گفت: سینی

 سالم. من شیوا هستم. خواهر شاهین. -

 

 نیال دستپاچه سینی را از او گرفت و گفت:

 سالم.ممنون خانم. بفرمایید. -

 شیوا وارد اتاق شد. نگاهی به سرتاسر سوئیت کرد و گفت:

 چیزیش عوض نشده. جز این تخت. -

 نیال سینی را روی میز گذاشت و گفت:

 د.بفرمایی -

 و به مبل اشاره کرد. شیوا روی مبل نشست و گفت: 



 شاهین کجاست؟ -

 حموم هستن... بفرمایید صبحانه.  -

 صرف شده.نوش جان.  -

 ممنون. -

 نیال اسمت بود دیگه.  -

 بله.  -

پریشب شاهین اومد خونه ما. دیر وقت بود. گفت که با شما دعواش  -

 شده.

 نیال سر به زیر گرفت و خجالت کشید.

زنه شاهین عادت بدی داره. وقتی از کسی می رنجه از خونه می -

چرخه. ولی اون شب با حال آشفته اومد بیرون. همش تو خیابونا می

خواست حرف بزنه اما به حرف آوردمش. یه چیزایی پیش من. نمی

 گفت که بهش حق دادم و چیزهایی گفت که به تو حق دادم.

زنه. نه. مسائل زندگیش رو جار میفکر نکن که اون آدم فضولیه و 

 فقط تو اطرافیانش من بیشتر از همه بهش نزدیکم.

با این حال چیز خاصی نگفت. ولی یه سری چیزها رو پرسیدم و 

 جواب گرفتم.

 دونی. منمی



 

کردم نباید ازدواج با تو از تو متنفر بودم. از کار شاهین بیشتر. فکر می

 همیدم بد هم نکرده.کرد اما با حرفهاش فرو قبول می

  .و بهم فهموند گناه برادر رو پای خواهر نمی نویسن

شاهین از شرایطتت توی این خونه گفت، و باید حق بدی جایی که 

 خوانت زندگی کردن بهتر از این نیست.نمی

 بله. -

 گم شانس آوردین که همسرتون شاهینه.اما می -

 چطور؟ -

 چون داداش من خیلی خوبه.  -

 بله.  -

 گن که نامزد دارین. می -

 االن که ازدواج کردم. ولی قبال بله. داشتم.  -

 های ارتباطیتون رو قطع کنید.بهتره هر چه زودتر همه راه -

 حتما.  -

 شینی؟چرا نمی -



 نیال کنار شیوا نشست. شیوا دست او را نگاه کرد و گفت:

 این حلقه شاهینه؟ -

 بله.  -

 شاهین خوب تا کنی به نفعته.خوبه... هر چقدر که با  -

 چطور؟ -

 اینطور بیشتر هوات رو داره.  -

خورن. اصال قابل کنترل شن قرص زیادی میآقا شاهین عصبانی می -

 دونم چکار کنم. ها نمینیستن. واقعا اون لحظه

 شیوا با غم دستی به موهای بلندش کشید و گفت:

 خدا مسببش رو لعنت کنه. -

 یعنی کی؟ -

 . نوشین -

 نوشین! -

آره دختری که یهو اومد تو زندگی داداشم و یهو هم غیبش زد. معلوم  -

کنن. نوشین هم نیست چه غلطی کرد. خیلیا واسه پول خودفروشی می

از اونا بود. اونوقتا شاهین بچه بود و خام. بیست و هفت هشت سالش 

 بود. این دختره که اومد تو زندگیش زیر و رو شد. 



های گذشته افتاد. دسته ای از موهایش فرو رفت و یاد سالشیوا به فکر 

 را دور انگشت پیچید. بعد گفت:

شاهین مخ ریاضیات بود؛ درس خون بود؛ عاشق درس بود. دانشگاه  -

قبول شد و به خاطر بابا رشته حسابداری خوند. دانشجوی ارشد که بود 

 با یکی از هم دانشگاهیاش آشنا شد. 

ده جدی و جدی تر شد. تا این که بعد از مدتی کم کم اون دوستی سا

دختره رو برای معرفی آورد خونه. بماند که اون روز چه اتفاقی افتاد. 

دادم دوستش داشته اما اون دختر خیلی خوشگلی بود. به شاهین حق می

باشه. ولی خوب اون با ما فرق داشت. خیلی هم فرق داشت. مهمترین 

ه اینکه خیلی فقیر باشن. ولی خوب تو یه فرقش هم با ما فقرشون بود. ن

خانواده کارمندی بزرگ شده بودن. باباش کارمند اداره ثبت احوال بود. 

 یه خانواده پنج نفره داشتن و یک زندگی خیلی معمولی. 

مامان هم اصال رضایت نداشت. روزی که برای اولین بار آوردش 

با ناراحتی  خونه، مامان خیلی باهاش بد برخورد کرد. دختره هم

 گذاشت رفت. 

دونی! شاهین اون مردی که اون همه سرش تو حساب کتاب و می

 ریاضی بود، با وجود اون دختر و به عشق اون شاعر شد. 

خوند، اون اخالقای خشکش نرم و لطیف شده گفت، شعر میشعر می

 پرستید. بود. شاهین واقعا نوشین رو می

  این پرستش هم توی چشماش مشخص بود.

 اما اون دختر رکب زد. رکب زد و رفت. شاهین رو دیوونه کرد. 



 شیوا با غصه سری تکان داد و گفت:

 خدا لعنتش کنه. -

الی درب حمام باز شد و آن دو را به خود آورد. شاهین از الی در 

 گفت:

 نیال. حوله و لباسای من رو میدی.  -

 نیال از جا بلند شد و گفت:

 مهمون داریم. االن میارم.آقا شاهین -

 کی هست؟  -

 شیوا با صدای بلند گفت:

 منم داداش. -

 خوش اومدی.  -

نیال حوله را برداشت و بعد برای او یک ست راحتی برداشت. کمد را 

برای پیدا کردن لباس زیر با نگاهش زیر و رو کرد. شیوا که تعلل نیال 

 را دید گفت:

 از کشوی اول بردار. اونجان. -



کر کرد و کشو را کشید. زیرپوشهای شاهین را نیال شرمزده تش

ها را از الی در داخل برداشت و به جلوی سرویس برد. حوله و لباس

 داد. 

 ممنون دختر.  -

 کنم. خواهش می -

 نیال به کنار شیوا برگشت و گفت:

 بعد چی شد؟  -

 شه. هیچی. ولش کن. شاهین بشنوه ناراحت می -

 

دقیقه بعد شاهین از سرویس بیرون آمد. نیال دیگر اصرار نکرد. چند 

شیوا با دیدن چهره شاهین برخاست و سمت او رفت.با شادمانی خندید 

 و گفت:

 خوشتیپ خواهر رو ببین. الهی فدات بشم. -

 خدا نکنه.  -

 او شاهین را در آغوش کشید و گفت:

 سالم. خوبی. -

 سالم عزیزم. خوبم. دوتا جوجه ات کجان؟ -



 ریزن.نن. بیان همه چی رو به هم میگفتم باال بمو -

 کردن.چه اشکالی داره. نهایتا یه کتک از داییشون نوش جون می -

 شیوا خندید و گفت:

 کتک براشون بده. ممنون از لطفت. -

شاهین پای میز توالت ایستاد و مقداری عطر به خود پاشید. بوی عطر 

 شیرینش در فضا پراکنده شد و مشام نیال را پر کرد. 

 نیال در دل گفت:

زنی! دوهزارتا عطر رو اون میز چرا همش از این وامونده می -

داری. نکنه تو و لی البو دست به دست هم دادین و قصد کردین با 

 عطر چوب من و بکشین. 

: اسم یک عطر مردانه با رایحه چوبی و 22لی البو برگاموت » 

 شیرین"

پای در رفت و از همانجا شاهین با سشوار موهایش را حالت داد و بعد 

 صدا زد:

 مه لقاخانم، شیرین.  -

 ها آمد و گفت:مه لقا باالی پله

 بله آقا. -



 شیوا خانم اینجاس. یه چیزی برای پذیرایی بیارین.  -

 به روی چشم آقا. -

کرد هر بار شاهین را سر ها بود در آن عمارت کار میمه لقا که سال

 برد.دید لذت میحال و شاد می

 به چی زل زدی بانو؟ چی شده؟ -

خواند. از همانجا به او فوت کرد مه لقا داشت برای شاهین ان یکاد می

 و گفت:

 ماشاءهللا، ماشاءهللا. هیچی آقا. االن میام. -

 شاهین لبخند

 

ی تخت نشسته بود خندید و زد و به درون برگشت. شیوا که روی لبه

 گفت:

 رفت.میباز مه لقا داشت قربون صدقه ات  -

 شنوم. زنه. من نمیدونم وهللا. اون که حرفاش رو زیر لب میچه می -

 

 شیوا رو به نیال گفت:



مون کار مه لقا از وقتی که ربکا و رامین بهمون اضافه شدن تو خونه -

کنه. شیرین دخترشه. اونوقتا شیرین دوسالش بود که اومدن پیشمون. می

همه دوست داشت. هر وقت شاهین از بین همه ما شاهین رو بیشتر از 

ره یا براش ذکر و یا قربون صدقه اش می رو می بینه سرحال و شاده

 خونه.آیه می

 

 نیال سر فرود آورد و سکوت کرد. شاهین کنار شیوا نشست و گفت:

 محسن کجاست؟ -

  .همین امروز صبح ساعت چهار پرواز داشت رفت مأموریت -

 کجا رفت؟ -

 تبریز.  -

 وب. خدا به همراش.خیلی خ -

 شیوا صورت شاهین را برانداز کرد و گفت:

 قربونت برم عزیزم. چقدر خوب شد که به خودت رسیدی. 

 رفتم.گرفتی که آرایشگاه نمیاگه اونشب اون همه مخ من رو کار نمی -

چرا نه! ازدواج کردی خوب. عروس خانوم چه گناهی کرده گیس  -

 ن خوبه یا قبل؟ ببافه. به خاطر خودتون بود. اال



نیال لبخند زد و شاهین وقتی لبخند نیال را دید بازویش را دور گردن 

 شیوا انداخت و گفت:

 االن مسخره کردی؟  -

 آره. -

شاهین، شیوا را به خود فشرد و وقتی صدای اعتراض شیوا بلند شد، 

 رهایش کرد. و خطاب به نیال گفت:

 خوری؟چرا چیزی نمی -

 میل ندارم.  -

ل نداری یا باز رفتی تو رژیم. بیا بشین یه چیزی بخور ضعف می -

 کنی. می

 شد گفت:نیال که به خاطر حضور شیوا رویش نمی

 تونم چیزی بخورم.نه. نمی 

 پاشو دیگه. -

 چکارش داری داداش، شاید میل نداره -

 خورد. ممکنه ضعف کنه. باید زودتر از اینا چیزی می -

 خوره دیگه. ناهار میچرا. مگه چه خبره.  -



کرد. شاهین لبش را روی شاهین نیال را نگریست. او سر بلند نمی

گوش شیوا گذاشت و چیزی گفت. شیوا متعجب رو به شاهین کرد. 

 شاهین از جا بلند شد و بیرون رفت.

 شیوا هم به سراغ نیال رفت و گفت:

 پاشو، پاشو ببینم. بیا یه چیزی بخور. -

 آخه.  -

 نداره. بیا. آخه  -

و بعد نیال را پای میز نشاند و با دست خود برایش لقمه گرفت. نیال 

وقتی محبت شیوا را دید هر دو چشمش پر از اشک شد و به گریه 

 افتاد. 

ها یه شیوا سر نیال را در آغوش گرفت و گفت " گریه نکن. همه این

سال  کنم شاهین بعد از این همهدونی حس میشه. میجوری درست می

یه جورایی حالش بهتره. انگار امید به زندگی داره. وجود تو داره 

 ده. پس با دلش راه بیا.ناخواسته بهش امید می

 _ خیلی سخت بود. 

 _ شاهین اذیتت کرد؟ 

_ نه. چنین آدمی نیست. ولی برای من که قرار بود کنار کس دیگه با 

 عشق باشم... 



رو بخور. تو شوهر داری.  _ هیششش. حرفش هم نزن. بیا این لقمه

 شوهرت هم خیلی مرد خوبیه. از گذشته حرف نزن

 های نیال را پاک کرد.شیوا لبخند زد و با محبت اشک

وقتی مه لقا برای پذیرایی آمد شیوا چیزی در گوش او گفت. او سر 

فرود آورد و چشم گفت. به طبقه باال رفت و کمی بعد شیرین کیف 

ای از آن بیرون کیفش را باز کرد و جعبهشیوا را آورد. شیوا درب 

 آورد. 

جعبه را روی میز مقابل نیال گذاشت و گفت " ناقابله. باید زودتر 

داد. های ضد و نقیض اجازه نمیاومدم دیدنت ولی خوب... احساسمی

 ازدواجتون مبارک باشه. امیدوارم به خوشی زندگی کنین"

 یف آوردین کافیه._ ممنون شیوا خانوم. همین که خودتون تشر

شیوا از جا بلند شد. نیال هم برخاست. شیوا دست در گردن نیال انداخت 

و گفت" هر وقت دوست داشتین بیایین خونه من. در خونه من همیشه 

 به روتون بازه"

 _ ممنون عزیزم.

ی تنهاییات کسی نیال با آرامش پلک بست و گفت" چقدر خوبه بین همه

 باشه که بگه من هستم"

 خوام. پس هستم.من خوشبختی شاهین رو می_ 



شیوا نیال را بوسید و سمت در رفت و گفت " شوهرم نیست. یکی دو 

 آم پیشت"جا پالسم. بازم میروز این

 کنین._ لطف می

ها باال رفت. وارد سالن شد که مادرش گفت" رفتی پیش شیوا از پله

 عفریته خانم"

 د.شیوا در را بست که صدایشان پایین نرو

 _ عفریته چیه مامان؟حداقل به خاطر شاهین رعایت کنین.

نصف وجودش رو  _ داغ شاهین به دلم نشست و رفت. یک بی خانواده

گرفت و رفت. یه بی خانواده دیگه اومد اون نصف وجودش رو برد. 

داغ یه عروس خوب به دلم گذاشت. داغ یه جشن عروسی به دلم 

 گذاشتن.

تونین یه جشن براشون بگیرین. دو ساله تحت _ هنوز هم دیر نشده. می

 فشار عصبی هستیم. 

منیر خانم با عصبانیت گفت " همینم مونده. بخوام این رو به فامیل 

کنم. با چنان اش رو که پس انداخت بیرونش میمعرفی کنم. توله

 فضاحتی که تا ابد یادشون باشه" 



نداشتم مامان. اون شیوا عصبی شد و گفت " واقعا که از شما انتظار 

ذاره خوای بیرونش کنی؟ شاهین بهش احترام میزِن شاهینه. چطور می

شن. بعید نیست روزی بدون هم نخوان و اونا دارن به هم نزدیک می

کشین و به این امید هستین که زندگی کنن. شما چطور دارین نقشه می

استین روزی بیرونش کنین؟ شما تا همین چند روز پیش از خدا می خو

شاهین سر عقل بیاد و ازدواج کنه. اونوقت االن که خدا خواسته 

خوای بیرونش کنی؟ ماها چه موجوداتی عروس تو خونه ات باشه می

 هستیم مگه؟ "

 خو_ من همچین عروسی نخواستم و نمی

 

 ام. شاهین تا ابد تنها باشه بهتر از اینه که این عجوزه زنش باشه. 

 گین عجوزه؟ ر خوشگل میمامان شما به این دخت -

کجاش خوشگله؟ هر چی هم که هست خواهر اون قاتله. اون رو از  -

 زندگی پسرم بیرون میندازم. ببین کی گفتم! 

یه بار به شاهین ضربه زدین. این بار دیگه دست بردارین. شاهین از  -

بار قبل ازتون دلگیر هست. مردونگی داره که به روتون نمیاره. 

حالیشه. وگرنه هر کس دیگه بود تو روتون در بزرگ کوچیکی 

 اومد.می

 تونه؟ بعدش مگه من با اون دختره چکار کردم؟مگه می -

 چکار کنین؟ دیگه می خواستین -



درب عمارت باز شد و شاهین به داخل آمد. او دختر شیوا را در 

 آغوش داشت.

 داداش، کیان کجاست؟ -

کنه. کیانا رو راه ندادن تو بازی داره تو باغ با رامین فوتبال بازی می -

 اش گرفت.گریه

گم باهات رسه میبیا مامان. بیا قربونت برم. االناس خاله شیال می -

 بازی کنه.

 شاهین درب سوئیت را باز کرد و گفت:

 ریم پیش زن دایی، تنهاست.می -

 منیر خانم با اخم گفت:

خوشه، زن  الزم نکرده بچه رو ببری پیش اون عفریته. چه دلشم -

 دایی.

 چرا؟ مگه چه ایرادی داره؟ -

 خوای بالیی سر بچه مردم بیاره!می -

واقعا که شما دیگه قاطی کردین! این دختر سوپروایزر یه بخشه،  -

چندین پرستار و بیمار تو بیمارستان تحت نظارتشن. اگه مشکل داشت 

رخ کنین انگار این شاهکه سر کار نمی بردنش. چرا طوری رفتار می

 رو عمدی کشته! چتونه شماها؟



 ببرش داداش. مشکلی نیست.  -

 منیر خانم با حرص گفت:

 شیوا! -

ام با داییش چه خبره مامان؟ کاری نکنین پاشم برم. دوست دارم بچه -

 باشه.

ی بحث با مادرش را نداشت. وارد سوئیت شد و در را شاهین حوصله

مبل نشسته بود و با گوشیش بست. وقتی کیانا را به داخل برد نیال روی 

رفت. سر بلند کرد و نگاهش به شاهین افتاد که بچه به بغل کنار ور می

کرد. حرفی را که آماده کرده بود تا به در ایستاده بود و نگاهش می

شاهین بگوید از خاطرش رفت. گوشی را کنار گذاشت و با شادمانی از 

 جا بلند شد.

بود و اصال حواسش به جلو رفتن  نگاه شاهین روی گوشی نیال مانده

 نیال نبود.

 عزیزم. چه دختر نازی. دختر شیوا خانومه؟ -

 حواس شاهین به نیال جمع شد و گفت:

 بله. -

 هایش را سمت کیانا بلند کرد و گفت:نیال دست 

 بیا بغلم. -



 نه! -

هایش را محکم دور گردن شاهین قفل کرد. شاهین کیانا چرخید و دست

هایش را از تخت نشست و کیانا را کنار خود نشاند. کفشرفت و روی 

 پایش در آورد و گفت:

 کنی دایی جون.بازی می -

 کیانا پرسید:

 عروسک داری. -

 نیال رفت و مشغول پوست کندن سیب شد. کیانا دوباره با اصرار گفت:

 دایی عروسک داری؟ -

 شاهین روی تخت لمید و گفت:

 آره دایی جون دارم. -

 دی من بازی کنم؟ت؟ میکجاس -

هایش را زیر بغل کیانا انداخت و او را بلند کرد و روی شاهین دست

 شکمش نشاند. کیانا باز هم اصرار کرد:

 دایی عروسک. -

 ی تخت نشست و گفت:نیال بشقاب سیب را برداشت و روی لبه



 شکنه.نباید به بچه دروغ بگین. دلش می -

 دروغ نگفتم. عروسک دارم. -

 است؟کج -

های شاهین به چهره نیال نگاه کرد. کیانا رو به جلو خم شد و دست

 کوچکش را روی صورت شاهین گذاشت و گفت:

 دایی. -

 :صورت شاهین را سمت خود گرداند. شاهین رو به کیاناگفت 

 این عروسک منه. -

 و دستش را بلند کرد و ساعد نیال را گرفت.

 هی به نیال کرد و گفت:نیال خجالت کشید و سرخ شد. کیانا نگا

 این که آدمه. -

 هم آدمه هم عروسک.  -

 کیانا نگاه متفکری به نیال انداخت و بعد رو به شاهین گفت:

 کنی؟باهاش بازی هم می -

 الزم باشه آره.  -



نیال دستش را پس کشید و با خجالت و شرمگین از روی تخت 

کیانا را  برخاست و رفت روی مبل نشست. شاهین لبخند محوی زد و

 کنار خود نشاند و نشست و به او سیب داد.

 کیانا نگاهی به نیال انداخت و رو به شاهین گفت:

 بگم بابا محسن یه دونه از این عروسکا بخره!  -

 شاهین پوزخندی زد و گفت: 

 بابا محسن غلط کرده. -

 کیانا متعجب و کشیده گفت:

 چرا. -

 یه دونه بود. من خریدمش و تموم شد.  -

 دی به من ببرم برای بابا محسن؟ می -

 های گرد شده گفت:نیال خندید و شاهین با چشم

 هی وروجک. پشیمونم نکن که آوردمت پایین. -

 خوامش. من می -

 دم. نمی -



کیانا با حالت قهر دست به سینه نشست و رویش را از شاهین گرفت. 

 شاهین گفت:

 زی کنی.حاال بیا سیب بخور.تونی باهاش باجا میهر وقت اومدی این -

 کیانا خوشحال شد و رو به شاهین گفت:

 تونه باهاش بازی کنه.بابا محسن هم اومد می -

های کیانا شاهین این بار عصبانی شد و چنگال دستش را که جلوی لب

 گرفته بود روی بشقاب کوفت و گفت:

خرم، فقط تو و بابا محسنت دست از سر من برات یه عروسک می -

 .وردارین

اش گرفته بود از جا بلند شد و به کنار نیال که از کالفگی شاهین خنده

 تخت رفت و کیانا را بغل گرفت و گفت:

 بیا من این موهای قشنگت رو برات ببافم. مثل عروس بشی. -

از داخل کمد چند کش موی رنگی برداشت و بعد کیانا را جلوی آینه 

 نشاند و مشغول بافتن موهای او شد.

شاهین از تخت پایین رفت و روی مبل نشست و گوشی نیال را برداشت 

 و به داخل پیام گیر گوشیش رفت. 

 نیال نیم نگاهی به او انداخت و گفت:

 بی اجازه به گوشی دیگران دست زدن کار زشتیه. -



 

 زنم. دارم جلو چشمت بهش دست می -

 کنه. از زشتی کارت کم نمی -

هایی سه پیام آخر حسام را نگریست. همان پیامشاهین بی توجه به نیال 

 که صبح فرستاده بود. 

و در پیام دوم نوشته « سالم عزیز دلم. خوبی؟»در پیام اول نوشته بود 

دوبار زنگ زدم جواب ندادی. حتما باز هم سرت توی بخش »بود  

خوام حتما ببینمت. بهم عشقم، می»و در پیام سوم نوشته بود « شلوغه

  «زنگ بزن

صورت شاهین سرخ شده بود. گوشی را با حرص در دستش فشرد. 

 نیال به چهره عصبی شاهین نگاه کرد. 

 چیزی شده؟ شما خوبین؟  -

 به من نگو شما...  -

 تو... تو خوبی؟  -

 خوبم.  -

 طور به نظر نمیاد. این -

 کنم. ها رو حذف میمن پیام -



های قبلی رد کرد. به پیامنیال جواب نداد و شاهین هر سه پیام را حذف 

 و بدل شده بین آن دو رسید. گفت:

هایی سه تا پیامی که فرستاده تو زندگی من، خوندم و حذف کردم. پیام -

خوام تو کنم. نمیها بهت داده رو نخونده حذف میکه قبل از این

 ات کنکاش کنم. اما نمیخوام هم چیزی ازش یادگاری بمونه.گذشته

 

های رد و بدل شده بین آن دو را حذف کرد. نیال ته دلش و بعد کل پیام

 غمگین شد. اما حرفی نزد که شاهین عصبانی نشود.

 فامیلی این پسره چیه؟  -

 عظیمی.  -

کنه. اسم این مخاطبت از عشقم حسام به  آقای عظیمی تغییر پیدا می -

ر نداختمش تو لیست بالک. این کاکردم و میاش رو پاک میباید شماره

گیره. کنم ولی در هر صورت حتما باز سراغت رو میرو نمی

 اش بیفته رو گوشیت.خوام به اون اسم، شمارهنمی

  

 نیال جواب نداد. یک گل سر، بغل سر کیانا زد و گفت:

 ببین چه خوشگل شدی! -



کیانا با شادمانی خندید. نیال او را پایین گذاشت. کیانا سمت شاهین دوید 

 وش او انداخت و گفت:و خود را در آغ

 خوشگل شدم. -

 شاهین او را در آغوش کشید و گفت:

 تو خوشگل بودی، عروسک شدی. -

بوسید نگاهش به چهره غمگین نیال بود. و در حالیکه کیانا را می 

نگاهش را سمت گوشی پایین برد و گالری را نگاه کرد. پر از 

کبود شد. های دو نفره آن دو بود. نفسش بند آمد. صورتش عکس

 گوشی را روی مبل انداخت و گفت:

 گالریت هم پاک کن. -

 

ده روز مرخصی نیال تمام شده بود. از عصر روز قبل با آژانس 

هماهنگ کرده بود که ساعت شش و نیم صبح جلوی درب منزل 

کرد حاال که ماشین ندارد باید به فکر منتظرش باشد. با خود فکر می

 یک سرویس باشد.

از خواب بیدار شد. اما زیر دست و پای شاهین گیر  صبح ساعت شش

کرده بود. آهسته تکانی به خود داد. پاهایش را که کمی هم کوفته شده 

بودند آزاد کرد. کمی از آن حالت قفل شدگی رها شد. و بعد تا جایی که 

 توانست آهسته از میان بازوهای او بیرون آمد.



رد. در نور ضعیف آن از تخت پایین رفت و دیوارکوب را روشن ک

موهایش را شانه کشید. بعد به درون سرویس رفت و کارهایش را 

انجام داد. سپس با عجله لباس پوشید و بی سر و صدا از سوئیت بیرون 

 رفت.

وقتی وارد سالن شد کسی نبود. به باغ رفت و هوای خنک اوایل پاییز 

 پوستش را نوازش کرد.  به جلوی در رفت.

ا سمند مشکی منتظرش بود. چراغ زد. نیال رفت و سالم راننده آژانس ب

کرد و آدرس را گفت و به بیمارستان رفت. هر چقدر از خانه دور 

زد. فکر کرد شاید به خاطر این ده روز شد دلش عجیب شور میمی

کاش مرخصی باشد. اما دوباره به شاهین فکر کرد و با خود گفت ای

میام. دوباره گفت مشکلی نیست اون گفتم دارم از خونه بیرون بهش می

 که اجازه داد بیام سر کار.

و بعد به بیرون نگاه کرد. وقتی به بیمارستان رسید با عجله به درون 

گرفت. به دکترها و ساختمان رفت. باید شیفتش را تحویل می

 کرد.همکارانش سالم می

ی زمانی که به بخش خود رسید وارد شد. به دوستانش سالم کرد. وقت

 دوستش او را دید متعجب پرسید:

 عه نیال تویی؟ -

 بله. تعجب کردی! -

و روپوشش را برداشت تا بپوشد. وقتی تعجب و نگاه دوستش را دید 

 گفت:



 چی شده؟ -

 آخه من باید شیفت رو به خانم سلیمی تحویل بدم نه شما. -

 نیال چند لحظه بی حرف او را نگاه کرد و گفت:

 یعنی چی؟ -

 دونم. نامه از دفتر رئیس بیمارستان اومد. همین دیروز عصر.نمی -

 چی گفته؟ -

این که تو دیگه توی بخش مسئولیتی نداری و سوپروایزر بخش خانم  -

 سلیمی هستن.

 یعنی چی؟ پس چرا چیزی به من اعالم نشده! -

 دونم.نمی

 پور ببینم چی شده. رم پیش دکتر علیمن می -

ی که به سراغش آمد به جلوی اتاق رئیس و بعد با هزار فکر عجیب

بیمارستان رفت. در زد اما کسی نبود. دکتر شب قبل درگیر یک عمل 

سخت بود و حاال آن روز قرار بود دو ساعت دیرتر به بیمارستان 

بیاید. وقتی نیال این را فهمید با اعصاب خوردی به بخش برگشت. گیج 

قتی خانم سلیمی را دید از او دانست چه اتفاقی افتاده است. وبود و نمی

 پرسید:

 گن بخش رو به شما تحویل دادن.می -



 بله درسته. -

 چی شده! چرا بخش رو ازم گرفتن -

پور برام یه نامه فرستاده بود که دونم. فقط دکتر علیوهللا من نمی -

بخش قلب با شماست و به جای خانم نیال سرمد شیفت بردارید. نگران 

ش دیگه انتقالت دادن. نبودی نامه انتقالت رو برات نباش. حتما به بخ

 نیاوردن. 

 زدن که در جریان باشم.یه زنگ بهم می خوب باید حداقل -

 .دونم. ولی شنیدم بخش کودکان پرستار الزم دارهوهللا من دیگه نمی -

 

 کمبود نیرو دارن. احتماال به اونجا منتقل شدین. 

 کاسه گرداند و گفت:نیال با سردرگمی چشمهایش را در 

 شم.پور بیاد من دیوونه میتا دکتر علی -

 

که نیال کنارش نیست دستش را روی تخت به شاهین با احساس این

حرکت در آورد تا او را بیابد. وقتی دستش او را نیافت پلک گشود و 

 گفت:

 نیال. -



و اطرافش را نگاه کرد. با خود فکر کرد حتما به درون سرویس رفته 

. با این فکر به پهلو خوابید و منتظر شد. وقتی خبری از نیال نشد است

متعجب از جا بلند شد و به درون سرویس رفت. به در دستشویی 

 انگشت زد و گفت:

 نیال. -

وقتی جواب نگرفت در را باز کرد. بعد هم در حمام را باز کرد. 

 بیرون آمد و با فکر منجمد چند لحظه سر جایش مات ایستاد. 

دش آمد که امروز روز یازدهم است و مرخصی نیال از بیمارستان یا

 تمام شده است. حتما به سر کار رفته است.

نفس حرصی اش را بیرون فرستاد و رفت گوشیش را برداشت. 

خواست با او تماس بگیرد. اما یادش آمد شماره تلفن او را ندارد. 

کشید و به  گوشیش را سر جا انداخت و به روی تخت رفت. دمر دراز

که او بی خبر رفته است به جای خالی نیال نگاه کرد. اعصابش از این

 هم ریخته بود.

یک ساعت گذشت. با کالفگی ساعت را نگاه کرد. ساعت هشت و نیم 

 بود هنوز هیچ خبری از نیال نبود.

از جایش بلند شد و به درون سرویس رفت. دست و صورتش را شست 

گرمکن ورزشیش را پوشید و پاکت سیگار و  و بیرون آمد. باالتنه ست

فندکش را برداشت و به سالن رفت. به پدر و مادرش صبح بخیر گفت 

 و به درون باغ رفت.



دوید. هدفون روی وقتی وارد باغ شد رامین را دید که داشت در باغ می

 داد.گوشش بود و همراه با دویدن حرکات نرمشی انجام می

تکان داد. شاهین سر تکان داد و سیگاری با دیدن شاهین برایش دست 

 کنج لبش گذاشت و آن را آتش زد.

زد و رامین را که مشغول انجام حرکات متفکر به سیگارش پک می

 کرد.کششی بود نگاه می

بعد از اولین سیگارش و با روشن کردن دومی به حرکت در آمد و 

و هدفون را  کالفه در باغ قدم زد. نیم ساعت بعد رامین به سمت او آمد

 دور گردنش انداخت و گفت: خوبی؟

 اهوم.  -

 انگار خوب نیستی. -

 ات رو بخور. خوبم. برو صبحانه -

 ولی انگار دمغی. 

 

شاهین با عصبانیت پکی به سیگار زد و بعد ته سیگارش را کنار 

 انداخت و گفت:

پرسی اعصابم بیشتر به هم آره به هم ریخته ام. االن هم زیاد می -

 ریزه، برو تو.می



 خانوم دعوات کرده، یا دیشب بهت محل نداده. کدومش؟ -

 

 اش خطاب به رامین گفت:شاهین با نگاه جدی

ها رو زیر پام بذارم و با یه چک از خجالتت کنی حرمتکاری می -

 دربیام. شوخی هم حدی داره.

 

ناراحت شدی؟ ببخشید. خوب چی شده! بگو شاید کمکی از دستم بر  -

 اومد.

تنها کمکی که االن از دستت بر میاد اینه که بری داخل و اینقدر پاپیچ  -

 من نشی. 

 یعنی چقدر؟ -

 

 ی رامین را چنگ انداخت و او را جلو کشید و گفت:شاهین یقه

 من االن دیوونه ی دیوونم. پس رو اعصابم راه نرو. گمشو برو تو. -

 و او را به کنار هل داد.

 



شه. نگو هنوزم پاچه از شدت هاریت کم میفکر کردیم زنت بدیم  -

 گیری. می

 

 شاهین با اخم او را نگریست که درب باغ باز شد و نیال به درون آمد.

نیال عصبی بود. شاهین از او عصبی تر. رامین با تعجب نیال را که از 

 در داخل آمد نگریست.

 

ها را هایش را به کمرش زد و آنشاهین سمت او رفت. رامین دست

 نگریست.

 شاهین هنوز به نیال نرسیده بود که پرسید:

 کجا بودی؟ -

که به شاهین محل بگذارد از او رد شد. شاهین دنبالش راه نیال بدون این

 افتاد و گفت:

 گم کجا بودی؟با تواَم. می -

نیال توجهی نکرد و به راهش ادامه داد. به رامین رسید. سالم اخم 

 آلودی کرد.

 گفت:رامین با لبخند 



صبح جمعه تون بخیر. زن و شوهر شب بدی گذروندین اینقدر بد  -

 اخالقین؟

 

نیال بی توجه از کنار رامین گذشت و شاهین تا به رامین رسید مشتش 

را در صورت او کوفت. صدای فریاد رامین باعث شد نیال شوک زده 

 برگردد و رامین را نقش زمین ببیند.

 

 ت و فریاد خطاب به رامین گفت:ی انگششاهین خم شد و با اشاره

 خوای باش. مؤدب باش.به زن من متلک ننداز. هر کی می -

 

نیال هراسان برگشت و کنار رامین زانو زد و به او که صورتش را 

 هایش گرفته بود و در خود می پیچید گفت:میان دست

 خوبین آقا رامین؟ آقا رامین. -

برداشت و بادیدن آن و دست رامین را گرفت و از روی صورتش  

 همه خون دستپاچه گفت:

 ای وای. چکار کردی آقا شاهین. -

 شاهین بازوی نیال را چنگ زد و او را از جا کند و گفت:



 پاشو برو تو. -

 

 نیال بازویش را پس کشید و گفت:

 کشتیش. -

ها همه از عمارت بیرون زدند. نیال کمک کرد از سر و صدای آن

 رامین برخیزد.

 پرسیدند چه شده است. نیال گفت:ی ایجاد شد. همه میهمهمه ا

 بذارین کمکتون کنم. -

 _ الزم نیست.

 

زد رامین به درون عمارت رفت و منیر خانم بر سر شاهین فریاد می

که چه شده. ربکا از وضع رامین گریه اش در آمده بود. شاهین ساعد 

 نیال را کشید و گفت:

 بیا تو ببینم. -

 

 سید:آقای راستاد پر



 کجا بودی روز جمعه ای. -

 شد گفت:ک توسط شاهین کشیده مینیال در حالی

 سرکار. بیمارستان. -

 تو چه احتیاجی به کار داری؟ -

 

 ها باال کشید و او را به داخل سوئیت هولشاهین نیال را از پله

 

 داد. رامین دستمال برداشت تا بینی اش را بگیرد. گفت:

 شکنم.رو می بهش دست بزنی انگشتات -

 

 شیوا با اینکه بچه هایش گریه می کردند دنبال شاهین رفت و گفت:

 داداش دردت به جونم. نزنیش یه وقت. -

 

ها پایین کشید. شاهین در را محکم به روی شیوا بست و نیال را از پله

 به درون سوئیت رفت و در دوم را به هم کوفت و با فریاد گفت:



بیرون رفتی؟ با اجازه کی رفتی به اون با اجازه کی از خونه  -

 بیمارستان؟ 

 نیال کیفش را روی زمین پرت کرد و متقابال با فریاد گفت:

تونم برم سرکار؟ مگه نگفتی با اجازه خودت. خود تو. مگه نگفتی می -

 تونم برم بیرون؟ پس این کارات چیه؟می

 ری؟ هان؟چرا بیدارم نکردی بگی داری می -

خواستی جلوم رو اجازه ام رو گرفته بودم. نکنه میچرا؟ من که  -

 بگیری که در رو قفل کنی؟

 

 و بعد چرخید و مقنعه اش را از سر بیرون کشید و گفت:

 با چه امیدی صبح پا شدم رفتم بیمارستان. -

او حرصی دگمه های مانتویش را باز کرد و آن را از تن بیرون کشید 

 و گفت:

ومده گفته به خانم سرمد شیفت ندین. اون وقت بهم بگن شوهرت ا -

 خوام کار کنه.نمی

 و بعد رو به شاهین فریاد زد: 

 به چه حقی؟ -



 شاهین یک قدم جلو رفت و گفت:

 چون من شوهرتم -

 نیال مانتویش را پرت کرد و داد زد:

 ازت متنفرم. -

شاهین مات شد. سکوت کرد. چند لحظه نیال را نگریست و بعد به 

توالت رفت و کشو را کشید. نیال خود را به او رساند و سراغ میز 

 گفت:

 قرص نخور. حق نداری قرص بخوری. -

 

شاهین نیال را به کنار هول داد و خشاب قرص آرام بخشش را 

برداشت. دو تای آن ها را خالی کرد. نیال جلو رفت و مچ او را گرفت 

 و گفت:

 ساعت بی هوش بشی.خوام بازم سی و دو نخور این لعنتیارو. نمی -

شاهین دستش را پس کشید و هر دو قرص را در دهان انداخت و 

 خشاب را رها کرد.

 

 به سمت سرویس رفت. از روشویی دو مشت آب خورد و برگشت. 



نیال از شاهین رو گرفت و رفت روی مبل نشست. پاهایش را بغل 

زانو گرفت و با غصه به مقابلش زل زد. به ناگاه اشکش چکید. سر بر 

گذاشت و شاهین روی تخت نشست و سیگاری آتش زد و در سکوت به 

 سیگارش پک زد.

کرد و آمد. ربکا گریه میاش بند نمیکرد خون بینیرامین هر کار می

گشت. شیال با نگرانی که در رفت و بر میتا دم سرویس مشترک می

 های شیوا را آرام کند.خودش مشهود بود سعی داشت بچه

زدند. شیوا با هراس از نم راستاد نگران در سالن قدم میآقا و خا

 سرویس بیرون آمد و خطاب به پدرش گفت:

 شه.اصال بند نمیاد. داره بدتر می -

 

 منیر خانم گفت:

برو اون دختره فتنه رو صدا کن بیاد، شاید شری که درست کرد رو  -

 تونست بخوابونه.

 

 ربکا گریان گفت:

 یاد به داداشم دست بزنه.حق ندارید بگید اون ب -

 شیوا با ناراحتی گفت:



 تو عاقلی یا دیوونه. 

ها سرازیر و بعد با سرعت سمت سوئیت رفت در را باز کرد و از پله

 شد.

 

در زد اما جوابی نگرفت. دوباره مضطرب در زد که در به رویش باز 

 شد. شاهین را سرد و سخت مقابل خود دید. گفت:

  بیاد.شه بگی نیالداداش می -

 چرا؟ -

رامین االنه که از خون دماغ بمیره. هر کار کردم خون دماغش بند  -

 تونه کاری کنه!نیومد. بفرست ببین می

 شاهین از جلوی در کنار رفت و خطاب به نیال گفت:

 برو به اولین مریض بعد از ازدواجت برس. -

 

 نیال توجهی نکرد. شیوا داخل رفت و گفت:

 میره.کنی. االن میبیا ببین برای رامین چکار می نیال قربونت برم. -

 شاهین روی تخت نشست و گفت: 



 پاشو برو. -

هایش را پاک کرد. سمت در رفت که شاهین نیال از جا بلند شد و اشک

 گفت:

 روسری. -

نیال برگشت و از کمدش یک روسری برداشت و با شیوا رفت. شیوا 

 ها گفت:حین باال رفتن از پله

 غیرتش هم باال زده واسه من.رگ  -

های پر تنفرشان را نثار نیال کردند. ، نگاهوقتی وارد سالن شدند همه

 پله قرار داشت. منیر خانم گفت:سرویس زیر راه

 برو فتنه. برو ببین چکار کردی! -

نیال بی توجه از دو پله پایین رفت و خود را به سرویس رساند. ربکا 

 گریان گفت:

 یای؟ هان؟ همه اینا به خاطر توی عوضیهکی گفت تو ب -

نیال وارد سرویس شد و با دیدن رامین که سرش را باال گرفته بود و 

 داد گفت:بینی اش را فشار می

 شی.سرت رو بگیر پایین. سرت رو بگیر پایین. االن خفه می -

 



رامین سرش را پایین آورد و مقدار زیادی خون که وارد حلقش شده 

 وشویی ریخت. نیال رو به شیوا گفت:بود را درون ر

یه صندلی، یه تیکه پارچه، با یه مقدار یخ و سرکه. دو تا گوش پاک  -

 کن و مقداری پنبه بیارین. سریع. 

ها را آورد. رامین را روی صندلی نشاند و شیوا رفت و سریع وسیله

 گفت:

 صاف وایسا. -

ینی او نگهداشت بعد یخ را الی پارچه گذاشت. یخ را چند لحظه روی ب 

و بعد آن را برداشت و روی پیشانی رامین قرار داد. بعد هم یخ را 

 روی سر او گذاشت و خطاب به ربکا گفت:

 بیا نگهدار. -

ربکا جلو رفت و یخ را نگهداشت. نیال سریع دور گوش پاکن ها پنبه 

 پیچید. 

 ها را به سرکه آغشته کرد و گفت:آن

 شی.ب میسوزونه اما سریع خوکمی می -

بعد دست رامین را کنار زد و فتیله های پنبه را در بینی او فرو کرد.  

بعد هم یخ را از ربکا گرفت و چند ثانیه پشت گردن او قرار داد. یخ را 

 برداشت و دوباره روی پیشانی او گذاشت.



 شیوا مضطرب

 

 گفت:

 شه. خوب می -

 آره.  -

 

شده بود بدنش لرز گرفت.  چند دقیقه بعد که رامین به خاطر یخ سردش

 نیال یخ را به شیوا داد و گفت:

 بگیر. ممکنه سرما بخوره. -

 و بعد پیشانی رامین را کمی فشرد و گفت:

 بهتری؟ -

 رامین به سختی گفت خوبم. 

 ره؟ خون توی حلقت نمی -

 نه.  -

تونی بری بشینی تو سالن. نیم ساعت دیگه با دقت این فتیله ها رو می -

 بیرون. بکش 



 مرسی -

ربکا بازوی رامین را گرفت و با او همراه شد. نیال خواست برود که 

 داشت و گفت:شیوا او را نگه

 شاهین به خاطر تو رامین رو زد؟ -

 آره -

 چرا؟  -

 نیال سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

 اهمیتی نداره. -

 و بعد به سالن رفت که منیر گفت:

بیرون رفتن هم نداری. دفعه بعد بیرون بری من  بشین تو خونه. حق -

 دونم و تو.می

 آقای راستاد گفت:

ری سر کار. هرچی خواستی به من بگو. نونت نیست یا آبت که می -

 کنم.من برات فراهم می

 ممنون احتیاج نیست.  -

 



 نیال این را گفت و راه افتاد. منیر با عصبانیت گفت:

 مادر.ی بی پدر جای تشکرته فتنه -

نیال سر جایش ایستاد. خواست جواب منیر خانم را بدهد. اما پشیمان شد 

  .و خود را به سوئیت رساند. وارد شد و در رابست

شاهین را نشسته روی تخت دید. بی توجه به او روسریش را روی 

زمین انداخت و رفت روی مبل دراز کشید. رو به تکیه گاه مبل کرد تا 

 نباشد. نگاهش به درون سوئیت 

 

شاهین نفس عمیقی کشید و از روی تخت بلند شد. رفت مانتوی نیال را 

برداشت و مرتب کرد. بعد هم مقنعه و روسری او را از روی زمین 

های او را آویزان کرد و بعد برداشت و به سراغ کمدش رفت. لباس

 برگشت و کیف نیال را بلند کرد و سرجا گذاشت.

ی آورد و رفت پشت نیال روی لبه گوشیش را از جیب گرمکنش در

 مبل نشست. دستش را به موهای او کشید و گفت:

 با من قهری؟ -

نیال جوابش را نداد. آنقدر از دست شاهین حرصی و عصبانی بود که 

 خواست تا ابد با او حرف نزند.دلش می

 به نیال تکیه کرد و گفت:



 بیا کندی کراش بازی کن. -

 باز کرد. گوشی را مقابل نیال گرفت. صفحه بازی را برای او  

 نیال عصبی از جا بلند شد و شاهین را کنار زد و گفت:

خوای ی خونه رو به هم ریختی االن میمسخره کردی من رو؟ همه -

کندی کراش بازی کنم؟ برو وضعیت آقا رامین رو ببین، بعد بیا کندی 

 کراش بازی کن. 

 نیال... -

گن فتنه، به من خاطر کارهای تو به من مینیال مرد. نگو نیال. به  -

دونن من به تو اعتماد کردم. رو حرف تو گن بی پدر مادر. نمیمی

تونم زندگیم رو به روال قبل ادامه بدم. کردم میحساب کردم. فکر می

 اما اشتباه کردم.

 نیال سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

مدام قرص بخوره، جسمش رو  تو اصال قابل اعتماد نیستی. کسی که -

با این قرصا کنترل کنه معلومه که قابل اعتماد نیست. اما من احمق 

 گفتی. من احمقم.اعتماد کردم... تو راست می

او از روی مبل بلند شد و در سوئیت قدم زد. شاهین در سکوت 

 جوید.هایش را میلب

مده گفته گفت شوهرت اوامروز پیش رئیس بیمارستان خورد شدم. می -

 از شیفت درت بیاریم. خیلی محترمانه عذرم رو خواست.



نیال رو به شاهین با حرص گفت" تو که داشتی واسه من شرط و 

خریدم ولی فقط کردی. همه شرطات رو به جون میشروط تعیین می

 فهمی؟ام. میمیذاشتی برم سر کار. من با کار کردن زنده

 فهمم.آره می -

 و راست تکان داد و گفت:نیال سرش را به چپ 

فهمی. چون تو که سر کار نمیری لذت کار کردن رو بفهمی. نه، نمی -

دوزی، شب رو به روز، یا خوابی یا نشستی تو که روز رو به شب می

دونی نیاز روح آدم به کار کردن و خسته شدن پای گوشیت. چه می

زنه له می هگرده، لدونی وقتی آدم خسته از سر کار بر میچیه! چه می

دونی تحمل نکردن یه در و واسه یک ساعت خواب یعنی چی؟ چه می

دونی غرق دیوار تکراری و آدمای تکراری تر چه لذتی داره. چه می

شدن تو کار چه حالی داره! فکرت آزاده، روحت مشغوله، به بدبختیات 

کنی. مغزت از هر های روحی فکر نمیکنی، به شکنجهفکر نمی

دونی؛ چون یه کسی اون باال هست زاده؛ نه؛ تو اینا رو نمیهیاهویی آ

دی. آقای که حسابت رو شارژ کنه. برای همین دل به کار نمی

کنم. که بهم راستاد... ولی من بمیرم دستم رو جلوی پدرت دراز نمی

پول بده تا مانتو و کفش بخرم. من از روزی که سر کار رفتم جلوی 

از نکردم چه برسه به بابای تو... فکر بابای خودم هم دستم رو در

کردی تا ده روز پیش اینطوری زندگی کردی از این به بعد هم 

شه زندگی کرد؟ نه. تو زن داری. البته اگر درکش رو اینطوری می

داشته باشی. زندگی این نیست تو این چهاردیواری زندگی کنی و برات 

روی پاهای خودمون  یه سینی غذا بیارن، شکمت سیر بشه و تموم. باید

وایسیم که منت کسی رو سرمون نباشه. فردا نگن، جا دادیم، آب دادیم، 

 دون دادیم...



 شاهین یکدفعه با صدای بلند گفت:

دونم. گی. بهتر از تو میکافیه... من بچه نیستم که اینا رو به من می -

دونستی کردم و میلیونی در آمد داشتم تو اصال نمیوقتی من کار می

شه. وقتی موجودی حساب بانکی من به نوشته می« غ»شغل با کدوم  

دونستی میلیارد چند خاطر همین کار کردنا میلیاردی بود تو اصال نمی

اش رو به باد داد. تا صفر داره. ولی توی یک شب همجنس تو همه

 دستم رو گذاشت

 

تو پوست گردو. امیدم رو از دست دادم. من یک شبه هم عشقم رو 

تم، هم روح و روان و سالمت جسم و عقلم رو از دست دادم. به باخ

خاطر کسی مثل تو. از جنس تو. وقتی رفت به خودم گفتم دیگه تموم 

شد. زندگی تموم شد. کرکره رو کشیدم پایین و همه چی تعطیل. برای 

من روضه نخون. من زخم خورده ام. از چیزی به من بگو که من 

 ندونم. 

فهمیدی که اون دیگه دونی. اگه میدونستی، میینه. تو هیچی نم -

نیست، اما االن یکی جای اون اومده. من هستم. مگه نمیگی من زنتم. 

خوب پس مثل یه شوهر رفتار کن. یه شوهر واسه زندگیش چکار 

 کنه؟ تو هم همون کار رو بکن.می

 از شنبه -

قت شن شنبه ای که هیچوهای سخت از شنبه شروع میی رژیمهمه -

 نمیاد.



رم سر کار. مانتو کفشتم اس نیال خانم. از همین فردا میامروز جمعه -

 خرم.خودم می

 جز مسخره کردن کاری نداری؟ -

 شاهین نیال را با جدّیت نگریست و گفت:

کنی طی این ده روز که اینجا بودی چند بار مسخره کردم که فکر می -

 کنم.االن دارم مسخره می

 :نیال با خود گفت

 .واقعا هیچوقت -

 کرد. رفت و روی تخت دراز کشید و گفت:نیال احساس سردرد می 

خواد بخوابم و دیگه بیدار نشم و میرم. دلم میدارم از سر درد می -

 ریخت این زندگی رو نبینم.

 ی تخت نشست و گفت:شاهین از جایش بلند شد و روی لبه

 تو گفتی از من متنفری!  -

 آره. -

 ازم متنفری؟واقعا  -

 نباشم؟ -



 نه.  -

 کنه.سرم درد می -

 برات قرص بیارم. -

زنی. بذار بخوابم. مگه تو دوتا قرص نه. چرا اینقدر حرف می -

 نخوردی، چرا نخوابیدی؟

کنن. شن من بخوابم. فقط آرومم میآرام بخش خوردم. اینا باعث نمی -

 اونقدر دیگه قدرت خواب آوری ندارن برای من.

 

ساعدش را روی سرش گذاشت تا بخوابد. شاهین خود را به کنار نیال 

او کشید و دستش را روی کمر او انداخت. نیال چند لحظه مقابلش را 

 هایش را بست.نگاه کرد و بعد بدون حرف چشم

 

زنگ در منزل آقا جالل به صدا در آمد.آقا جالل تصویر را نگاه کرد 

 دگمه را زد تا در باز شود. و با دیدن حسام چند لحظه مکث کرد. سپس

 کی بود آقا جالل؟ -

 حسام بود. -

 باز که نکردی!  -



 آد تو.چرا داره می -

 ای وای خدا مرگم بده. حاال چی بهش بگیم! -

 زنم باهاش.شما هیچی نگو من حرف می -

 باشه حتما -

 

آقا جالل در را باز کرد. حسام داخل شد. با هم دست دادند و احوال 

ند. او با انیس خانم هم خوش و بش کرد و پاکت شیرینی را پرسی کرد

 که یک دسته گل و جعبه کوچکی کنار آن بود به انیس خانم داد و گفت:

 مخصوص نیال خانمه.  -

 ها را روی میز گذاشت و گفت:انیس خانم تشکر کرد و آن

 رم چایی بیارم.می -

 آقا جالل و حسام مقابل هم نشستند.

 نیال نیست؟ -

 نه نیست. -

دم جواب داره. پیام میزنم بر نمیکجاست این دختر؟ بهش زنگ می -

 ده. رفتم سراغش بیمارستان گفتن مرخصی گرفته.نمی



 بله چند روزی مرخصی گرفته بود. -

 االن کجاست؟ -

 خواد چند روزی تنها باشه.رفته سفر. می -

م سر کنم چون یه مدت هم من رفتم مسافرت تا با خوددرکش می -

خیلی مسائل کنار بیام. االن هم واقعا دلم براش تنگ شده. خیلی وقته 

 ندیدمش.

های چای آقا جالل سر فرود آورد. انیس خانم با سینی حاوی استکان

 برگشت. حسام تشکر کرد و استکان را برداشت و گفت:

 نیال کجا رفته؟ -

 انیس خانم به آقا جالل نگاه کرد. آقا جالل گفت:

 یراز.رفته ش -

 آد؟چه جای خوبی هم رفته. حاال کی می -

 دونم.نمی -

 حسام خطاب به انیس خانم گفت:

 انگار شما حالتون بهتره. -

بله خوبم خدا رو شکر. از وقتی اون خبر خوب رو شنیدم حالم عالی  -

 شده.



 کدوم خبر؟ -

 دونی!مگه نمی -

 نه، چی شده؟ -

 آقا جالل گفت:

آزاد بشه. بهش رضایت دادن. نه ماه دیگه بر قراره سینا به زودی  -

 گرده خونه.می

 های گرد شده به آقا جالل نگاه کرد. ناباور گفت:حسام با چشم 

 گین؟جدی می -

 بله -

هایش گرفت. این خبر خوش را در خواب حسام صورتش را میان دست

که دوست عزیزش به زودی برگردد و دیگر خبری از دید. اینهم نمی

 ر آویختنش نباشد.به دا

 هایش را پایین کشید و با صدایی که بغض شادی داشت گفت:دست

 شنیدم.کاش این خبر رو توی خیابون می-

 چطور؟ -

 که بتونم از خوشحالی داد بزنم، بخندم. باال و پایین بپرم. -



 

هایش را روی صورتش گذاشت و از و به ناگاه به گریه افتاد. دست

 کرد گفت:شادی که در قلبش حس 

 این بهترین خبر دنیا بود. -

 بعد از چند لحظه سر بلند کرد و نفس عمیقی کشید و گفت: 

ها دیدم که اونوای خدا، این باور کردنی نیست. توی خواب هم نمی -

 رضایت بدن.

 برای ما هم قابل باور نبود. ولی اتفاق افتاد. -

 عمو جان. -

 جانم. -

ره، اگه اجازه بدین من و شادی پیش میپس حاال که همه چی داره به  -

مون رو رسمی کنیم. اینطور یه بهونه نیال یه جشن عقد بگیریم. رابطه

واسه شادی هم داریم. ان شاءهللا سینا که بیرون اومد یه عروسی بزرگ 

 کنیم.هم برگزار می

 اجازه بده حسام جان. اجازه بده عزیزم. -

 بفرمایید. -



ما درگیر ماجرای سینا بودیم، شما و راستش طی این مدت که  -

خانوادت خیلی از ما دور افتادین. نیال توی این مدت تمام سعیش رو 

کرد که از شما دور نشه ولی نشد. سردی بینتون پیش اومد که این آخرا 

 خیلی بهش اعتراض داشت و نگرانش بود و با

 

نظر  اتفاقای اون شب توی خونتون بعد هم شرکت، نیال به فکر تجدید

 افتاد.

 حسام با تردید پرسید:

 این یعنی... -

خواد با شما نیال نامزدی رو رد کرد و تجدید نظر کرد. اون نمی -

 ازدواج کنه

 حسام ناباور و گیج گفت:

 کنین، نه!شوخی می -

ها بهتون تکیه اصال! از نظر نیال شما کسی نیستین که بشه تو سختی -

 بتونن جای ما رو براش پر کنن. کرد و خانوادتون کسایی نیستن که

حسام سرگردان و هیجان زده از جا جهید و سمت اتاق نیال رفت. در 

 اتاق را باز کرد و صدا زد:

 نیال! -



 های دیگر را نگاه کرد و گفت:اتاق

نیال کجاست! باید باهاش حرف بزنم. من که بهش گفتم زیر هزار  -

 شه. . درست میکنمجور فشار بودم. من که گفتم سعیم رو می

 وقتی نیال را پیدا نکرد گفت:

 خاله انیس، نیال کجاست؟  -

انیس خانم ناخواسته به گریه افتاد و در خود مچاله شد. حسام جلو رفت 

 و کنار او زانو زد و گفت:

رم به کنی قربونت برم. شما بگین نیال کجاست، من میچرا گریه می -

خواد ن مدت شکنجه شدم. نیال میافتم. به خدا من تو ایدست و پاش می

با من زندگی کنه، نه پدر و مادرم. من هم توی این مدت سرگردان 

تونستم تشخیص بدم. کارهای بودم. واقعا دیگه بد و خوب رو نمی

شرکت بدون سینا پیش بردنش امکان نداره، زیر بار فشار کارهای 

با  شرکت از یه سمت داشتم دیوونه می شدم، از یه طرف کشمکش

خانوادم. شما هم که همه بدحال بودین. من نمی دونستم باید چه خاکی 

به سرم بریزم. ولی توی این دو هفته که با خودم خلوت کردم تصمیم 

 گرفتم همه چی رو از اول شروع کنم.

 

 بعضی وقتا برای شروع دوباره خیلی دیره. -

یک چمدان  این را آقا جالل گفت و برخاست و بعد به اتاق نیال رفت و

 با چند پاکت بیرون آورد. همه را کنار درب وردی گذاشت و گفت:



ها رو پس بدیم. حسام همه چیز را جدی دید. ی ایننیال خواست همه -

 سر بر زانوی انیس خانم گذاشت و گفت:

 کنم. نیال رو ازم نگیرین.التماس می -

به آقا  انیس خانم دستش را روی موهای او کشید و نگاه اشکبارش را

 جالل دوخت. آقا جالل با غصه سر تکان داد.

باری از غم و درد منزل آقای سرمد را و چند دقیقه بعد حسام با کوله

 ترک کرد.

 

                         *** 

 

صبح روز شنبه بود. شاهین ساعت هفت از خواب بیدار شد. با کرختی 

برداشت و خود را تکانی به خود داد. پایش را از روی پای نیال 

کردند. بازویش را های لعنتی او را بی حس و حال میداد. قرصکش

اش را برداشت. به حمام رفت از زیر گردن نیال پس کشید و رفت حوله

 و دوش گرفت.

وقتی بیرون آمد ساعت هفت و بیست بود. پای میز توالت ایستاد و 

موهایش را  ها حالت داد.موهایش را با سشوار خشک کرد و به آن

عقب داد و بعد به خود عطر همیشگیش را پاشید. نیال که از صدای 

 سشوار بیدار شده بود غرغرکنان گفت:



 از این عادتا نداشتی سر صبح سشوار بکشی، چه خبره. -

 شاهین ازکمد لباس برداشت و مشغول پوشیدن شد. بعد هم گفت:

 نیال. -

 بله.  -

 پاشو.  -

 چرا؟  -

 رم.پاشو کارت دا -

 آد. خوابم می -

 شه.نیال سریع باش. دیر می -

 نیال پتو را کنار زد و نیم خیز شد و گفت:

 چیه؟ -

و با دیدن شاهین در آن پیراهن و شلوار ابتدا او را چند لحظه نگاه 

کرد. دو دگمه ی باالی پیراهنش باز بود و تن او را به نمایش گذاشته 

د. آن شلوار راسته مشکی به شدت بود. موهایش را به زیبایی آراسته بو

 آمد.به پیراهن جذب سفید او می

 زنی؟ شناسی یا داری دید میخانوم من رو می -



 نیال به خود آمد و نشست و گفت:

 زنم.نه که خیلی دلبری، دید هم می -

 نیستم؟ -

نه! فقط تعجب کردم که یه بار با لباس درست حسابی غیر از گرمکن  -

 دیدمت.

 خوب، پاشو حاضر شو باید بریم جایی کار داریم.خیلی  -

 کجا؟ -

 نپرس. فقط پاشو لباس بپوش کارم زیاده. -

 چه عجب دیدم عجله هم داری واسه یه کاری. -

 شاهین با چهره و لحن جدی خطاب به نیال گفت: -

 شی یا بیام پرتت کنم تو سرویسپا می -

 از شما بعید نیست. -

رون سرویس رفت. شاهین سری تکان داد و نیال بعد از این حرف به د

 زیر لب گفت:

 به هر سازی برقصی آدم بده ای. -

 بعد از جا بلند شد و تخت را مرتب کرد و منتظر شد تا نیال بیاید. 



 وقتی نیال آمد پرسید:

 من چی بپوشم؟  -

 رکابِی منو. -

بری که بدونم چی باید باشه خندیدم. اول صبحی من رو کجا می -

 ! بپوشم

 پوشی، بپوش فقط زود باش ساعت هشت شد.هر چی می -

نیال نگاه دیگری به تیپ او کرد و بعد یک دست لباس انتخاب کرد. 

دانست یک شلوار جین راسته و یک مانتوی مشکی پوشید. اصال نمی

خواهد برود که چه بپوشد. یک روسری هم برداشت که شاهین کجا می

 با دیدن روسری رنگ روشن گفت:

 یه روسری تیره بردار. -

 چرا؟  -

 یه روسری تیره سرت کن و راه بیفت. -

نیال یک روسری مشکی برداشت و به جلوی آینه رفت. آرایش 

 کرد.مختصری کرد و در تمام طول مدت شاهین او را نگاه می

 کرد گفت:هایش را به هم مالید و در حالیکه خود را برانداز مینیال لب

 زنی؟سی یا دید میشناآقا من رو می -



 زنم. با هم که تعارف نداریم.دید می -

 

های گرد شده رو به شاهین کرد. شاهین از روی صندلی نیال با چشم

میز توالت بلند شد و دستش را دور کمر نیال انداخت و او را به خود 

خود چسباند. نیال از حجم بوی عطر تن او و آن نزدیکی از خود بی

 شد. 

های خود را ز نیال جدا شد، یک دستمال برداشت و لبوقتی شاهین ا

 پاک کرد و دستمال را در سطل انداخت و گفت:

 رژت رو تمدید کن بریم. -

های گرد شده و چهره ناباور رو به آینه کرد و رژ را نیال با همان چشم

 هایش کشید.برداشت و دوباره روی لب

 برداشت.روسری را روی سرش انداخت و یک کیف مشکی 

 شاهین یک کت مشکی پوشید و تیپش را با آن کامل کرد.

بعد هم راه افتادند. شاهین درب پایینی سوئیت را قفل کرد و یک کلید 

 به نیال داد.

های خودتون که کسی نیست. چیز مهمی هم نداریم. چرا قفل جز بچه -

 کنی؟می

 به حساب عادت بذار. -



به حساب عادت بگذارد. وقتی وارد توانست این حرکت را اما نیال نمی

سالن شدند میز صبحانه حاضر بود. خانم و آقای راستاد مقابل هم 

 خوردند. نشسته بودند و داشتند صبحانه می

 نیال بیا. -

 شاهین نشست و گفت:

 صبح بخیر. -

کردند. خیلی سال بود شاهین را پدر و مادرش با تعجب او را نگاه می 

 د مرتب ندیده بودند.این وقت صبح تا این ح

 شاهین خطاب به نیال گفت:

 چرا نمیشینی. -

 نیال کنار شاهین نشست و گفت:

 سالم. -

 آقای راستاد خطاب به او گفت: 

 سالم... صبحت بخیر. خوبی؟ -

 ممنون. خوبم. -

 نگاهت رو باال بگیر من رو ببین. -



 نیال به آقای راستاد نگاه کرد.

 از من ناراحتی؟ -

 ه نگاهش را به زیر گرفت. منیر خانم گفت:نیال دوبار

 چرا ناراحت باشه؟ برادرش رو در مقابل کمترین چیز بخشیدی، بده! -

 من با شما صحبت نکردم خانم. -

 منیر خانم ابرو در هم کشید. شاهین نان و پنیر در دسترس نیال گذاشت.

 

 و گفت:

 بخور که بریم. -

 و بعد برایش چای در فنجان ریخت.

 به سالمت بابا؟کجا  -

 گردونم بعد هم میام شرکتبرم تا جایی. برش مینیال رو می -

 آقای راستاد ناباور همسرش را نگاه کرد و بعد شادمان خندید و گفت:

 افتی.پا قدم عروس خوب بود. داری به فکر زندگی می -



گه که زندگی خرج داره و من باید کار کنم. پول واسه بله دیگه. می -

 خواد.انتو میکفش و م

 نیال معترض رو به شاهین گفت:

 من کی چنین حرفی زدم؟ -

 شاهین لبخند محوی زد و چشمکی به پدرش پراند.

 که صبحانه مختصری خوردند. هر دو از جا بلند شدند.بعد از این

 نیال! -

 نیال و شاهین ایستادند و رو به آقای راستاد کردند.

 بله! -

 تونی بریمی من با نیال کار دارم. تو -

 شاهین سر فرود آورد و گفت:

 خداحافظ. -

 شاهین رفت. آقای راستاد گفت: 

شه. ولی دونم تو با این پسر چکار کردی که باز داره سر پا مینمی -

 هر چی هست کارت خوبه.

 منیر خانم با حرص گفت:



کرد رفتارش تغییر خودت خوب می دونی اون با هر کس ازدواج می -

ین پسری نیست با یک زن بد تا کنه. پسری هم نیست که کرد. شاهمی

خواد جلوی این دختر سرخورده بخواد وبال گردن کسی بشه. فقط نمی

 بشه.

دلیلش هر چی که هست خوبه خانم. نیال دیروز به فکر سر کار رفتن  -

 ره سر کار. خوب دخترم... بود و شاهین امروز خودش داره می

 این دختر دختر تو نیست. -

 آقای راستاد رو به نیال گفت:

مراقب شاهین باش. تشویقش به زندگی کن. کاری کن خودش رو پیدا  -

 کنه.

تونه پسر شما هیچ مشکلی نداره. یه آدم مشکل دار هیچ جا نمی -

کنه خودش خودش رو کنترل کنه. ولی ایشون جایی که بخواد سعی می

 ت رفتار کنه. دار. سعی داره مودب باشه، سعی داره درسرو نگه

پس تو هم سعی کن تالشش بی نتیجه نباشه و از نظر تو مشکل پسر  -

 من کجاست؟ 

کنم پسرتون قدرت منطق باالیی داره. اما قرص خوردن. من حس می -

که اتفاقات اطرافش رو نبینه گاهی برای خوابوندن این منطق، برای این

نشنوه، حس خوره که نبینه، آره. قرص میبه قرص خوردن رو می

نکنه. انگار خودش هم از چیزی که شده بیزاره ، اما یه سری چیزا هم 

 شه نخواد بهتر باشه. باعث می



 خواد تغییر کنه. پس کمکش کن.اما انگار االن می -

 کنم. سعیم رو می -

 این اگر خودش بدتر اعصابش رو خورد نکنه شانس آوردیم آقا. -

 تونی بری دخترم.می -

 کرد که آقای راستاد گفت: نیال حرکت

 راستی! بهش بگو دگمه هاش رو ببنده. -

 چشم. -

نیال راه افتاد و خداحافظی کرد. وقتی وارد باغ شد، شاهین و رامین را 

زدند. شاهین از حالتش مشخص بود دید که داشتند با هم حرف می

کند. وقتی به کنارشان رسید رامین با لبخند دندان رامین را سرزنش می

 نمایی رو به نیال کرد و گفت:

 به به. نیال خانوم.  -

 صبح بخیر. -

 بخیر. -

 نیال صورت کبود رامین را نگریست و گفت:

 بهترین.  -



 خوبم -

 بریم نیال...  -

نیال دنبال شاهین راه افتاد. شاهین در ماشین را برای نیال باز کرد. نیال 

شد. او ماشین را  سوار شد. شاهین هم نشست و ریموت را زد. در باز

 بیرون برد که نیال گفت:

 می شه خواهش کنم یقه تون رو ببندین. -

 دستور حاج آقاس؟  -

 افته نه. یه دگمه دیگه باز شه نافتون بیرون می -

 شناسم. خواست ایشونه.من حاجی رو می -

 نیال خود را سمت او کشید. دست برد و دگمه او را بست و گفت:

 خوام.یاالن من اینطور م -

 

 پس یعنی من از االن اجازه دارم به آرایش و دیدن گیر بدم؟ -

 نیال عقب کشید و او را نگریست. گفت:

 اگر الزم باشه بله حق دارین. -



تونم دستمال بردارم رژت رو من رو جمع نبند. ولی این یعنی من می -

پاک کنم یا روسریت رو بکشم جلوتر یا بگم مانتوت تنگه برو عوض 

 کن.

شه گیر دادن و تحمیل...در ضمن االن با زبونی بی زبونی این که می -

 گفتی روسریم عقبه، رژم زیاده، مانتومم تنگه! 

کار توام تحمیل بود نیال خانم. در ضمن من بخوام حرفی بزنم با  -

 گمش. نیازی به زبون بی زبونی ندارم. زبون درازی می

چطور بپوشید. فقط هر چی خوام تحمیل کنم چی بپوشید و من نمی -

 دگمه رو گذاشتن که ببندین.  .پوشید درست بپوشیدشمی

 باشه تو بردی...  -

 شاهین ماشین را به حرکت در آورد و گفت:

یه دلیل دیگم هست. مثال اینکه دوست نداشته باشی کسی من رو دید  -

 بزنه، غیر از خودت. حرف حاج آقام سند شد بر کارت.

گفت و توجه نکرد. شاهین لبخند زد و او را به  نیال ایشی زیر لب

مقصد مورد نظرش برد. وقتی پیاده شدند شاهین پوشه ای از روی 

 صندلی عقب برداشت. راه افتادند وارد بیمارستان شدند. 

 چرا اومدیم اینجا؟  -

 چون مجبوریم. -



 چطور؟  -

 شاهین حرفی نزد. بی حرف وارد ساختمان شدند و یک راست به اتاق

ریاست رفتند. با رئیس بیمارستان سالم و احوال پرسی کردند و 

 نشستند. 

 خوب آقا شاهین، پس ایشون همسرتون هستن!  -

 بله. خانم نیال سرمد. -

رئیس بیمارستان پوشه را جلو کشید و ورق زد. نیال نیم نگاهی به 

شاهین کرد و پرونده را نگاه کرد. پرونده برای نیال آشنا بود. دکتر 

رش را باال و پایین انداخت و با دقت صفحات را خواند. و بعد از س

 چند دقیقه سر بلند کرد گفت:

 هست؟ بسیار عالی.... فقط یه موردی -

 چی؟  -

تونیم به ایشون بدیم پرستاری توی بخش داخلی زنان کاری که ما می -

  .هست

 و رو به نیال گفت:

بودین. االن می تونین یه شما دوسال سوپروایزر بخش بیماران قلبی  -

 درجه بیایین پایین و یه  پرستار ساده باشین؟

 نیال سردرگم دکتر و بعد شاهین را نگریست. شاهین گفت:



خواست توی اون من قول داده بودم بذارم بیای سر کار، ولی دلم نمی -

 بیمارستان ادامه بدی. اما اینجا باشی من مشکلی ندارم.

 ذوق زده گفت:نیال گیج اما خوشحال و 

 باشه حتما. اشکالی نداره.  -

برن ما خیلی خوب، پس از یک ماه دیگه که خانم محمدی تشریف می -

 .اینجا منتظر شمائیم

 هایش را به هم فشرد و گفت:نیال با خوشحالی دست

 مرسی آقای دکتر. -

 

سپارم کارهاتون رو انجام بدن. تونید تشریف ببرید، من میشما می -

دید و تشریف آیید چند تا امضا هست انجام میی که میفقط روز

 برید سر کارتون. به سالمتی.می

 ممنون -

وقتی خداحافظی کردند و از اتاق بیرون آمدند نیال از خوشحالی سر از 

 شناخت. شاهین گفت:پا نمی

 بریم؟ -

 بریم. -



 زمانیکه سوار ماشین شدند نیال خطاب به شاهین گفت:

 شه.نمیاصال باورم  -

 چرا؟ -

کردم هرگز رنگ بیرون رو آخه بعد از ماجرای دیروز فکر می -

 بینمنمی

 چرا؟ مگه با دیوونه طرفی؟ -

نیال ساکت شد. یاد حرفهایی افتاد که در اوج عصبانیت بار شاهین کرده 

بود. شاهین ماشین را به حرکت در آورد عینکش را به چشم زد و 

 گفت:

 ه؟کاری نداری ببرمت خون -

 نه. ممنون. -

ها را یکی یکی به نیال به حرفهایی که به شاهین زده بود فکر کرد و آن

 خاطر آورد. به یکباره گفت:

 خوام.معذرت می -

 بابت؟ -

 حرفهای دیروزم. -



قبال هم گفتم که آدما تو اوج عصبانیت خود واقعیشون رو نشون  -

 دنمی

 یت چجور آدمیم؟ بله گفتین. و از نظر شما من تو اوج عصبان -

 شما؟  -

 تو. -

 شی و عجول.طلبکار می -

 زدی؟ اون به دعوای ما مربوط نبود.نباید رامین رو می -

نباید؟ نبود؟ شنیدی پسره ابله چی بهت گفت. چند دقیقه قبلش بهش  -

شعور. هر چی بزرگتر تذکر دادم که درست حرف بزنه. مرتیکه بی

 فهمه.شه کمتر میمی

چاره کردی. بیرادر کوچیکترته. نباید روش دست بلند میاون مثل ب -

 ای خورده بود.بینیش بد ضربه

 به درک. -

 کنی.شی بزرگ و کوچیک نمیتو هم وقتی عصبانی می -

 کنم تغییر کنم.سعی می -

خواست یکی ماند. مرد عجیبی بود. نمیهای او مینیال در کف جواب

 که چیزی گفته باشد حرفی بپراند.اینبه دو و یا لج کند و یا  فقط برای 



بیشتر حرفهای طرف مقابلش را در مورد خودش در صورت منطقی 

 پذیرفت.بودن به راحتی می

 گم چرا خواستین که من جا به جا کنم؟ می -

چون دوست ندارم جایی کار کنی که نامزد سابقت ممکنه بیاد  -

 سراغت

 نیال به خاطر جواب صریح او یکه خورد.

 شرط و شروطت چی بود؟  -

که بیمارستان قبلی برای کار کردن نری ولی ماشاءهللا وقتی یکیش این -

کنی به حرف زدن کنی شروع میبندی دهنت رو وا میچشت رو می

 تونه جلوت رو بگیره.کسی نمی

 نیال خجالت کشید و گفت: 

 شه من برم خونه بابا، ماشینم رو برای رفت و آمد بردارم؟می -

 نه -

 چرا؟ -

 ما خودمون ماشین داریم. می رسونمت -

گردم شه. من صبح زود باید بیرون برم و یا بر میاینجوری که نمی -

 .خونه. اینطوری اذیت می شین



 

 کنم حاال تا یک ماه دیگه. یه فکری می -

 وقتی به مقصد رسیدند، نیال قبل از پیاده شدن گفت:

 آقا شاهین. -

 عینکش را در آورد. شاهین رو به او کرد و

 بله. -

 به خاطر امروز ممنون. -

 تشکر خشک و خالی که فایده نداره. -

 تشکر همراه یه کادوی کوچولو بهتره. -

 مثال چی باشه. -

هایش را داخل کشید. مردمک چشم شاهین چشم چپش را بست و لپ -

 راستش را تکان داد که مثال در حال فکر کردن است.

 پس چی؟ -

 خواسته خندید. شاهین چشمش را باز کرد و گفت:نیال نا 

 مثال این پیشوند آقا رو از اول اسم من برداری. -



نیال فکر کرد که چرا شاهین تا این حد سعی دارد با هم صمیمی شوند!  

 با این حال سری تکان داد و گفت:

 باشه. -

 االن یه دونه بدون پسوند و پیشوند بگو.  -

 اده شد و گفت:نیال رویش نشد. سریع پی

 بینمت.می -

شاهین لبخند زد. نیال جلوی در ایستاد و زنگ را فشرد. شاهین  

 ی  کنار را پایین کشید و گفت:شیشه

 نیال. -

 نیال رو به او کرد.  

 ازم متنفر نباش. -

 این را گفت و رفت. در باز شد اما نیال دور شدن او را نگریست.

 

 فصل هشتم:

هایش گرفته نشسته بود و سرش را میان دستآن روز حسام در دفترش 

 بود.



 از روزی که از شمال برگشته بود تمام فکر و ذکرش نیال شده بود.

 

داد، داد و هر چقدر پیام میگرفت جواب نمیهرچه با او تماس می

کرد. حتی به بیمارستان سر زده بود. گفته بودند پاسخی دریافت نمی

چهار روز مطمئن شده بود که نیال استعفا داده است. حاال بعد از 

 تصمیم نهاییش را گرفته است.

 

گشت و لحظه به لحظه ای که نیال در تنهایی دردناک به گذشته بر می

 آورد.زد را به خاطر میخود دست و پا می

او نامزدش را، عشقش را کنار گذاشت تا بار مشکالتش روی دوشش 

 سبک باشد.

گرفت. نیال بود نیال با او تماس مینیال همیشه بود. هر وقت خودش ن

 شد.پرسید. نیال نگرانش میحال او را می

نیال تنها بود، از داغ روزگار برادرش، از غم افسردگی مادرش، اما به 

 کرد.نبود حسام اعتراض نمی

کرد همیشه مراقب شد و به او تأکید میزد، حالش را جویا میزنگ می

 خودش باشد.



زد تا حال حسام را بپرسد، حسام احساس زنگ نمیحاال که دیگر نیال 

کرد. احساس سردرگمیش بیش از پیش شده بود. کمبود بدی پیدا می

 کرد. کسی یا چیزی را در وجودش حس می

رفت. هروقت نیال به یاد گذشته افتاد. روزهایی که به منزل سر مد می

کرد م میآمد، حسام دست و پایش را گبرای پذیرایی به اتاق سینا می

 ای دوستش شده است. دانست عاشق خواهر چشم قهوهخودش می

 

اختالف سن سینا و نیال خیلی زیاد بود. شش سال اختالف سن داشتند. 

دید. گاهی او را کنار خود سینا او را همیشه به چشم دختربچه ای می

 گذاشت. نشاند و سر به سرش میمی

کرد. که سینا سریع از ی قهر میخندید و گاههای سینا مینیال به شوخی

 آورد. دل خواهر نازدانه اش در می

 شد.های نیال شاد میها و شادیحسام با خنده

حسام پنج سال با سینا اختالف سن داشت و از او کوچکتر بود، با این 

حال هم رشته بودنشان طی اتفاقی آن دو را به هم نزدیک کرد و کم کم 

 دوست و بعد شریک شدند.

دانست چون، ام همیشه بهترین اتفاق زندگیش را آشنایی با سینا میحس

سینا هم کمک کرد تا یاد بگیرد که چگونه روی پای خود بایستد هم 

 عاشق خواهر بهترین دوستش شده بود.

 



داد. همین که فکرش می اما حاال داشت به راحتی همه چیز را از دست

 به سینا رسید، ته دلش خالی شد.

 گفت:زیر لب 

عرضگی کردم آبجیت رو ول کردم. جواب سینا رو چی بدم، بگم بی -

خواهرت رو بهم سپردی ولش کردم. هیچ پسر خوبی برای پدر مادرت 

نبودم. وای خدا! چی جواب بدم! چطور تو چشمش نگاه کنم! اگر رفتم 

 زندان مالقات، اگه خبر داشت چی باید بگم.

 ش کشید.هایش را محکم روی سر و صورتاو دست

 منشی وارد اتاق شد و گفت:

 جناب عظیمی. -

 بله. -

این قراردادیه که گفتین تنظیم کردم و از طرف شرکت شایان سیستم  -

 امضا شده، فقط امضای شما و جناب سرمد رو الزم داره.

حسام قرار داد را گرفت و امضا کرد و گفت. من باید یه وقت مالقات 

 بگیر، بگو ترتیبش رو بده.خصوصی بگیرم. با شایسته تماس 

 چشم -

منشی رفت و حسام سرش را روی میز گذاشت. چند لحظه به همان 

 حال ماند و بعد از جا بلند شد و به اتاق دیگر رفت.



 وقتی وارد شد همه از جا بلند شدند.

 شهچکار کردین کار درست شد؟امروز مهلت ما تموم می -

دونیم کوچیک داره که درست نمیشه. متأسفانه یه گیر داره تموم می -

 کجاست!

حسام رفت و پشت سیستم نشست و توضیحات کار را خواست. بعد هم 

 مشغول کد نویسی شد.

ها روی مبل خوابش برده گروه آنقدر کار کرده بودند که یکی از آن

 بود.

تقریبا یک ساعت بعد حسام گفت" درست شد، زود بریزین رو فلش و 

 ن.ببرین براشون نصب کنی

 

همه تشکر کردند و به همدیگر خسته نباشید گفتند. از سر و صدایشان 

 همکار دیگرشان بیدار شد و خواب آلود گفت:

 چی شد؟ درست شد؟ -

 بله به کمک آقای عظیمی. -

 ی خوابم.خوب خدا روشکر. من برم برای ادامه -



و دوباره دراز کشید. همه به خنده افتادند و مشغول ریختن قهوه و 

ردن کیک شدند. حسام به دو گروه بعد سر زد و وضعیت پروژه خو

 هایشان را بررسی کرد. 

                         * 

ی زندان نشسته بود و داشت به دو نفر از جوانان کم سینا در کتابخانه

داد. تمام کارش شده بود کتاب خواندن و بعد هم سن زندان درس می

روزها با دیدن او عالقمند به خواندن درس دادن به زندانیانی که آن 

خواندند تا بعد از رهایی از بند ها با هم درس میکتاب شده بودند. آن

 در کنکور شرکت کنند.

رئیس زندان اجازه داده بود که او خارج از ساعاتی که باید در بند 

 بود در کتابخانه بماند و به نوبت به شاگردهایش درس بدهد.می

ادن به آن دو تمام شد، نگهبان پایان وقت را اعالم وقتی ساعت درس د

 کرد.

 ها دو برگه داد و گفت؛او به آن

 برای فردا اینارو حل کنین. -

 بازم سواال فرق دارن؟ -

 نه پس، دقیقا مثل همن از رو دست هم بنویسین -

 گیری! چرا اینقدر سخت می -



 چون کنکور آسون نیست -

نگهبان رفتند. نگهبان خطاب به سینا آن دو تشکر کردند و به سمت 

 گفت:

 یه ساعت دیگه میام سراغت. -

 باشه. -

اش را که نگهبان هر دو زندانی را برد و سینا کتاب قطور مورد عالقه

 پدرش برایش آورده بود روی میز گذاشت و مشغول مطالعه شد. 

 شد گذر زمان راهمیشه وقتی غرق کتاب می

 

 نگهبان برگشت و گفت:فهمید. نیم ساعت بعد نمی

 سینا پاشو بیا. -

 سینا ساعت روی دیوار را نگاه کرد و گفت:

 یه ساعت که نشده.  -

 مالقات داری.  -

 کی هست؟  -

 همین شریکت که همیشه میاد قراردادها رو امضا بزنی.  -



 آهان حسام. -

 آره. -

 سینا از جا بلند شد و گفت:

 و تموم کنم. نشد که من با خیال راحت این کتاب ر -

 حاال وقت هست. فعال بیا تو اتاق رئیس زندان منتظرت هستن. -

ها سینا از جا بلند شد و همراه نگهبان رفت. طبق معمول قرار مالقات

 شد. برای امضای قرار داد در اتاق رئیس زندان انجام می

سینا وارد شد و سالم کرد. با حسام دست داد و همدیگر را در آغوش 

 سپس با وکیل شرکتش دست داد و نشست. کشیدند. 

 خوبی حسام؟ خانوادت چطورن؟  -

 همه خوبیم. ممنون. تو حالت خوبه؟  -

 شکر منم عالی هستم.  -

گردی گم داداش. به زودی بر میخوب الهی شکر. بهت تبریک می -

 سر کار و زندگیت.

برای دونی چقدر خوشحال شدم. وقتی بهم این خبر رو دادن. آره. نمی -

 اعدام شدنم گریه نکردم اما از شادی آزاد شدنم اشکم در اومد.

 تونی بیای بیرون و دوباره دور هم باشیم.خیلی خوشحال شدم که می -



 ممنون. نیال چطوره؟ چند روزه دیدنم نیومده. -

 بینمش.شیفتاش سنگین شدن، خودم هم دیر به دیر می -

 ای بابا. دلم برای دیدنش لک زده. -

 گم بیاد دیدنت.بهش می -

 اومد پیشم. نه، بهش فشار نیار. اون اگه گرفتار نبود حتما می -

 های مهربان سینا را نگریست و بعد گفت:حسام چند لحظه چشم

خوب... ما یه قرار داد از طرف شرکت شایان سیستم داریم. بهمون  

 پیشنهاد همکاری واسه ساخت برنامه برای... 

 گی؟ ت آقای شایان فر رو میشایان سیستم شرک -

 بله... می شناسیش؟  -

 کنی.آره. تحت هیچ شرایطی باهاش کار نمی 

 دن قیمت قرار داد رو ببین.چرا؟ اونا که پول خوبی می -

 تو مناقصه شرکت کردین؟  -

 نه. اومد بهم پیشنهاد داد. -



 دیگه بدتر... حتما یه چیزی تو سرش داره. اونا یه وقتایی دست به -

های بینی. ممکنه تمام سیستمزنن که تو خوابت هم نمیکارایی می

شرکتمون رو هک کنن. ممکنه هر چیزی تو کله اش باشه. اون رقیب 

 کاری شرکت ماس، نه دوست ما.

 االن ما بایدچکار کنیم؟  -

زنی و پیشنهاد همکاریشون رو خیلی ری بهشون زنگ میاالن می -

بیشتر اصرار کردن بیشتر بهشون شک کنی. هر چی محترمانه رد می

 کنه.کن. بگو سرمد قرارداد رو امضا نمی

 ولی آخه...  -

ولی و آخه نداریم حسام. حرفم رو گوش کن. این همه مدت بدبختی  -

نکشیدم یه شبه به بادش بدم. اینا بهشون جواب رد بدی از راه دیگه 

تو سر دونستم چی شن. خیلی مراقب شرکت باش. کاش میوارد می

 دارن.

نگران نباش. من مراقبم. به اندازه کافی استرس داری، بیشتر از این  -

 خودت رو مضطرب نکن. باشه؟

 سینا یکبار آهسته پلک زد و گفت:

 باشه. -

 



کردند سینا بسیار به حسام سفارش کرد که وقتی از هم خداحافظی می

 ان نگذارد.ها سر بزند و تنهایشاش باشد. به آنحتما مراقب خانواده

 حسام به شدت خجالت زده بود وفقط چشم گفت.

که رفت در طول مسیر به بعدها اندیشید. به اینوقتی داشت به منزل می

 وقتی سینا بیرون بیاید، قرار است با او چه برخوردی کند.

داد و در نهایت تصمیم گرفت به هایش را در موهایش بازی میانگشت

 منزل آقای سرمد برود.

جلوی منزل سرمد توقف کرد، پیاده شد و زنگ در رافشرد و  وقتی

منتظر ماند. هر چقدر منتظر ایستاد و زنگ در را زد کسی در را باز 

 نکرد.

خواهند در را برایش باز کنند، پس با آقای سرمد احساس کرد نمی

 تماس گرفت. آقا جالل جواب داد:

 جانم. -

 سالم عمو. -

 سالم حسام جان، خوبی؟ -

 منون خوبم. ببخشید خونه نیستین؟م -

نه حسام جان. انیس خانم رو آوردم زیارت امام زاده ابراهیم. نذر  -

 داشت.



 قبول باشه. -

 ممنون پسرم. -

 عمو نیال هم همراه شماست؟ -

 نه پسرم. نیال سر کاره.-

 حسام خواست به آقا جالل یکدستی بزند پس گفت:

زنم ولی بود. چند باره که سر میولی من بیمارستان رفتم. اونجا هم ن -

 نیست. اول که گفتن مرخصی گرفته، اما حاال گفتن نیست، نیومده. 

 خواد خودش رو بهت نشون بده.شاید نمی -

 خوام باهاش حرف بزنم.خورمش؟ فقط میچرا؟ مگه من می -

 زنهچی بگم! صالح بدونه باهات حرف می -

گیره. تو رو اغش رو از من میما به سینا گفتیم عقد کردیم. سینا سر -

شم. حاال که خدا بهش بگین الاقل گوشیش رو برداره. دارم دیوونه می

گیره. بگین جواب بده صداش رو شه ازم رو میکارا داره درست می

 بشنوم. به قدر کافی تنبیه شدم.

 پسرم نیال تصمیمش رو گرفته. -

ولی با این کاراش گفت. هر تصمیمی هم که گرفته باید اول به من می -

دونه یه بینه میکنه. هر کی من رو میداره من رو رسوای عالم می

 دردیم هست. تو رو خدا بگید جوابم رو بده.



کنم. اینطور برای دوتاتون بهتره. حسام. نیال رو ول کن. خواهش می -

دختر برای ازدواج با تو کم نیست. ولی نیال دیگه نه. هرگز بهش فکر 

 نکن

 الل من...عمو ج -

 خداحافظ. -

آقا جالل ارتباط را قطع کرد و حسام با ناامیدی به گوشیش نگاه کرد. با 

 اعصاب خوردی لگدی در چرخ ماشینش زد و بعد به منزل رفت.

 همین که وارد شد با مهرانه خانم رو به رو شد.

 سالم عزیزم، مهمون داریم. -

 حسام هم

 

توانست فراموش کند نداد. نمیچون چند روز گذشته جواب مادرش را 

که مادرش وقتی دید با چمدان خرید نیال به منزل برگشته است چقدر 

خوشحال شد و سریع به خواهرش زنگ زد و این خبر خوش را به او 

 داد.

حسام غمگین بود و مادرش شاد. و شادی مادرش چون خنجر در قلبش 

 بد کرده بود. فرو می رفت. همین اخالقش را با مادرش بسیار سرد و

 حسام با اخم پرسید:



 کیه؟ -

کنن واسه مهمونی خاله اینا اومدن. تو آشپزخونن، دارن کمک می -

 کنیمفردا شب برنامه ریزی می

 خاله اینا که مهمون نیستن. صاحبخونن -

 ها رفت. مهرانه دنبال حسام رفت و با لبخند گفت:و بعد سمت پله

ن یه چایی واسه ات بریزه خستگیت قربون شکل ماهت برم. بیا نازنی -

 در بره.

 حسام روی پله اول چرخید و گفت:

 چطوره یه پیشنهاد به خاله بدی!   -

 چی قربونت برم؟  -

کنیم تشریف بیارن رو سر ما زندگی کنن. بگو طبقه باال رو خالی می -

زنی اینجان. تازگیا اگه یه وقت نباشن جای اینا که سر و تهشون رو می

 تعجبه.

 هایش گذاشت و گفت:مهرانه خانم هیجان زده انگشتش را روی لب

 شنون. زشته! هیش، صدات رو می -

 زشت کار اوناس. خونه زندگی ندارن دم به دقیقه اینجا پالسن؟  -

 اش زد و گفت:مهرانه دستش را روی گونه



 شنون.آروم تر می -

 خوان بشنون.منم می -

 نازیال به سالن آمد و گفت:

 ه...خال-

 و با دیدن حسام گفت:

 شما اینجایین. سالم. خوش اومدین. -

 بله من اینجام، شمام اینجایین!  -

ها باال رفت. وارد اتاقش شد و در را محکم حسام این را گفت و از پله

 ها خشک شده بود. به هم کوفت. نگاه مهرانه به پله

 این چشه خاله!  -

 شه ق شده. ولی درست میچی بگم! چند روزه همینطوره. بد خل -

گه بیایین ببینین دسر و غذا و پیش غذا از نظر امیدوارم. مامان می-

 شما با هم جور در میان یا نه؟ 

 

 مهرانه خانم به آشپزخانه رفت و خطاب به نازنین گفت:

 اس.نازنین جان یه چایی واسه حسام ببر. خسته -



 چشم... کی اومد؟ -

 فکر کنم امروز خیلی کار داشتن.همین االن. رفت باال.  -

 چشم خاله. -

 چشمت روشن عروس قشنگم. -

نازنین لبخند زد و مشغول چای ریختن در استکان شد. آن را روی 

سینی چید و به جلوی اتاق حسام رفت. در زد و با اینکه جوابی نشنید 

 وارد اتاق شد.

د. های بیرونش روی تخت مشکی رنگش دراز کشیده بوحسام با لباس

 هایش را هم از پا در نیاورده بود.حتی کفش

هایش گذاشته بود و دست چپش را ساعد دست راستش را روی چشم

 اش گذاشته بود.روی سینه

ی تخت نشست نازنین سینی را روی میز کنار تخت گذاشت و روی لبه

 و گفت:

 حسام. برات چایی آوردم. -

 خورم. بردار ببر پایین.نمی -

 شه.شو. چایی بخوری حالت خوب میای. پاخسته -

 فهمی؟خورم رو نمیخورم نازنین. نمیگفتم که نمی -



نگاه نازنین به حلقه انگشت حسام افتاد. دیدن آن حلقه همچون طناب 

کرد. دستش را جلو برد و پیچید و حالش را بد میدار دور گردنش می

پس  روی دست حسام گذاشت. حسام با احساس دست نازنین دستش را

 کشید و گفت:

 نازنین. -

 جونم عزیزم. -

 زندگیم رو نابود کردی. -

 های حسام شد. آهسته گفت:نازنین مات لب

 چرا من! -

 هاش دیدم.اون شب شکستن قلب نیال رو تو چشم -

 ولی من فقط حقیقت رو گفتم -

بعضی حرفا رو نباید گفت نازنین. نیال رفته اگر نیاد خیلی تنها  -

 شم.می

نیال خیلی وقت پیش رفته بود. اون از روزی که برای سینا اون اتفاق  -

 افتاد تو رو فراموش کرد.

 حسام با صدای سنگین و آرام گفت:

 من تنهاش گذاشتم. -



 نه اشتباه نکن. هیچکس هیچ تقصیری نداره. -

هایش را روی هم فشرد و آب دهانش را قورت داد تا بغض حسام لب

 ببرد و گفت: نشسته در حلقش را فرو

 ام.دست از سرم بردار. چاییتو بردار و برو، خسته -

نازنین چند لحظه او را نگریست و بعد از جایش بلند شد و سینی را 

 برداشت و اتاق را ترک کرد.

 هایش را روی هم فشرد تا صدایش در نیاید.حسام به گریه افتاد و لب

 

 گذاشت.نازنین به آشپزخانه برگشت و سینی را روی میز 

 چی شد! چرا چایی رو برگردوندی؟ -

 خوره.گفت نمی -

 چرا! -

 دلتنگ نیال شده. -

همه در سکوت به هم نگاه کردند. مهرانه برای جمع کردن موضوع و 

 به خاطر حالت نگاه خواهرش گفت:

تا وقتی که خودش بود یک جور درد سر داشتیم، حاال که نیست یه  

 کنه.وش میجور دیگه. ولش کن، کم کم فرام



 امیدوارم. -

خوب نازنینم در مورد مهمونای فردا شب نظرت چیه؟ به کیا بگم  -

 بیان؟

 دونم خاله.نمی -

نازنین از جا بلند شد و به سالن رفت و روی مبل نشست. گوشیش را 

کرد های خود و حسام نگاه کرد. حس میدر دست گرفت و به عکس

. لبخند تلخی زد و همان عکس آیدکنار حسام خیلی زیباتر به چشم می

 را برای حسام فرستاد و نوشت:

 من با وجود تو خیلی زیباتر به نظر میام، مگه نه؟ -

حسام با فکر اینکه جوابی از نیال گرفته است از جا پرید و گوشیش را 

از روی میز چنگ زد و پیغام را باز کرد. با دیدن پیام نازنین در 

ت و یک عکس از خود و نیال برای جواب به درون گالری گوشیش رف

 نازنین ارسال کرد و نوشت:

 آم، نه؟ و من کنار این دختر زیباتر به نظر می -

 و دوباره دراز کشید.

نازنین با دیدن آن جواب تنش یخ زد و این حجم از بی محلی حسام را 

 کرد.باور نمی

 



 آن شب حسام

 

اش وقتی خانواده خالهتمام وقت در اتاقش ماند و پایین نرفت. نیمه شب 

 رفتند مهرانه به سراغش رفت و با عصبانیت گفت:

پرسی تو شعور نداری بیای پایین با خاله و شوهر خالت یه احوال -

 کنی. صد بار سراغت رو گرفتن.

اونا که هر روز اینجان. احوال پرسی بمونه برای یه وقت که حالم  -

 خوش باشه

 مگه چه مرگته؟ -

 له هیچکس رو ندارم.هیچی. فقط حوص -

 ات اینا باید خوب رفتار کنی.نداری که نداشته باشی. ولی جلو خاله -

 حسام از روی تخت برخاست و فریاد زد:

داری؟ چرا ولم نمی چرا نمیری بیرون؟ چرا دست از سرم برنمی -

کنی؟ دست از سرم بردار. دست از سرم بردار. بذار به حال خودم 

نکن. تو زندگیم دخالت نکن. بهم نگو چکار کنم باشم. تو کارم دخالت 

نکنم. بذار بمیرم. بذار مثل سگ تو تنهاییم بپوسم. چرا اینقدر به  چکار

خوای؟باید برم کی رو ببینم که با من دی؟ چی از جونم میمن گیر می

 حرف نزنی.



مهرانه خانم مات حسام شده بود. از ترس همراه فریادهای حسام فقط 

به دیوار کنار در چسبید. تا به حال حسام را اینچنین رفت. عقب می

 ندیده بود. تا به حال ندیده بود اینچنین عصبی و مرگبار فریاد بزند.

حسام به گیتارش چنگ زد و آن را برداشت و با دو دست محکم درون 

دیوار کوفت. طوری که هر تکه اش یک گوشه پرت شد. آقای عظیمی 

 به اتاق دوید و گفت:

 خبره؟چه  -

 حسام با فریاد خطاب به پدرش گفت:

 ببرش بیرون. ببرش بیرون. -

 آقای عظیمی مهرانه را به بیرون هول داد و سمت حسام رفت و گفت:

 آروم باش بابا. آروم باش. چی شده پسرم؟ اتفاقی افتاده؟ -

حسام نفس زنان عقب آمد و اجازه نداد پدرش به او دست بزند. روی 

ساعدهایش را روی زانوهایش گذاشت و پاهایش ی تخت نشست و لبه

 را عصبی تکان داد.

 آقای عظیمی صورت کبود شده حسام را نگریست و گفت:

 چته بابا. -

 هایش را باال آورد و موهای بغل سرش را چنگ زد.حسام دست



چند لحظه بعد مادرش یک لیوان آب آورد و به دست همسرش سپرد و 

 نگران گفت:

 کنه.. داره سکته میبده بهش بخوره -

های حسام نزدیک کرد. حسام لیوان را آقای عظیمی لیوان را به لب

 گرفت و محکم به دیوار کوفت که هزار تکه شد. او فریاد زد:

 گفتم بیرون. گفتم دست از سرم بردار. -

آقای عظیمی دست همسرش را گرفت و از اتاق بیرون زد. مهرانه 

 ی عظیمی سرزنش وار گفت:کرد. آقانگران بود و گریه می

دیگه ولش کن. حالش خوش نیست. عاقبت این وضع اصال خوب  -

 نیست.

مگه من چی گفتم بهش! لحنم مثل همیشه بود ولی اون حسام همیشگی  -

 نیست. 

 پس بذار به حال خودش باشه.  -

 

ساعت نزدیک سه صبح بود که نور گوشی نیال، فضای اطرافش را 

 ورش روشن و خاموش شد.روشن کرد. چندین بار ن



شاهین از نور گوشی او بد خواب شد و پلک گشود. شب زود به تخت 

خواست بخوابد که روز بعد کرد و میرفته بودند چون سرش درد می

 سرحال بیدار شود. اما  خیلی دیر و به سختی خوابش برد.

کرد این وقت ها قبل خوابش برده بود. شاهین به این فکر مینیال ساعت

دهد که تند تند گوشیش روشن و خاموش ب چه کسی به نیال پیام میش

 شود. اولین کسی هم به ذهنش رسید حسام نامزد سابق او بود.می

هایش را روی هم فشرد و با خود فکر کرد باید صبح زود گوشی دندان

ها از طرف حسام بودند پاکشان کند. هر چه او را چک کند و اگر پیام

رای این موضوع بکند. نگران بود. نگران اینکه زودتر هم فکری ب

 نکند طوری شود و نیال برود.

تر به خود ی بازوهایش را تنگ تر کرد و نیال را محکمناخواسته حلقه

 فشرد.

از فشار محکم بازوهای شاهین نیال نفس عمیقی کشید و با روشن شدن 

 ی گوشی پلک گشود.دوباره

آلود ی گوشی خوابشدن دوبارهتوجه نکرد و چشم بست. با روشن 

پلک گشود. قصد برداشتن گوشی را داشت اما با دیدن دست شاهین 

روی کمرش کمی تعلل کرد. آهسته دست شاهین را گرفت و بلند کرد. 

 دست او را عقب داد و روی تشک گذاشت.

خود را بسیار آرام به کنار تخت کشاند و گوشی را برداشت و شاهین 

 او بود. شاهد حرکات آهسته



هایش نیال گوشی را برداشت و چرخید و شاهین را نگریست. او پلک

 کشید.بسته بود و آرام نفس می

نیال در همان گوشه تخت دراز کشید و صفحه را بازکرد. یازده پیام از 

 حسام داشت. قلبش فرو ریخت.

 ها به این شرح بودند.ها را باز کرد. و پیامپیام

 «نیال» 

 «سالم عزیزم» 

 «عشقم» 

 «عمر حسام» 

 «عشق حسام کجایی؟» 

 «میرمدونی بدون تو دارم میمی» 

 «میرمباور کن می» 

کنم. چرا جوابم رو عشقم همینطور بی محل باشه من سکته می»  

 «دی؟نمی

 «نیال جانم، چرا نمیای ببینمت. تا این حد از حسامت دلگیری» 

رو از انگشتت بیرون  نیال این چه کاری بوده که کردی؟ چرا حلقه» 

 «کشیدی؟ یعنی تا این حد از من کوچیک و ناچیز رنجیدی؟



 «دمبانو جانم. نیال. جوابم رو ندی تا خود صبح بهت پیام می» 

دونی چقدر دوستت دارم و عشقم، می»پیام دیگر آمد که نوشته بود 

 « کنی؟اینطور با من رفتار می

خودم رو دار  رو ندی به قرآننیال، جوابم »و در پیام بعد نوشته بود 

 « زنممی

 اشک از گوشه چشم نیال سرازیر شد و قلبش ضرب بیقراری گرفت. 

نیال جانم، به جان خودت راست گفتم. تصمیم گرفتم جواب ندی کارم » 

 « سره کنمرو یک

 نیال فهمید این قسم حسام واقعی است

 

 ترسید. جواب داد:

 بله.  -

همین یک کلمه آب بود روی آتیش. کجایی جان نیال جانم، نیالجانم،  - 

 دلم؟

 نیال نفس عمیقی کشید و نوشت:

 بیمارستان. -



ولی تو که از اونجا استعفا دادی. آدرس بده بیام پیشت. باید بغل  -

 میرم. بگیرمت. عطر تنت رو حس کنم وگر نه همین امشب می

 مریض بد حال دارم. بذار بعد. االن کارم زیاده.  -

جانم، جانم، جانم، کاش مریض تو من باشم. بگو دوستم داری، ای  -

 بگو عزیزم

 زبونت رو گاز بگیر. من کار دارم حسام، باید برم.  -

شم. زنی. دارم روانی میتو هیچ جا نمیری، فقط با من حرف می -

 قرار منیقرارم. بگو تو هم بیواسه عطر تنت بی

 من هم به کارم برسم.کنم حماقت نکن و بذار حسام خواهش می -

گوشی از دست نیال کشیده شد. او با وحشت چرخید و شاهین را دید که 

های او روی آرنج دست چپش تکیه کرده است و در حال خواندن پیام

 است. 

 نیال هراسان گفت:

 آقا شاهین... من، من مجبور شدم جواب بدم. -

اری که با خیال نیال جانم، بگو دوستم د» پیام بعدی رسید. نوشته بود 

 «. راحت بخوابم

 شاهین روی تخت نشست و گفت:



کنه! دن. با خودکشی تهدید میاینجوری جواب این چلغوز رو نمی -

کنه. برای خودکشی که از مرده خودش رو دار بزنه، چرا اعالم می

 کنن.قبل دنیا رو خبر نمی

 و بعد در جواب حسام نوشت:

 مرتیکه کودن.خوای بکشی، بکش، به درک می -

 و بعد آن را ارسال کرد و از تخت پایین رفت و کلید برق را زد. 

چراغ را روشن کرد و گوشی نیال را روی میز چوبی جلوی مبل 

گذاشت و یک گلدان تزئینی فلزی از روی پایه برداشت و چند بار 

 محکم روی گوشی زد. 

شد یاز صدای ضربات محکم او به گوشی که داشت تبدیل به خاک م

 هایش را روی گوشش گذاشت. پرید و دستنیال ناخواسته از جا می

 شاهین با گلدان دستش سمت نیال رفت و بر سرش فریاد زد:

 تو زن منی، چرا باید جواب اون رو بدی. -

 های روان گفت:نیال گریان و ترسیده با اشک

 فقط نگران شدم. -

 شاهین با همان حال داد زد:

 هان؟ نگران من نیستی؟ -



 نیال به گلدان دست شاهین نیم نگاهی انداخت و گفت:

 خوام.ببخشید... غلط کردم آقا... معذرت می -

 شاهین سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: 

 دیگه فایده نداره - 

دستش را بلند کرد که نیال هراسان خود را عقب کشید. شاهین بازوی  

 ن کشید و گفت:نیال را چنگ زد و او را از تخت پایی

 بیا ببینم. -

 نیال از تخت سقوط کرد. شاهین گفت:

 بپوش گم شو بیرون. بپوش گم شو بیرون -

 گلدان را به کنار پرت کرد. 

 

 و به خاطر فریادش نیال دستپاچه سارافونش را پوشید.

 کسی هراسان در زد و بعد صدای شیوا آمد:

 داداش، شاهین جان! اتفاقی افتاده؟



دید. به سر دردی گرفته بود که چشمش جایی را نمیشاهین چنان 

سختی درب کمد نیال را باز کرد و یک روسری بیرون کشید و برایش 

 پرت کرد. نیال گریان روسری را در هوا گرفت. شاهین غرید:

خواد. تو حتی لیاقت یه زندگی آروم رو بعضی چیزا لیاقت می -

ت کنم، اونجور دوست نداری. بدبخت صبح تا شب مثل وحشیا بزنم له

 داری؟ آره؟

زد، وقتی صدای آقای راستاد به گوش نیال رسید که شاهین را صدا می 

نیال بیشتر خجالت کشید. به سمت شاهین رفت و در میان هق هقش 

 گفت:

 هیس، آرومتر آقا... آبرومون رفت.

 شاهین مقابل نیال ایستاد و در صورت او فریاد زد:

به سختی تن صدایش را کنترل کرد. صدایش  آبرو؟ کدوم آبرو. بعد -

 را پایین آورد و روی صورت نیال خم شد و گفت:

اون آبرویی که زنم تو بغلمه ولی به پیغامای عاشقانه یه مرد جواب  

 ده؟می

 آقا... -

زنی اونو کنی؟ من رو آقا صدا میچرا به غرور و شعورم توهین می -

 حسام؟



هین سمت در رفت و دستش را روی شیوا دوباره هراسان در زد. شا

قفل کشید. با دست لرزان کلید را چرخاند و در را بازکرد. شیوا و 

پدرش را پشت در دید. رامین هم با چهره خواب آلود روی پله سوم 

 نشسته بود.

 چه خبره شاهین این سر و صداها چیه؟ -

 یه دعوای زن و شوهری. -

شاهین رو به نیال کرد و به او آقای راستاد و شیوا به هم نگاه کردند. 

اشاره داد. نیال با حال زار و گریان جلو رفت. شاهین از جلوی در 

کنار رفت و منتظر ماند. نیال نگاهی به شاهین انداخت و بعد بیرون 

 رفت. شاهین در را به هم کوفت. نیال که پشت به در بود از جا پرید.

 گریست گفت:شیوا به نیال که می

 دوتا این وقت شب. چتونه شما -

های نیال سرش را به چپ و نیال جواب نداد. رامین با دیدن گریه 

رفت زیر لب راست تکان داد و از جا بلند شد و در حالیکه بیرون می

 :غر زد

کشه دونم چرا خدا نمیروانی، بی مغز، پدر همه رو در آورده. نمی -

 اینو هممون خالص شیم. لعنت بهت.

 اب به نیال گفت:آقای راستاد خط 

 بیا باال. -



ها باال رفت که نگاهش به چهره نگران منیر افتاد. با دیدن نیال با آن

 نیال گفت:

 باز چکار کردی؟ هان؟ -

 رامین سیگاری آتش زد و عصبی گفت:

 مسائل زن و شوهریشون رو واسه شما توضیح بدن؟  -

 منیر خانم سمت نیال رفت و گفت:

کنی. به خدا تو هم دلیل مرگ شاهین اش میتو فقط بدتر دیوونه  -

 شی. فقط ببین کی گفتم.می

 رامین پکی به سیگارش زد و روبه شیوا گفت:

خوابم. فقط یه پتو بالش ببرش باال تو اتاق من بخوابه.  من همینجا می -

 شوت کن پایین.

 باشه.  -

 شیوا دست نیال

 

و ربکا داشتند از را گرفت و او را به اتاق رامین هدایت کرد. شیال 

 کردند. شیال خطاب به نیال گفت:ها را نگاه میروی نرده آن



شاهین عربده های نصف شب نداشت که اون هم به مرحمت شما  -

 اتفاق افتاد.

 ربکا پوزخندی زد و گفت:

 حاال باید هر شب نوبتی جلوی اتاقشون کشیک بدیم. -

 رامین از پایین صدا زد: 

 یست. برو بخواب.ربکا! به تو مربوط ن -

 

 ربکا ایشی گفت و به اتاقش رفت. خندید و زیر لب گفت:

پ زیادم بی مشکل نیستن. می دونم که این زن واسه شاهین زن  -

 شه.نمی

 هایش را نثار سینه اش کرد.نیال روی تخت رامین نشست و اشک

شیوا برای رامین از باالی نرده پتو بالش پایین انداخت و به کنار نیال 

 رگشت و گفت:ب

 چی شده عزیزم. -

 هیچی. -

 این سر صداها و این عربده ها واسه هیچی بود؟ -



 نیال فقط گریه کرد و جواب نداد.

 زنی؟چرا حرف نمی -

 نیال جواب نداد. شیوا دست او را گرفت و گفت:

 نیال، شاهین چیزی ازت خواست که باهاش راه نیومدی. -

 وا گرفت. شیوا گفت:نیال با غصه و گریه رویش را از شی

 خیلی خوب. بخواب. -

او چراغ را خاموش کرد و از اتاق بیرون رفت. نیال پتو را روی 

 سرش کشید که مشامش پر از عطر بلود شنل شد. 

عطری که رامین بسیار دوست داشت و هر روز با آن دوش می 

گرفت. گریه نیال کمتر شد وکمی از استرسش کاسته شد و کم کم به 

 رفت.خواب 

شاهین اما بعد از خوردن یک مشت قرص روی مبل نشست و با نگاه 

 ی گوشی نیال سیگارهایش را یکی یکی دود کرد.به جنازه

                   

رامین صبح زود از صدای به هم خوردن قاشق با استکان و به خاطر 

کمر درد بیدار شد. خودش را کش داد و با یک چشم بسته سمت میز 

وری نگاه انداخت. شاهین را کنار پدر و مادرش در حال ناهار خ

 صبحانه خوردن دید. پوفی کرد و زیر لب گفت:



 ای خدا! این که هنوز زنده است. -

بعد از روی مبل برخاست و سالم کرد. عمو و زن عمویش جوابش را  

 دادند. شاهین اما در سکوت نگاهش به استکان بود. 

فت و دست و صورتش را شست و رامین به درون سرویس مشترک ر

 دستهای خیسش را داخل موهایش فرو برد و مرتبشان کرد. 

ها باال رفت. شاهین نگاهش را باال برد و رامین را بعد هم از پله

 نگریست و زیر لب از مادرش پرسید:

 نیال کجاست؟ -

 تو اتاق رامین. -

 فتاد. ها ایستاد و میز را ترک کرد و راه اشاهین چون برق گرفته

کشید که شاهین در رامین داشت جلوی آینه موهایش را شانه می

چهارچوب در ظاهر شد. رامین نیم نگاهی به شاهین انداخت و شیشه 

 عطرش را برداشت و گفت:

 بیا تو. -

رامین به خود عطر پاشید. شاهین به کنار تخت رفت و نیال را صدا  

 زد. 

 نیال، نیال!  -

 رم بیرون.وابه. منم االن میچکارش داری؟ بذار بخ -



 ره پایین.می -

 بره؟ تو رو بد خواب کنن خوابت می -

رامین این را گفت و تیشرت آستین بلندش را پوشید و تیشرت قبلیش را 

 یک گوشه انداخت. 

اش انداخت و دوباره نیال را شاهین به خاطر شلختگی او چینی به بینی

رتش را مالید. پلک گشود که با صدا زد. نیال تکانی به خود داد و صو

های سرخ شده و موهایی که بر خالف همیشه دو دیدن شاهین با چشم

 طرف صورتش ریخته بود دستپاچه روی تخت نشست. 

 رامین کیف پولش را برداشت و گفت:

 روزتون بخیر.  -

 و از اتاق بیرون رفت و در را بست. 

 شاهین نگاهش را از در گرفت و رو به نیال گفت:

 روسری رو سر کن. -

 نیال روسریش را پوشید. 

 حاال گمشو تو سوئیت. -

نیال با غصه نگاهش را از شاهین گرفت و از تخت پایین رفت.  هر دو 

ی پایین رفتند. نیال سالم آرامی داد و منتظر جواب هم نشد و به به طبقه

 اتاقشان رفت. 



به پدرش شاهین به سر میز برگشت و یک چای تلخ نوشید و خطاب 

 گفت:

 بریم. -

 بریم بابا. -

شاهین سوئیچش را برای رامین انداخت. سوئیچ کنار بشقاب پنیر افتاد. 

 رامین در حال لقمه برداشتن رو به شاهین گفت:

 آقایی. -

شاهین جوابی نداد و بیرون رفت. آقای راستاد از جایش بلند شد و  

 رامین گفت: کتش را از روی تکیه گاه صندلی برداشت و خطاب به

 تو اینجا موندگاری بچه؟  -

 چطور؟ اگه مزاحمم زحمت رو کم کن -

 مزخرف نگو.  -

 فرقش چیه؟  -

 فرق که زیاده.  -

 مثال!  -

اگر موندگاری به فکر یه کار و یه ماشین، زن و زندگی واسه ات  -

 باشم.



 رامین با تعجب سر بلند کرد و گفت:

 جدی! - 

 کامال. -

 خوام؟ هر ماشینی که ب -

 حاال نه هر ماشینی ولی یه ماشین خوب.  -

 ای جان. عمو جونم دست و دل باز شده.  -

ساکت باش و فقط تکلیف من رو روشن کن. من گفتم کار، زندگی،  -

 زن، گوش تو فقط ماشین رو شنید؟ 

 رامین لبخند دندان نمایی زد و گفت:

 کنم.چشم شب که بیایین خبرتون می -

 

احافظی کرد و رفت. شاهین در صندلی عقب ماشین آقای راستاد خد

هایش پدرش نشسته بود. سرش را به پشتی صندلی تکیه داده بود و پلک

 را بسته بود. 

 آقای راستاد نشست و گفت:

 حالت خوب نیست چرا میای، معلومه داری از پا می افتی. -



 خوام بالیی سرش بیارم. اینطور بهتره. نمی -

 راند شاهین گفت:ها میراننده آهسته در کف خیابانچند دقیقه بعد که 

 آدرس خونه بابای نیال رو دارین؟ -

 خوای؟برای چی می -

 باید یه سر بهشون بزنم -

 بابت؟ -

نیال نامزد داشته. اون با من ازدواج کرده، پس دیگه اون نامزدی  -

 تموم ش

 

 شده

 خوب... -

ساعت سه صبح پیام زنه. دیشب ولی پسره مدام به نیال زنگ می -

 دادمی

 نیال هم جوابش رو داد؟  -

 نه. -

 پس چرا دعواتون شد؟ -



خواد ازدواج کنه. اون هم از دنیا به خاطر اینکه به پسره نگفته می -

 خبر. برای این دعوامون شد.بی

 خوای چکار کنی؟حاال می -

 برم به والدینش بگم به پسره بگن نیال ازدواج کرده. -

 

 تاثیری هم داره؟ به نظرت -

 آره. بدون باهاش کنار میاد. -

 گفتن پسره سمتمون نمیاد، سرد شده.اینا که می -

 البد فیلش یاد هندوستان کرده. -

 فیلش غلط کرد. آدرس خونه باباش رو برات گیر میارم برو حتما. -

شاهین آن روز به سختی تا ساعت سه بعد از ظهر کار کرد. قرصهایی 

کرد و حالش را بد کرده بودند. احساس خستگی میکه خورده بود 

 سردرد امانش را بریده بود.

همین باعث شد تا آقای راستاد او را به منزل بازگرداند. شاهین وسایل 

مورد نیازش را برداشت و دوباره به منزل برگشت. وقتی وارد سالن 

 شد ربکا با دیدنش جلو رفت و حال او را پرسید.

 شاهین تشکر کرد.



 که باز هم حالت خرابه.مثل این -

 خیلی. -

 دی برات ماست و خیار بیارماجازه می -

 دونی بهش احتیاج دارم چرا که نه!تو که می -

 بشین االن میارم. -

 بیار پایین. -

 آخه زنت. -

 زنم چی؟ -

 بدش نمیاد؟ -

 نه! -

 باشه عزیزم. -

را باز کرد و به ها سرازیر شد. در شاهین لبخند زد و به سختی از پله

 درون رفت.

 نیال دستش را کنار سرش زده بود با دیدن او از روی مبل برخاست. 



تاپ و پوشه های دستش را روی میز کنار شاهین بی توجه به نیال لپ

تخت گذاشت و بعد از کمدش لباس برداشت. نیال وقتی بی توجهی او 

 را دید روی مبل نشست و نگاهش را به زیر گرفت. 

هایش به سمت تخت رفت که نگاهش به ن بعد از تعویض لباسشاهی

میز ناهارخوری افتاد. سینی غذای دست نخورده ی نیال  روی میز 

ی تخت نشست و خود را با همان حال روی تخت باقی مانده بود. لبه

انداخت. پاهایش روی زمین بود و دو دستش را پشت سرش به هم قفل 

سقف خیره شد و به اتفاقات شب قبل های سرخ شده به کرد. با چشم

 اندیشید.

دانست چه برخوردی با نیال بکند. به او سخت بگیرد یا هنوز هم نمی

دانست داد چون میخیال ماجرا شود. از یک طرف به نیال حق میبی

او حتما نامزدش را دوست داشته است و فراموش کردن هم کار سختی 

دید نیال داد. وقتی میحق نمی است برایشان. از طرفی هم اصال به او

حاال رسمی و شرعی همسرش است این حق را ندارد که به گذشته 

 برگردد.

هایش را به صورتش کشید. توجه نیال به او کالفه آهی کشید و دست

 کرد.جلب شد. بی حوصلگی شاهین را حس می

کرد به شاهین و زد و دو دوتا چهارتا میوقتی با خود منطقی حرف می

 داد.گیریش حق میدل



پس با خود فکر کرد که باید از دلش در بیاورد. اما راهش را 

دانست که شاهین ته قلبش مرد مهربانی وجود دانست. آنقدر مینمی

آید دارد که با همه آشفتگی و عصبانیت ظاهریش، خیلی زود کوتاه می

 بخشید.و می

فت در را باز چند ضربه به در وارد شد. شاهین از جایش بلند شد و ر

 کرد و گفت:

 بفرمایید خانوم خانوما. -

 ربکا با سینی دستش وارد شد. 

 بذار من دست و صورتم رو بشورم میام پیشت. -

 باشه -

ربکا بی توجه به نیال سمت میز ناهارخوری رفت. سینی کوچک 

دستش را روی میز گذاشت و سینی دیگر را برداشت و زیر لب 

 دونه از کی اینجا مونده.خدا میطوریکه نیال بشنود گفت: 

 بعد هم به جلوی در رفت و مه لقا را صدا زد و سینی را به او داد.

 شاهین وقتی برگشت پشت میز نشست و خطاب به ربکا گفت:

 چطوری؟-

 من خوبم. اما انگار تو نیستی -

 کنهنه، سرم خیلی درد می -



 پس بخور که مثل همیشه ماساژت بدم. -

 باشه. -

یک قاشق از ماست و خیار را برداشت و در دهان گذاشت. شاهین 

هایش را بست و بعد از چند لحظه پلک گشود و خطاب به ربکا پلک

 گفت:

 خوشمزه است. مثل همیشه. -

 نوش جونت. -

شد. احساس ها انداخت. ته دلش چیزی زیر و رو مینیال نگاهی به آن

 آید.میفهمید این چه حسی است و از کجا بدی داشت. نمی

برای مشغول کردن ذهنش از جا بلند شد و از داخل کمد کتابی برداشت 

 و مشغول مطالعه شد.

که شاهین چند قاشق خورد از جایش بلند شد و روی تخت بعد از این

 رفت. ربکا هم رفت و کنارش نشست و گفت:

 شروع کنم. -

 _ بله

ت پیشانی او و بعد مشغول ماساژ دادن پیشانی شاهین شد. با چهار انگش

انداخت تا حس او را داد و هرزگاهی نگاهی سمت نیال میرا ماساژ می

 اش دریابد.از چهره



دید و بی توجهی او برایش جای اما نیال را مشغول کتاب خواندن می

 تعجب داشت.

 

 ربکا گفت:

 شاهین -

 جان -

 می دونی خواهر محسن قراره ازدواج کنه؟  -

 خوب -

 بریم اصفهان.دعوت دادن همه  -

 حاال چرا اونجا؟ -

 .خانواده پسر اصفهانین -

 جدی؟ -

ره. عمو اینا هم صد در گیرن. شیوا که میآره. عروسی رو اونجا می -

 صد. من و رامین هم که عمو دستور داده بریم. تو میای؟

 گوشهای نیال تیز شد تا جواب شاهین را بشنود.

 شه! دونم. ببینم چی مینمی -



 گذرهبیا دیگه. با هم خوش می تو هم -

 شه! گفتم که ببینم چی می -

 به خاطر من.  -

 شاهین با همان حال دستش را باال برد و ساعد ربکا را گرفت و گفت:

 کنم.اگه کسی رسما دعوت داد بهش فکر می -

 می دونی تو خیلی مهربونی؟ -

 جدی -

 

 اهوم -

کردم همه عالم و آدم خوبه یه نفر حس خوبی به من داره. فکر می -

 خوان سر به تن من نباشه.می

 وا. مگه تو چکار کردی؟ -

 دونمنمی -

 همه عالم و آدم برن بمیرن اگه همچین حسی دارن. -

خواند. در فهمید چه مینیال نگاهش به خطهای کتاب بود اما اصال نمی

 فکر حرفهای شاهین بود.



گذاشت و در را باز  چند ضربه به در وارد شد. نیال کتاب را کنار

 کرد. رامین پشت در بود. با دیدن نیال گفت:

 سالم عروس قشنگه. -

 سالم. بفرمایید تو. -

 هایش را گشود. شاهین با شنیدن صدای رامین پلک

 نیال جان این سوئیچ ماشین شاهینه.اومد بهش بده. -

 اس. بیا تو.االن هستش. خونه -

 رامین گفت:

 اِ... تشریف آورده. -

یال کنار رفت و رامین از میان چهارچوب با دیدن ربکا در حال ن

 ماساژ دادن شاهین لبخند از روی لبش پاک شد و گفت:

 سالم.  -

 ربکا و شاهین جوابش را دادند. شاهین گفت:

 چرا نمیای تو. -

 رامین دو قدم به درون آمد و گفت: 

 مرسی واسه سوئیچ.  -



 بذار باشه. -

 خواد برام ماشین بخره. ممنون. عمو گفت می -

 خوب به سالمتی. -

 رامین ربکا را برانداز کرد و رو به نیکا گفت:

 تو باید شوهرت رو ماساژ بدی ها. دستای تو براش شفاس. -

های نیال سرخ شد و جواب نداد. شاهین برخالف همیشه از این گونه 

 حرف رامین بدش نیامد و یک جوری خوشش هم آمد. 

 کرد. رامین رو به نیال گفت:اما ربکا اخم 

 دیشب خوب خوابیدی. -

داد که استرس رو ازم آره. ممنون. رختخوابتون بوی یه عطری می -

 گرفت. سریع خوابم برد.

 رامین ابروهایش را باال انداخت و گفت:

 چه عالی.  

 بعد خود را سمت نیال کشید و کمی خم شد و گفت:

 این عطر نبود؟  -

 کشید و گفت:نیال عطر او را بو 



 آره.-

 قابل نداره. بیارم برات؟  -

 خوام چکار؟ولی بوی خوبی دارهنه بابا. ممنون. من عطر مردونه می -

دم به شاهین بزنه. هر روز سرت رو بذار زیر پس عطرم رو می -

 گردنش و آرامش بگیر

 نیال قرمزتر شد و شاهین آرام گفت:

 گن عطر؟ از کی تا حاال به حشره کش می -

 رامین گفت:

زنم. عطر ارزونتر آره داداش. من مثل تو عطر چند میلیونی نمی

  .شن، حتی متأهالزنم. حشره کش، اما همه خانوما جذبم میمی

شاهین چون فنر از جا جهید و رامین با خنده فرار کرد. شاهین به کنار 

ها ایستاده در رفت و از میان چهارچوب خطاب به رامین که باالی پله

 خندید گفت:د و میبو

 کنم. دستم بهت برسه، اون دهن گشادت رو جرواجر می -

 باشه حاال. حقیقت تلخه. بگو ربکا بیاد کارش دارم. -

 چکارش داری؟  -

 خوام بیاد با هم ماشین انتخاب کنیم. کنم. میفضولیت رو رفع می -



 شاهین برگشت و خطاب به ربکا گفت:

 ارت داره.بیا برو ببین این دیوونه چک -

 ربکا از تخت پایین رفت و گفت:

 دم. هر وقت سر درد داشتی صدام کن. ماساژت می -

 مرسی عزیزم. -

ربکا سینی را برداشت و رفت. شاهین در را بست. نیال سوییچ را 

آویزان کرد و خواست برود که شاهین مچ او را گرفت. نیال نیم نگاهی 

 به مچش کرد و بعد شاهین را نگریست. 

 شاهین زیر لب غرید:

شه زبونت رو نگهداری و در مورد عطر و بوی دیگران اظهار نمی -

 نظر نکنی؟

 چرا؟  -

 .که اینطوری متلک بارون نشیم -

که اظهار نظر در مورد عطر و بوی دیگران اشکال داره. اما این -

 زیر دست یه دختر بخوابی اشکال نداره؟

یخ زد. نیال دستش را پس  شاهین مات شد. پشت گردنش تیر کشید و

کشید و رفت سر جایش نشست. پاهایش را روی مبل جمع کرد و 

 روسریش را کنار انداخت و با انگشت موهایش را به بازی گرفت. 



های نیمه باز به شاهین هم خود را دمر روی تخت انداخت و با پلک

با و « یعنی حسادتش رو برانگیختم؟» پرسیدنیال نگاه کرد. از خود می

 این عالمت سوال بزرگ به خواب رفت. 

 

نیال هم وقتی دید شاهین خوابید از بی حوصلگی همانجا روی مبل 

دراز کشید و خوابش برد. دوساعت بعد صدای سوت پیامک شاهین در 

فضا پیچید. شاهین پلک گشود. نفس عمیقی کشید و روی آرنجش تکیه 

 کرد. 

 ت. دست دیگرش را بلند کرد و گوشی را برداش

با دیدن پیامک پدرش که آدرس منزل سرمد را ارسال کرده بود روی 

تخت نشست. پس از خواندن پیامک، گوشی را کنار انداخت و روی 

تخت نشست. نگاهش به نیال افتاد که بدون پتو خوابیده بود. از روی 

 تخت پتوی نازکی برداشت و روی تن او کشید.

سر نیال انداخت و بالش را  بعد هم یک بالش برداشت و دستش را زیر

 زیر سرش کشید.

چند لحظه چهره آرام او را نگریست. دلش هوای بوسیدنش را داشت. 

اما دست روی دلش گذاشت و برخاست. دست و صورتش را شست و 

یک دست لباس بسیار شیک به تن کرد و موهایش را شانه کشید. به 

 خود عطر پاشید و سوییچش را برداشت و راه افتاد.

فروشی یک دسته گل زیبا تهیه به خیابان رفت و با رسیدن به اولین گل

 کرد و به جلوی منزل سرمد رفت. زنگ در را فشرد.



اف رفت. صفحه را نگریست و مردی که پشت در  اف آقا جالل به پای

 . گوشی را برداشت و پرسید:بود را نشناخت

 کیه؟ -

 منزل آقای سرمد؟ -

 بله، بفرمایید. -

 اد هستم. شاهین راستاد.راست -

 آقا جالل چند لحظه مکث کرد و بعد گفت:

 بفرمایید. -

 بعد هم دگمه را زد و گفت:

 انیس خانم.  -

 بله آقا جالل -

 شوهر نیال اومده. -

 انیس خانم شوک زده گفت:

 نیال هم هست؟ -

 



 نمی دونم. فکر نکنم. -

خوش قد و قامت  بعد هر دو به استقبالش رفتند. هر دو با دیدن آن مرد 

کردند که کسی ها آن مرد را با مردی مقایسه میتعجب کرده بودند. آن

 هایش جای دیگر از صورتش را ببیند.توانست جز چشمنمی

ها رسید سالم کرد و جواب گرفت. دسته گل را شاهین وقتی به آن

 سمت انیس خانم گرفت و گفت:

 خدمت شما. -

ه به شاهین کرد دسته گل را گرفت و انیس خانم با نگاه غریبانه ای ک

 تشکر کرد.

شاهین روی مبل تک نفره ای نشست و پایش را روی دیگری انداخت. 

انیس خانم برای آوردن چای و میوه رفت. شاهین سر به زیر داشت و 

 ها نرنجند.نمی دانست از کجا شروع کند و حرف بزند تا آن

هین گرفت، شاهین یک وقتی انیس خانم آمد و سینی چای را مقابل شا

استکان برداشت و تشکر کرد. انیس خانم به آقا جالل هم چای تعارف 

 کرد و نشست.

شاهین یک جرعه از چای را تلخ نوشید و استکان را روی میز گذاشت 

 و سر بلند کرد و گفت:

 شما فقط همین دو فرزند رو دارید؟ -

 انیس خانم جواب داد:



 بله.-

د. دو فرزند یک خانواده در اسارت باشند. شاهین احساس بدی پیدا کر

 نفس عمیقی کشید که انیس خانم گفت:

 مگه نیال بهتون نگفته؟ -

 نه. ازش نپرسیده بودم. -

 چرا نیاوردیش که ببینمش؟  -

 وقت زیاده -

 این یعنی قرار نیست همدیگر رو ببینیم؟ -

 شاهین با دهان نیمه باز سر بلند کرد و بعد آرام گفت:

ارمش. االن برای عرض مطلبی خدمت رسیدم که باید شما نه. می-

 بدونید.

 آقا جالل مضطرب پرسید:

 چی شده؟ اتفاقی افتاده؟  -

 انیس خانم مضطرب پرسید:

 نکنه نیال حامله اس؟ -

 شاهین یکه خورد و دستپاچه سر تکان داد و گفت:



 اس.نه، نه... موضوع چیز دیگه-

 چی شده آقا! -

 مضطرب آن دو گفت: شاهین دلتنگ از حال

 در مورد نامزد سابق نیالس. -

 هر دو با هم گفتند:

 حسام؟ -

 بله! -

 حسام چکار کرده آقای راستاد؟ -

 اون خبر داره نیال ازدواج کرده؟ -

 آقا جالل گفت: 

 نه... ما بهش نگفتیم. -

 چرا؟ -

 راستش گفتنش سخت بود. -

 ولی بهتر بود بهش بگین -

 چرا؟ مگه طوری شده؟ -



 ده و دست بردار هم نیست.به نیال پیام می -

آقا جالل و انیس خانم به هم نگاه کردند. آقا جالل رو به شاهین کرد و 

 گفت:

 این براتون مشکل ایجاد کرده! -

تونم به اون پسر زنگ بزنم و خودم موضوع رو جناب سرمد، من می -

تونم تونم محل کارش رو پیدا کنم و برم سراغش. میبهش بگم. می

خیلی حماقتها بکنم. ولی سعی دارم خودم رو از دردسر دور کنم. سعی 

دارم کاری نکنم که باعث ترس نیال بشم. اون به اندازه کافی فشار 

روحی روش هست. بهتره این موضوع رو شما با اون پسر درمیون 

گم، وظیفتون بود که همون روز بذارید. در واقع ببخشید که اینطور می

برسونید. که امروز من  م ازدواج نیال رو به اطالعشاول تصمی

احساس نکنم در کنار هزار مشکلی که برای زندگیم دارم، کسی هست 

 کنه.که وجودش زندگی مشترکم رو تهدید می

پس بهتره باهاش صحبت کنید. نخوایید کار به جایی برسه که خودم 

 بخوام حلش کنم.

 انیس خانم پر درد گفت:

 زنی؟زنی، میرو کتک نمیشما که نیال  -

 شاهین آهی کشید و با آرامش خطاب به انیس خانم گفت:

شه. بشکنه دستم اگر بخواد روزی هرز هرگز دستم روش بلند نمی -

 بره. 



 انیس خانم زیر لب گفت:

 دین نیال رو ببینم؟خدا نکنه. اجازه می -

 شاهین سر فرود آورد و گفت:

تونه بیاد یال هر وقت که بخواد میهر زمان که این موضوع حل شد ن -

 اینجا.

 انیس خانم رو به آقا جالل گفت:

 بهتره به حسام بگی، که دیگه مزاحمشون نشه. -

دونه، وگرنه پسری نیست که بخواد عمدا چنین کاری البته حسام نمی -

 بکنه.

 آره درسته. -

 شاهین از جا برخاست و گفت:

 بی دردسر حل بشه.در هر صورت خوشحال میشم این موضوع  -

 شین.چرا چیزی نخوردین، نمک گیر نمی -

ممنون. من به شکل دیگه نمک گیر شما شدم. باید برم، خیلی  -

 کاردار، تنها برای همین موضوع مزاحم شدم. با اجازه.

ها خداحافظی کرد و یک راست به بازار رفت. وارد شاهین از آن

 ت.پاساژی شد و به یک مغازه موبایل فروشی رف



چندین مدل گوشی را از فروشنده خواست و همه را یکی یکی از نظر 

 گذراند و در مورد کارکرد و مدلشان پرسید. 

در آخر یک گوشی مشکی رنگ انتخاب کرد. یک گارد دخترانه 

 برایش خرید که رویش پر از قلبهای صورتی و قرمز درخشان بود.

ها داشت با حوصله بعد هم یک سیمکارت ثابت تهیه کرد. بعد از مدت

زد. نگاهش به یک فروشگاه لوازم صوتی تصویری در بازار قدم می

 افتاد.

 وارد فروشگاه شد و به فروشنده و شاگردش سالم کرد.

ای به در سوئیتش جای یک سینمای خانگی خالی بود. او عالقه

کرد و های نیال را یک جوری پر میتلویزیون نداشت ولی باید تنهایی

ساخت. مخصوصا حاال که قرار بود دیرتر هم به گرمی میبرایش سر

 سر کار برود.

بعد از دیدن چند مدل، یک دستگاه را همراه با تمام لوازم جانبیش خرید 

 و آدرس منزل را داد تا آن را ارسال کنند.

 

که شاهین به منزل برگشت نیال را دید که در آن غروب دلگیر زمانی

هایش را زیر بغلش د. کمی سرد بود و دستزداشت تنها در باغ قدم می

رفت. شاهین از سمت زده بود و آهسته به سمت پشت ساختمان می

 دیگر رفت و ساختمان را دور زد. 

 آید.داشت و  نیال را دید که از مقابلش میبا سرعت قدم بر می



 

 نیال با دیدن شاهین ایستاد. 

 ایش زد. خواست مسیرش را عوض کند و برگردد که شاهین صد

 نیال! -

نیال ایستاد. شاهین به او رسید. چند لحظه صورت سرد و گرفته نیال را 

 نگریست. نیال آرام گفت:

 اگر امکانش هست تنها باشم. -

های شاهین سر فرود آورد. کتش را از تن بیرون کشید و روی شانه 

 نیال انداخت و گفت:

 کار دارم. شه. زودتر بیا تو... باهات هوا داره سرد می -

 باشه. -

 شاهین راه آمده را برگشت و نیال دور شدن او را نگریست. 

هنوز ته دلش به خاطر شب قبل از شاهین دلگیر بود و به خاطر 

نزدیکی ربکا به شاهین ناخواسته احساس خوبی نداشت. احساسی که 

 ی مناسبی برای بیانش بیابد.توانست کلمهنمی

 ک شاهین به خود حس خوبی داشت. های کوچبا این حال از محبت



داد، چه از روی ها را از روی وظیفه انجام میحاال چه این محبت

 مهربانی ذاتی. 

نیال گونه اش را روی کت کشید و بوی عطر همیشگی شاهین را به 

مشام کشید. عطری که ناخودآگاه حسام را در خاطر شاهین زنده 

 کرد. می

 گفت:نیال کالفه نفس عمیقی کشید و 

 شم.لعنتی... دارم دیوونه می -

و بعد خود را به درون ساختمان رساند. به سوئیت رفت و دید که 

شاهین روی مبل نشسته است و در حال ور رفتن با یک گوشی است. 

 شاهین سر بلند کرد و خطاب به نیال گفت:

 بیا بشین. -

ا های پر از غم نیال رنیال جلو رفت و کنارش نشست. شاهین چشم

 نگریست و بعد گوشی را سمت او گرفت و گفت:

این رو برای تو خریدم. یه سیمکارت جدید هم براش گرفتم. تا چند  -

 شه.ساعت دیگه وصل می

نیال گوشی دست شاهین را نگریست. یک گوشی گران قیمت و زیبا. با 

خود فکر کرد گوشی را بگیرد و روی زمین بکوبد. یا بر سر شاهین 

خوام. من سیمکارت من فقط گوشی خودم رو می»بگوید   فریاد بزند و

 « خوام.خودم رو می



که زندگیش را بیشتر پر از تفرقه دانست این لجاجت ها جز ایناما می

 ی دیگری ندارند. پس آهسته گفت:کند هیچ نتیجهمی

ممنون. زحمت کشیدی. یه گوشی الزم داشتم که به خانوادم زنگ  -

 بزنم.

 قی کشید و ناراحت از حس و حال نیال گفت:شاهین نفس عمی

 تونی تا وصل شدن خطت از گوشی من استفاده کنی.می -

 ممنون. -

 خوای از دستم بگیریش؟ نمی -

نیال گوشی را گرفت و براندازش کرد. با دیدن گارد آن لبخند زد و 

 گفت:

پسندم. یه گارد ساده بهتر بود. این من همیشه چیزای ساده رو می -

 اس.خیلی بچگونه

تونی چند ساعت به این خیلی هم خوبه. همینا مناسب دختراس. می -

 شارژ بزنی و استفاده اش کنی.

 باشه -

نیال گوشی را به شارژ زد و کت شاهین را درون کمدش آویزان کرد. 

شاهین به او اشاره کرد. نیال جلو رفت. شاهین او را کنار خود نشاند و 

 در آغوشش کشید. 



 اش تکیه داد و گفت:نیال را به سینهسر 

 خوام.برای رفتار دیشبم عذر می -

نیال به ناگاه با یادآوری شب قبل بغض کرد و بغضش ترکید و به گریه 

 افتاد.

 شاهین نیال را بیشتر به خود فشرد و گفت:

 کنی؟چرا گریه می -

 دیشب خیلی ترسیدم و خیلی هم خجالت کشیدم.  -

 ا بوسید و با صدای غمگین گفت:شاهین موهای نیال ر

 نیال غرورم رو خورد کردی. -

 نیال برای اولین بار خود را بیشتر در آغوش شاهین جا کرد و گفت:

 ببخشید. -

کنم برای اینه دستم روت بلند نشه. چون اون من اگه بیرونت می -

کنم. نیال سخته. این زندگی خیلی دونم دارم چه غلطی میلحظه نمی

کنم باهات مهربون باشم که نباید سخت ترش کنیم. دارم سعی میسخته. 

کشی. به زور اومدی توی یک دونم داری چی مینرنجی. چون می

 زندگی که نخواستیش.



ای بهش نداری. باید کسایی خوابی که عالقهبه زور تو تخت مردی می 

ی رو ببینی که دشمنتن. کسی رو ازت گرفتیم که عاشقش بودی. همه

گذره. شاید هم تر میدونم. ولی اگر همش اشتباه کنیم تلخا رو میاین

ی رفتارهای من غلطه. ولی تو تحملم کن. از روزی که اومدی همه

گذره آرامش درونم زیاده. پس بیشتر آرامش دارم. وقتی بدون دعوا می

 بذار مثل دوتا آدم عاقل با هم رفتار کنیم تا این آرامش مداوم باشه. 

 

لتنگم... بدجور هم دلتنگم. دلتنگ پدر و مادرم، دلتنگ خونمون، من د -

 دلتنگ کارم، دلتنگ برادرم، دلتنگ زندگی گذشته ام.

 و دلتنگ عشقت؟ -

 شاهین! -

شاهین که برای اولین بار نامش را بدون پسوند و پیشوند از زبان نیال 

 شنیده بود، گفت:

 جونم. -

 

بره ولی جای خراشش درد نمیبفهم، دلتنگی مثل یه چاقوی کنده،  -

داره. من درد دارم. تو وجودم، توی روحم، توی زندگیم، توی قلبم. 

 کنم. و مجبورم که بسوزم و بسازم.خیلی احساس تنهایی می

 



هایش را روی هم فشرد و لبش را روی سر نیال گذاشت و شاهین پلک

 گوید:فهمید چرا نیال می

 کنم.احساس اسارت می 

دانست. برای هر دلتنگیش راهی داشت، دلتنگی نیال را می های رفعراه

هایش سنگینی جز دلتنگیش برای حسام. و این درد بزرگ روی شانه

 کرد.می

 

آقای راستاد آن شب رامین را به اتاقش خواست. رامین به اتاق آمد و 

 پس از کسب اجازه وارد شد و مقابل میز عمویش نشست.

کرد. با آن حال نارش جست وجو میآقای راستاد در گاوصندوق ک

 پرسید:

 فکرات رو کردی؟ -

 مونمبله. اگر اجازه بدید ایران می -

 و شغل؟ -

ای به فرش و ام باشه حتما. اما عالقهکاری که مربوط به رشته -

 تجارت و اینا ندارم. دوست ندارم

 

 شغل اجدادیمون رو انجام بدم.



 پس نمیای پیش خودم؟ -

 باشه، نه!اگر بی ادبی ن -

اشکالی نداره. سفارشت رو به یکی از دوستان کردم. همین امروز  -

 کنهفردا خبرم می

 ممنون حاج عمو. -

 در مورد ربکا چطور؟ -

 ربکا چی؟ -

که پیش ما بوده، نحوه زندگیش یا هر چی؟ کم و کسری از این -

 چیزی؟

 ربکا در حد شیال و شیوا براش فراهم بوده. -

 و خودت؟ -

سکوت کرد. عمویش با چندین سند منگوله دار از جا برخاست  رامین

 و درب گاوصندق را بست.

 روی صندلی نشست و گفت:

ها دلم خواست طوری بزرگت کنم که ببین رامین. من طی این سال 

 همه انگشت به دهن بمونن.



های خودش بهشون دلم خواست کاری کنم کسی نگه کمتر از بچه

هم افتاد. همه در مورد من فکرای غلط کردن.  ده. این اتفاقاهمیت می

گفتن برادرش که مرد مال و منالش رو باال کشید. اما واقعا اینطور 

 نبود.

درسته که من برای تو هیچوقت ماشین نخریدم. دلیلش هم این بود 

نخواستم اتفاقی برات بیفته. چون پدر و مادرت رو با تصادف از دست 

 دادیم. 

 سر به زیر گرفت. رامین پوزخندی زد و

ولی در عوض تو رو فرستادمت خارج درس بخونی. با هزینه خودم.  -

 نه از چیزی که پدرت به جا گذاشت.

من به عنوان قیم قانونی شما اموال پدرت رو فروختم. درست. اما به 

سرمایه تبدیلش کردم و مثل یه سهم براتون گذاشتم تو شرکت خودم و 

سود سرمایه تون رو کامال جدا کردم و باهاش کار کردم و هر سال 

براتون خونه و زمین و چیزهای دیگه خریدم.  اصل سرمایتون هم 

 .جزو سهام شرکته و به تو و ربکا تعلق داره

 رامین حیراِن حرفهای عمویش بود. به دهان او زل زده بود.



ها پیش به خاطر اموال پدرت دعوامون شد و من به من و تو سال -

ه خواستی تنبیهت کردم. برخورد بدی باهات کردم اما به خاطر حقی ک

من حق بده. تو اون وقتا سنی نداشتی. همش هیجده سالت بود. ترسیدم 

بهت بدم و تو همش رو به باد بدی. اما االن دیگه بزرگ شدی. عاقل 

که تونم با خیال راحت ربکا رو دستت بدم. اینشدی. نگرانیم کمتره. می

گم به این دلیل نیست که بخوام برین. نه؟ اینجا می دارم اینا رو بهت

کنم دیگه بعد از این خونه عموتون نیست. اینجا خونه پدرتونه. فکر می

همه سال من جای پدر شما باشم، نه عموتون. و دلیل گفتن این حرفا به 

دونم امروز فردا چه اتفاقی تو اینه که من سنم االن باالست. نمی

 تم! دنیاست و هزار اتفاق...افته. تا کی هسمی

رامین میان حرف عمویش پرید و با صدای محزون گفت" دور از 

 جون" 

دونم بعد از مرگم پسرم و _ دور از جون نداره. مرگ حقه. من هم نمی

کنن و آیا حقتون رو میدن یا نه. پس دخترام با شما چه رفتاری می

 بهتره دیگه تکلیف روشن بشه. 

 ای جلوی دست او گذاشت و گفت: آقای راستاد پوشه

این پوشه گزارش سال به سال مقدار سرمایه و سودتونه. و حتی  -

اینکه چه سالی چی براتون خریداری شده. چقدر از سود کم شده. چقدر 

 تو خزانه باقی مونده و الی آخر. همش حساب شده.

 او دو پوشه دیگر روی آن گذاشت و گفت: 



و ربکا از شرکت منه. از فردا هم اگر  های سهام تواین هم برگه -

شه به حسابتون. اگر هم خواستین سود سهامتون ساالنه واریز می

نخواستین و دلتون خواست بفروشین بهم خبر بدین خودم ازتون 

 خرم. می

 اسناد را به جلوی رامین هول داد و گفت:

رای اینم اسناد امالکی که برای تو خریدم. مثال اگر از یک مجتمع ب -

ربکا یک آپارتمان دویست متری خریدم برای تو از همون مجتمع دوتا 

کنه. ازدواج مونه تا وقتی که ازدواج میخریدم. اسناد ربکا پیش من می

 .دیم. صالح در اینهکه کرد بهش تحویل می

 آقای راستاد تکیه کرد و نفس راحتی کشید و گفت:

ر امانت سنگین ترین و االن بار بزرگی از دوش من برداشته شد. با -

ترین بار دنیاست. و اما از زندگی من... تا االن هر چی براتون سخت

خرج کردم، پول تو جیبتون، هزینه درس و دانشگاه، مسافرتتون، 

هزینه سفر و تحصیل تو خارج از کشور ، همش از جیب خودم بود 

ینه بدون اینکه یک قرون از دارایی شما بردارم. ازدواج که کردین هز

کنم. ماشینی هم که گفتی آماده اش با منه و به روی دو دیده تقبل می

کنم. به آدرس بیا و سند رو است. فردا آدرس بنگاه رو برات پیامک می

 امضا کن. 

 رامین غصه دار گفت:

 کنید.عمو اینجوری شرمنده می -

 



نگفتم که شرمنده بشی. گفتم که بدونی تو هم مثل شاهین و شاهرخی.  -

فقط اگر گاهی یه چیزایی رو ازت دریغ کردم زمانش رو برات صالح 

 ندونستم. در عوض طور دیگه جبران کردم. 

 

مثل فرستادن من به خارج. در حالیکه با شاهین و شاهرخ موافقت  -

  .نکردین

درسته... شاید شما حتی برام عزیزتر هم بودین. اما فقط به این ختم  -

یتنامه من جا دارین و هرگز اینا باعث نشد شه. تو و ربکا توی وصنمی

 نخوام و سهمی رو اموال خودم براتون قائل نشم.

کنید و هر لحظه بیشتر من عمو... شما فقط دارید من رو شرمنده می -

  ...رو با حرفهاتون

کافیه رامین. حوصله تعارف کردن ندارم. فقط خواستم تکلیف اینا رو  -

 برات روشن کنم. 

 و... امر دیگه! ممنون عم -

 آقای راستاد سری تکان داد و گفت:

 فقط همین بود. -

 رامین از جایش بلند شد و سمت در رفت. 

 آقای راستاد گفت:



 رامین! اسناد. -

 برم.فعال پیشتون بمونه عمو. بعد میام می -

 

 آخه!  -

 رامین با نگاه به دو تیله ی درخشان درون صورت عمویش گفت:

 نگهدارید تا بعد میام می برم.  ؟ فعالکی بهتر از شما -

 خوای بخونی؟ نمی -

 نه! بعداً. -

و سر فرود آورد و از اتاق عمویش بیرون آمد. به اتاق خودش رفت و 

 پاکت سیگارش را برداشت. ربکا به اتاقش آمد و گفت:

 عمو چش بود؟ -

 هیچی!  -

 یعنی چی؟ -

 دم. بعدا برات توضیح می -

 ت رامین را نگریست و گفت:ربکا پاکت سیگار دس



ی که خیلی ناراحت باشی یا پایهکشی. مگر اینتو سیگار نمی -

 های دیگران باشی. االن بگو چی گفته که ناراحتی.غصه

ی او رامین با آن قد بلندش مقابل ربکا ایستاد. دستش را روی شانه

 گذاشت و گفت:

 ناراحت نیستم. خرابم، خراب. -

 برداشت و راه افتاد.و بعد پالتویش را  

 کجا میری؟ -

 تو باغ. -

سپس وارد باغ شد و روی تاب سفید آهنی نشست. به باغچه خیره شد و 

شد و او مشغول سیگار کشیدن شد. حرفهای عمویش در ذهنش اکو می

 ها حق به جانب بودن سرزنش کرد.خود را به خاطر سال

گفت جا می از خود خجالت کشید که چرا همیشه بی مهابا در همه

 رسد.عمویش به او کمتر از شاهین و شاهرخ می

 کرد.حتی خود را به خاطر افکار هرز این همه سال سرزنش می

کرد مال و ارث پدریشان را باال او عمویش را نشناخته بود و فکر می

کشیده است. در حالی که با چنگ و دندان نگهداشته بود تا روزی به 

 کارشان بیاید.



خاطر افکار مسموم و احساسات خالف حقش از خود بدش  ته قلبش به

 آمد.می

ی رینگ فرستاده بود و امشب عمویش بعد از این همه سال او را گوشه

تا خورده بود زده بودش. با حرفهایش، با پاک دستیش، با مهربانیش، با 

 داریش.امانت

کرد حقیرترین آدم روی زمین است. با آن همه رامین امشب حس می

ری که در مورد عمویش کرده بود. با آن همه تهمتی که در ذهنش فک

 به او زده بود.

هایش ته سیگار پنجمش را پرت کرد. و ساعدهایش را روی ران

گذاشت و سر به زیر گرفت و به شرف پاک مردی فکر کرد که ته 

 دانست. قلبش او را یک جوری دشمن جان خود می

هین را دید. شاهین سیگاری کسی کنارش نشست. سر بلند کرد و شا

 آتش زد و به او داد. برای خودش هم سیگاری روشن کرد و گفت:

هر وقت تو زندگیم غصه داشتم تو کنارم بودی. االن مردونگی نیست  -

 تنهایی غصه بخوری. 

رامین به سیگارش پک عمیقی زد و دودش را از سینه بیرون فرستاد و 

 گفت:

کردم مال هم من بودم که فکر می خراب معرفت حاجیم. بی معرفت -

خوردم هم از بابام رو باال کشیده. نگو این همه سال من هم از آخور می

 توبره. دو قورت و نیمم هم باقی بود. 



شاهین که خم شده بود رو به رامین پوزخندی زد. پکی به سیگارش زد 

 و گفت:

 کنه.حق داشتی. حاجی هیچوقت نگفت براتون چکار می -

 فهمیدم تا خرخره زیر دین عمو هستم. تو خبر داشتی؟  امشب -

 چند وقتیه!  -

 مثال چند وقت؟  -

 هفت هشت سالی هست. چطور؟  -

 رامین شوک زده شاهین را نگریست و بعد آرام گفت:

 چرا نگفتی؟  -

گفتم! حاجی گفت بهتون نگم تا به وقتش. به منم گفت حرفی چی می -

حق حساب رامین و ربکا رو بده که به نزن فقط بدون. اگر طوری شدم 

 گردنم نمونه. 

 دور از جونش. -

هایش های رامین جهید. نتوانست خود را کنترل کند. شانهاشک به چشم

 لرزید و بی صدا گریه کرد. 

 شاهین تکیه کرد و گفت:



فهمیدم. هایی از تنفر توش بود رو میهمیشه حست به پدرم که رگه -

اون درگیری و چکی که حاجی بهت زد نتونستی حق هم داشتی. بعد از 

کنه. گفت چکار میطور دیگه در موردش فکر کنی. حاجی هم که نمی

بودنش. ولی خوب حاجی هم حق داشت. بابات  بذار به حساب خودرأی

ارثتون رو بده. االن  دم آخر ازش خواسته بود هر وقت صالح دونست

 هم که داده البد صالح دونسته.

 ختی بغضش را فرو خورد و با صدای اندوهناک گفت:رامین به س

ها من نسبت به کسی که خیلی در حقم رئوف بود حس تمام این سال -

ده کردم هر کاری برای من و خواهرم انجام میبدی داشتم. و فکر می

وظیفشه. حتی یکبار ازش تشکر نکردم. حتی یکبار بهش روز تولدش 

الیکه این همه سال در حق من یا روز پدر رو تبریک نگفتم. در ح

 پدری کرده بود. و بدتر از همه چیزی که عذابم میده...

 چی؟  -

با اینکه از مرگ شاهرخ خیلی غصه خوردم ولی حتی بهش زنگ  -

گفتم حقشه. دلیل مال نزدم مرگ شاهرخ رو تسلیت بگم. با خودم می

 یتیم خوردنه که پسرش مرد.

هایش گرفت و را میان دسترامین سیگار را پرت کرد و صورتش 

 گریه کرد. 

 ی او زد و گفت:شاهین دستش را به شانه

 غصه نخور. حاجی چیزی به دل نگرفته.  -



امشب بدجور زد. امشب بدجور ازش کتک خوردم. زد تو غرورم.  -

زد تو غیرتم. زد تو توهماتم. زد تو افکارم. زد تو احساساتم. زد تو 

ده بود. یک لحظه حس کردم بابام وجودم. کاش حقم رو واقعا خور

 زنه جلوم نشسته و حرف می

دادم. تف به من شاهین. ی مردونگیش جون میو من داشتم زیر سایه

 تف به من.

 منم بودم همین حس رو داشتم. خودت رو سرزنش نکن. -

حال نشدم. شاهرخ مثل داداشم بود. ولی من از مرگ شاهرخ خوش -

 م وقتی شنیدم چه اتفاقی براش افتاده.دونه چقدر داغون شدخدا می

 دونم.می -

 

 فصل نهم

 

حسام از ماشین پیاده شد. جلوی منزل آقای سرمد ایستاد و با دو دلی 

 های آن شب نیال بود.سر به زیر گرفت. به فکر پیام

 بعد از آخرین پیام هر چه به نیال زنگ زد جواب نداد.

ود. نیال تا به حال با او قهر تا به حال نیال را اینچنین عصبی ندیده ب

 نکرده بود.



 نیال را دختر کم طاقت و لوسی نشناخته بود. صبور بود و مهربان.

تا به حال شناختی از شیوه قهر نیال نداشت. قهرش داشت او را از پا  

 انداخت.می

 شد. برای دیدنش داشت دیوانه می

بعد در روی  دستش را بلند کرد و زنگ در را فشرد. منتظر ماند. کمی

 پاشنه چرخید. 

های آهسته سمت ساختمان رفت. حیاط را وارد منزل سرمد شد و با قدم

 پشت سر گذاشت. وقتی وارد شد کسی را ندید.

 با صدای بلند گفت:

 خاله، نیال. -

 بیا اینجا حسام جان تو آشپزخونه ام. -

 

کرد. حسام به درون آشپزخانه رفت. با انیس خانم سالم و احوالپرسی 

 انیس خانم گفت:

 بشین مادر. -

حسام پشت میز نشست و در سکوت به یک نقطه خیره شد. انیس خانم 

 برای او یک استکان چای حاضر کرد.



 کمی بعد آقا جالل وارد آشپزخانه شد و گفت:

 خوبی حسام؟ -

 حسام بلند شد و با آقا جالل دست داد و گفت:

 بشین. -

 نشست و گفت:حسام نشست. آقا جالل مقابل او 

 چه خبر حسام؟  -

خبرا که پیش شماست. عمو! چرا نیال گوشیش خاموشه؟ یک شب بعد  -

از کلی التماس جوابم رو داد. بعدش یهو انگار عصبانی شد. یه چیزی 

گفت و بعدش گوشیش رو خاموش کرد. از اون وقت تا حاال گوشیش 

 روشن نشده.

جاست؟ به جون خودش دارم نیال حتی از بیمارستان استعفا داده. اون ک

شم. دیگه طاقت ندارم. بابا غلط کردم. بچگی کردم. به خدا روانی می

ی وجود من نیالس. کنید؟ همهحال و روزم خوب نبود. چرا باور نمی

بند بند وجودم نیال رو می خواد. ولی اون خیلی سنگدل شده. 

بهش بگم آره. به چه زبونی دونستم قهر کنه چنین بالیی سرم مینمی

 غلط کردم، ببخشید، که من رو ببخشه.

خواد، چکار کنم، نامردم اگر دیگه خسته شدم الاقل بیاد بگه چی می

 انجام ندم.



دونی حسام. بعضی وقتا واسه جنبیدن دیره. بعضی وقتا آدما بد می -

کنن. نیال به نوکر دست به سینه احتیاج نداشت. نیال تکیه اشتباه می

 خواست، که تو اون کوه نبودی.گاهی مثل کوه می

 آخه... -

هایش را به هم قفل کرد و سرش را به دستش تکیه داد و حسام دست

 گفت:

عمو، هیچوقت اینقدر خودم رو درمونده ندیدم. تو این دو سال نه  -

دونم چیه نه زمان. حاال که خودم رو پیدا کردم، نیال نیست. زمین می

 ن نیال اجازه بده باهاش صحبت کنم.کنم بگیتو رو خدا، التماس  می

 حسام. نیال ازدواج کرده. -

های گرد شده سربلند کرد. فکر کرد اشتباه حسام متعجب و با چشم

 شنیده است. گفت:

 چی؟  -

 نیال ازدواج کرده. لطفا دیگه دنبالش نرو. -

 

انیس خانم برگشت و عقد نامه را مقابل حسام گذاشت. حسام نگاه 

 دو و بعد به عقدنامه کرد.ناباوری به آن 



عقدنامه را باز کرد و با رسیدن به نام شاهین و نیال در جا خشک شد. 

 زد.امضای نیال را شناخت و نام شاهین راستاد در مغز او زنگ می

 سرش گیج رفت و چشمهایش سیاهی رفت. به سختی لب گشود و گفت:

 شا... شاهین... راستاد؟ -

 بله! -

 یع... یعنی چی؟ -

 ام به نفس نفس افتاده بود. انگار صد کیلومتر دویده بود.حس

که خانواده راستاد گفتن دخترتون اگر با پسر ما ازدواج کنه یعنی این -

دیم. نیال هم قبول کرد. اون تو شرایطی قبول به پسرتون رضایت می

کرد که از تو و خانوادت نا امید شده بود. متاسفانه مادرت توی 

بدی با نیال کرده بود. و نیال برای این کار مصمم شد.  بیمارستان رفتار

شوهر نیال هم از ما خواست با تو صحبت کنیم و بخواییم دیگه با نیال 

 تماس نگیری و یا بهش پیام ندی.

کرد. عقد نامه را با دست لرزان ورق زد. یک حسام احساس مرگ می

ه تمام بهار هللا، یک آینه شمعدان، یک شاخه نبات و یک سکجلد کالم

 آزادی. فقط یک سکه آن هم برای خالی نبودن عریضه.

 حسام سربلند کرد و گفت:

 انداختم. من...من ده هزار سکه پشت قباله نیال می -



 ها ارزش داره.اون جون سینا رو نجات داد. که بیشتر از این -

حسام با حال خراب برخاست. دستش به عقدنامه خورد و زیر پایش 

 روی آن رد شد و راه افتاد. افتاد. از

 حسام. حالت خوب نیست. صبر کن بهتر بشی -

 حسام گوش نکرد. با حال خراب و زار از منزل سرمد خارج شد.

سوار ماشین شد و به سمت منزل رفت. در مغزش آشوب بود و در 

کرد جمالت قلبش تالطمی شدید. طاقت این یکی را نداشت. هرکار می

 گرفت.ر وجودش جای نمیشنیده از آقای سرمد د

رسید که نیال برای همیشه شد و به این میوقتی از هر فکری رد می

رسید. تعادلش را از دست داده ترکش کرده است به مرز دیوانگی می

 بود و در راه چندین بار نزدیک بود تصادف کند.

 زد و حتی توان گریستن هم نداشتن.موهایش را چنگ می

اب و زار به درون ساختمان رفت. مهرانه و وقتی به منزل رسید خر

 آقای عظیمی از دیدن حال او شوک زده شدند.

 

هایش را روی هم فشرد. او خود را روی مبل انداخت و دندان

های کش دار و عصبی هایش را مشت کرده بود و به سختی نفسدست

 کشید.می



 زنی؟ چی شده حسام، چرا حرف نمی -

 افتاده؟ طوری شده بابا! اتفاقی -

 

 های کلید شده و خیره به میز پرسید:حسام با دندان

 مادر، شما رفتین سراغ نیال؟ به محل کارش؟ -

 مهرانه خانم ترسیده سری تکان داد و گفت:

 نه، یعنی آره، فقط باهاش حرف زدم. چرا مگه... -

 

هایش را باال برد و به دو طرف سرش چسباند و فریاد حسام دست

 زد. پیچید و از ته دل فریاد میمیکشید. به خود 

آقای عظیمی و مهرانه خانم ترسیده و دستپاچه دورش نشستند و سعی 

شد. وقتی گلویش خراشیده شد و دیگر داشتند آرامش کنند. ولی آرام نمی

 صدایش در نیامد زانو زد و به گریه افتاد.

 

ان گریه ای جانسوز که اشک مهرانه را در آورد. او هم گریان قرب

حتی فکر کرد «. مگه چی شده»پرسید  رفت و مدام میصدقه حسام می

 شاید بالیی بر سر نیال آمده است. هراسان پرسید:



 بالیی سر نیال اومده؟ چیزی شده؟ -

 

 ریخت. گفت:حسام به پهنای صورت اشک می

آره. نیال رفت. برای همیشه. اون ازدواج کرده. با پسر راستاد. تا  -

موند. چون از بده. زن اون پسره شد که مثل ماست می سینا رو نجات

 من بریده بود. نا امید شده بود. از شماها نا امید شده بود.

 

نیمه شب بود تمام عمارت در سکوت و تاریکی فرو رفته بود. نیال 

آید. آرام و ها پایین میشنود که از پلهحس کرد صدای پای کسی می

 ن آمد. ها را یکی یکی پاییآهسته پله

 

دستگیره را پایین فشرد و در با صدای جیرجیر باز شد. دختری وارد 

سوئیت شد و پایین تخت ایستاد و به او و شاهین نگاه کرد. نیال داشت 

کرد تا در میان تاریکی تشخیص دهد این دختر کیست او را برانداز می

 خواهد! شیال است یا ربکا. کمی هم هیکلش بهو در اتاقشان چه می

 زد. نیال آهسته نیمخیز شد و گفت:هیکل شیرین می

 تو کی هستی؟ -

دختر دستش را دراز کرد و پتوی نیال را چنگ زد و سمت خود  

 کشید. 



های تیره اش نیال از جا پرید. دختر پتو را روی شاهین کشید و با چشم

رو به نیال کرد. نیال از ترِس آن دو چشِم تیره تکان سختی خورد و با 

 ی که کشید از خواب پرید. جیغ

 

شاهین هم از تکان نیال و جیغش از خواب پرید و با اینکه خیلی گیج 

 بود نیمخیز شد و گفت:

 چی شده نیال؟ حالت خوبه؟ -

نیال که فهمید کابوس دیده است دراز کشید و خود را مچاله کرد و 

 گفت:

و فقط یه خواب بود. یه خواب بد. شاهین دستش را روی موهای ا -

 کشید و نوازشش کرد و گفت:

 نترس. من کنارتم. -

او به سختی از جایش بلند شد و رفت چراغ را روشن کرد. بعد هم 

 خواست بیرون برود. نیال ترسیده پرسید:

 کجا میری. -

 االن میام.  -

 ترسم زود بیا. می -

 چیزی نیست. نترس.  -



 

رزید و احساس لشاهین رفت. نیال ناخواسته لرز کرده بود. بدنش می

 کرد. سرما می

کمی بعد شاهین برگشت و روی تخت نشست. دستش را زیر سر نیال 

انداخت و بلندش کرد. با محبت به او مقداری شربت خوراند و لیوان را 

 کنار گذاشت. 

 لرزی؟ چرا می -

 سردمه.  -

 

 شاهین پتو را تا روی شانه او باال کشید و گفت:

زدی. تو اون سرما بدون تو باغ قدم می نکنه سرما خوردی. دیروز -

 لباس.

 نه. خوبم.  -

شاهین چراغ را خاموش کرد و به کنار نیال برگشت. او را در آغوش 

های نیال در آغوش او تمامی نداشت و کشید و به سینه فشرد. لرزش

 کرد. این نگرانش می

 

 شی بریم دکتر؟ نیال! پا می -



 ن... نه... خو... خوبم. -

 لرزی. خیلی می ولی -

 شم.خو... خوب می -

شاهین بازوی نیال را ماساژ داد و موهای او را بوسید. نیال کم کم 

 احساس آرامش کرد و به خواب رفت.

 شاهین نفس راحتی کشید و دستش را روی کمر نیال انداخت و خوابید. 

 

کرد، نیال خواست از شاهین صبح وقتی داشت وسایلش را جمع می

 د تا برای او چای در فنجان بریزد. تخت برخیز

 تاپش را برداشت و درون کیفش گذاشت و گفت:شاهین لپ

 دم. خواد پاشی. خودم کارهام رو انجام مینمی -

 آخه...  -

گم برات امروز تو رختخواب بمون. داخل باغ هم نرو. به مه لقا می -

 سوپ درست کنه.

 من سرما نخوردم. -



هایی که برات گرفتم باشی. اون ویتامین به هر حال باید مراقب -

نخورده برنگردون. غذات رو هایی که میارن پایین دستبخور. میوه

 بخور. شاهین رفت و پای میز ایستاد. 

یک لقمه کره و مربا برداشت و به کنار تخت رفت. لقمه را سمت دهان 

 نیال برد. 

 خورم. خورم شاهین. پاشم میاالن نمی -

 راست نمیگی.  دونم کهمی -

 

و به زور لقمه را در دهان نیال جای داد. به پای میز برگشت و با 

 عجله یک لقمه گرفت و گفت:

که شی. تو این چند وقت به خاطر اینبدم میاد که داری الغر می -

 ات شده یه وعده خیلی ضعیف شدی.خوری و پنج وعدهخوب غذا نمی

ی ریخت. دو جرعه از چای لقمه را در دهان گذاشت و برای خود چا 

را تلخ نوشید و باعجله کتش را پوشید. بعد هم سمت تخت رفت و خم 

 شد و گفت:

 نگرانت نباشم؟ -

 نه، باور کن خوبم.  -

 مونی؟ تو رختخواب می -



 مونم.می -

 خوری؟ غذات رو می -

 حتما.  -

 کنم.باور کن رعایت نکنی شب که بیام تنبهت می -

 من خوبم. -

 که گفتم. همین -

 او گونه نیال را بوسید و راه افتاد. 

 کنم. بخواب. در رو از پشت قفل می -

 

شاهین رفت و نیال دراز کشید. به خوبیهای شاهین اندیشید. به اینکه این 

 مرد حواسش به همه چیز هست.

 

دهد. نگاهش به مراقب است و به هر چیزی عکس العمل نشان می

خاطر نیال خریده بود. او و رامین برای سینمای خانگی افتاد که به 

 ها و مرتب کردنش یک ساعت وقت گذاشته بودند. وصل دستگاه

 وقتی رامین پرسیده بود:



 کردی، چی شد خریدی.تو که تلویزیون نگاه نمی -

 شاهین جواب داده بود: 

 ای ببینه.کنم، نیال که هست. شاید دلش بخواد برنامهمن نگاه نمی -

ی کشید و به خود اعتراف کرد اگر این اسارت است، پس او نفس عمیق

 بان دنیاست. بانش با معرفت ترین زندانزندان

او از جایش بلند شد، دوش گرفت، صبحانه خورد، تخت را مرتب 

 کرد. سینی صبحانه را به مه لقا داد و در اتاقش کتاب خواند.

 

رداشتن آن دید نزدیک نیم روز بود که گوشی نیال به صدا درآمد و با ب

 است. « زندگی »که نام مخاطب او 

اخمی کرد و فکر کرد چنین مخاطبی نداشته است. و حتی شماره را 

 . وقتی جواب داد، صدای شاهین او را برجای خشکاند.نشناخت

 سالم.  -

 سالم.  -

 نیال خوبی؟ -

این صدای گیرا از آِن مردی بود که روزهایش را با او سپری  

 کرد.می



سیو کرده بود. نیال « زندگی»شاهین نامش را در گوشی نیال   خود

 آرام خندید. به کاری که شاهین کرده بود.

 خندی؟ چرا!می -

 ی زندگی یه خورده خنده دار بود.کلمه -

 چرا! -

 هیچی، اهمیتی نداره! -

 نوشتم عشقم، خوب بود؟می -

 امرتون؟ -

 خوبی؟ -

 بله -

 _ خوابیدی؟

 خوندم. داشتم کتاب می -

 خواد تنبیه بشی؟پس گوش نکردی. چرا؟ دلت می -

 

 نه. ولی من واقعا االن حالم خوبه. نیاز ندیدم توی رختخواب بمونم. -



 تو دیشب لرز داشتی. -

باشه، اون از ترس خوابی بود که دیدم. اما االن خوبم. من خودم  -

 دونم چکار کنم.پرستارم و اگر طوری بشه می

 :شاهین کالفه گفت

 باشه. فقط مراقب خودت باش. -

 حتما.  -

 کاری داشتی بهم زنگ بزن.  -

 باشه.  -

شاهین بدون خداحافظی قطع کرد. نیال گوشی را پایین آورد و صفحه 

 را نگاه کرد و با خود گفت:

 چرا اینطوریه این آدم؟ -

بعد گوشیش را کنار گذاشت. کتاب را از روی پایش برداشت و روی  

 ذاشت.میز مقابلش گ

تر از قبل، به باغ تصمیم گرفت حاال که وسط روز است و هوا گرم

برود و کمی قدم بزند. وقتی از سوئیت بیرون رفت کسی را در سالن 

ندید. خدا را شکر کرد و به باغ رفت. در باغ قدم زد و دید که باغباِن 

ها است و مدام ی گلهمیشه مشغوِل باغ در حال مرتب کردن باغچه

 زند.غر می زیر لب



 

نیال فکر کرد در این عمارت حرف زدن با کسی، غیر از شاهین 

 غنیمت است. پس به نزدیک باغچه رفت و گفت:

 سالم. -

 باغبان رو به عقب کرد و با دیدن نیال گفت:

 سال خانم. - 

 اتفاقی افتاده؟ -

چی بگم خانم! سگ آقا عالقه زیادی به چاله کندن داره. سگ  -

کنه. نه غریبه، نه آشنا. فقط بلده چاله هیچکی پارس نمیعرضه به بی

 ها رو خراب کنه. اونوقت غرغراش بمونه برای من.بکنه، گل

 زنه؟کی بهتون غر می -

 خوب معلومه. ماه منیر خانم دیگه. -

 اسم خانم راستاد ماه منیره؟ -

کنن. سگ لعنتی انگار بله. ماه منیر. ولی همه منیر خانم صداش می -

 خواسته مین گذاری کنه. کل باغ رو چاله چوله کنده. 

 شه کاریش کرد؟ نمی -

 باغ یا سگ رو؟  -



 + سگ. 

گم، جوون تر که بود خیلی شاد و خوش خلق آقا... آقا شاهین رو می -

 شد.بود. صدای خنده هاش از باغ قطع نمی

 کرد. این آقا رامین و مرحوم شاهرخها دوستاش رو جمع میآخر هفته

رقصیدن، خوش بودن. زدن، میهم همیشه بودن. تو باغ با دوستاش می

 شدم. چه برسه به دیگران.من هم با دیدنشون شاد می

این رامین رو دیدین چقدر شیطونه. از بچگی گیتار زدن رو دوست 

زد. کالس نرفته زد، آقا شاهین هم همراش تنبک میداشت. گیتار می

کار کنه. چطور بزنه که دل رو شاد کنه. بود هان. ولی ذاتی بلد بود چ

 خوندن. کیفشون کوک بود. زدن آواز میدوستاشون دست می

هاش آزادی داد. گفت هر حاج آقا خودش اهل دین و ایمونه. اما به بچه

خوایین باشین، فقط خدایی نکرده طوری نباشین که هرز طوری می

 برین.

گرفت که شن. ایراد نمیمی گرفت با دوستاشون جمعها ایراد نمیبه بچه

ها رو داشت. برای همینه هر چی شاد بودن. حاجی خیلی هوای بچه

 گه همشون چشم بله قربان گوش هستن.می

که روز تولد آقا شاهین، یه مهمونی تو باغ گرفتن یکی از خالصه تا این

 دوستاش این سگ رو براش کادو آورد. 

 ه که نبود.اونوقتا این سگ کوچولو بود. این انداز



سگ رو ول کردن تو خونه. دو جا کثیف کاری کرد. آقا هم با دیدن 

نجاست سگ عصبانی شد و گفت باید یا سگ رو از خونه بیرون 

 بندازه، یا بره پس بده به صاحبش.

 خوام نگهش دارم.گفت میآقا شاهین هم می

 بین حاجی و آقا شاهین دعوای لفظی پیش اومد. آقا شاهین هم دو جمله

بر خالف اعتقادات حاجی گفت. حاجی هم یه لحظه کفری شد و 

 خوابوند تو گوش آقا شاهین.

برای اولین بار حاجی آقا شاهین رو زد. به خاطر یه توله سگ که 

 هدیه تولدش بود. آقا شاهین رفت تو اتاقش و در رو بست.

ولی اون شب حاجی تا خود صبح تو خونه راه رفت که آقا شاهین رو 

 انواده زده.جلوی خ

تونه بمونه، به شرطی که هرگز داخل روز بعد حاجی گفت سگ می

 نیاد.

ولی آقا شاهین انگار از اون لحظه به بعد عوض شد. صبورتر شد. کم 

 تر شد. حرفتر شد. عاقل

اسم سگ شد فِِردی. تا اینکه یه روز این سگ مریض شد. بردیمش 

 ین بره. مطب دامپزشک. آقا نگران بود که این سگ از ب

رو پرسیدم گفت این سگ باعث شد من بزرگترین  وقتی دلیل نگرانی

اشتباه زندگیم رو مرتکب بشم. باعث شد به بزرگترین ایرادات اخالقیم 

 پی ببرم.



داشتن، یک چیز کم ارزش، گفت اون شب فهمیدم نباید برای نگه

فهام به هام رو از دست بدم. نباید با حربزرگترین و با ارزشترین داشته

زدم. سیلی که خوردم حقم بود. من نباید به خاطر افکار پدرم سیلی می

 های خودم، به اعتقادات کسی توهین کنم. و خواسته

گفت حاجی هیچوقت دستش روی من بلند نشد. ولی حاال هم که بلند می

 شد حس کردم من با حرفم بهش سیلی

 

فت اون شب تا صبح گزدم و اون جواب سیلی من رو با سیلی داده. می

 فکر کردم و هزار بار خودم رو به خاطر حرفام سرزنش کردم.

ها را مرتب کرد و از جایش بلند ها را پر کرد و بعد گلباغبان کل چاله

 زد گفت:شد و خطاب به سگ که همان اطراف قدم می

 فِِردی، یکبار دیگه بیای سراغ باغچه پدرت رو در میارم. -

 کرد و زمین را بو کشید.سگ یک بار پارس  

 نیال خندید و گفت:

 اصل تهدیتون براش مهم نبود. -

 دونم. باید یه جور دیگه باهاش برخورد کنم. می -

 



نیال دید که درب پارکینگ باز شد و رامین با چند جعبه پیتزا وارد باغ 

 شد. با دیدن نیال، کنار باغچه، برایش دست تکان داد. 

 برد. بعد از او شیرین هم وارد شد. نیال هم دستش را باال 

رامین رو به عقب کرد و با دیدن شیرین به عقب برگشت و مشغول 

 حرف زدن با هم شدند. 

دفعه، شیرین رامین را، کنار زد و با پشت رامین به سمت نیال بود. یک

ای که کمی عصبی به عجله سمت ساختمان رفت. رامین هم با چهره

 مد. رسید سمت نیال آنظر می

 به نیال رسید لبخند به لب آورد و گفت:

 چطوری دختر. خوبی؟  - 

 خوبم.  -

 چرخید گفت:رامین به باغبان که داشت دور گلخانه می

 عمو علی خوبی؟ -

 علیک سالم.  -

 رامین خندید و گفت:

 حاال خوبی؟ -

 نه زیاد. از دست سِگ آقا.  -



 ی خوبیه.فردی که بچه -

 رو شخم بزنه. بله اگر کمتر باغچه  -

 شه.اشکال نداره. اینم اینطوری سرگرم می -

و فِردی را که در حال چاله کندن بودن نگریست و خندید. سری تکان 

 داد و گفت:

شه. عمو امروز برای همه پیتزا با مخلفات آوردم. اصال خسته نمی -

 پخت مه لقا خانم نیست.امروز دیگه خبری از دست

 . و چشمکی به نیال پراند 

 عمو علی گفت:

 کنه. پخت رو پر نمیهیچی جای اون دست -

 صد البته عمو. -

 و سهم او را داد. رامین رو به نیال کرد و گفت:

 اومدی هوا خوری؟ -

 آره. خسته بودم از اتاق.  -

 رامین به سمتی اشاره کرد و هر دو کنار هم راه افتادند. 

 با شاهین مشکلی داری؟  -



 نه.  نه. در حال حاضر -

 شین.شه. شاهین پسر خوبیه. مطمئنم یه روزی عاشق هم میحل می -

افته. برای هر بار توی زندگی اتفاق میکنم. عشق فقط یکفکر نمی -

دوی ما هم اتفاق افتاده. همین که بتونیم مسالمت آمیز کنار هم زندگی 

 کنیم خوبه.

 اجازه نداد بری سر کار؟ -

کرد. برای همین بهم گفتن حدود یک  چرا، فقط محل کارم رو عوض -

 شهماه دیگه. آخه نیروشون اون روز بازنشسته می

 کدوم بیمارستان؟ -

 آهان. به دکتر کمالی رو انداخته پس! -

 آشناس؟ -

 بله با حاجی مراوداتی داره. -

 که اینطور. -

وقتی وارد عمارت شدند همه دور هم نشسته بودند. هر دو سالم  

 نیال بی توجهی کردند اما جواب رامین را دادند. ها بهکردند. آن

 ربکا سمت رامین آمد و گفت:

 آخ جون پیتزاها رسید. -



 های پیتزا را از رامین گرفت و پشت میز ناهارخوری نشست. جعبه

 نیال درب سوئیت را باز کرد که منیر خانم گفت:

 آهای تو. -

 نیال چرخید:

 جانم. -

 م.من جان تو نیستم. بیا ببین -

 نیال جلو رفت و گفت:

 بله. -

رامین رو پوشش را در آورد و روی مبل گذاشت و نشست و پاکت 

 سیگارش را در آورد.

ی خیرات داریم. برای شاهرخ. کارمون خیلی زیاده. تو ما فردا سفره -

 بیشتر از هر کس وظیفه داری کمک کنی. 

 چشم. -

 از خوابیدن؟  برو تو آشپزخونه و به مه لقا کمک کن. خسته نشدی

 رامین پکی به سیگار زد و گفت:

 پس این دوتا چه کاَرن؟ -



 منیر خانم با فریاد گفت:

 تو دخالت نکن.  -

 نیال گفت:

 مهم نیست آقا رامین. خوشحال میشم بتونم کمک کنم. -

و بعد به آشپزخانه رفت. شیال دمپاییش را برای رامین انداخت و به  

 کتفش زد و گفت:

 شه؟ شاهین نیست حاال تو جاش رو بگیر.ی نمیتو نظر ند -

 شناسه شاهین جنس شماها رو می -

 زنی انگار ما برادر اون رو کشتیم.یه جوری حرف می -

 ربکا گاز بزرگی به پیتزا زد و گفت:

 خدا بده شانس. کاش یکی هم اینجوری هوای ما رو داشت. -

 رامین سیگار نصفه اش را خاموش کرد و گفت: 

 زنه.خانم متشخص با دهن پر حرف نمییه  -

 حاال تو متشخص شناس شدی!  -

 خود السلطنه.خود شناس شدم،خانم بینه. بی -



 رامین بسه دیگه.  -

رامین نیم نگاهی به زن عمویش انداخت و رو پوشش را برداشت و به 

 طبقه باال رفت. 

 غذات رامین. -

 شیال گفت:رفت خطاب به ها باال میاو در حالیکه از پله

 شه عزیزم در کنار شما اشتها بسته می -

 بگو عروس خانم بیاد بشین باهاش بخور اشتهات باز شه. -

 رامین روی پله چرخید و گفت: 

 خدا بهت رحم کرد که شاهین نیست.

 بعد رفت.  

 

کرد. با حوصله کارش را نیال پشت میز نشسته بود و سبزی پاک می

 دستورات مه لقا به شیرین نداشت.داد و توجهی به انجام می

 

دفعه زد. شیرین یککمی بعد صدای رامین آمد که شیرین را صدا می

کرد. وقتی صدای در جایش خشک شد. نیال حاالت او را نگاه می

 رامین دوباره آمد مه لقا گفت:



 دختر مگه کر شدی؟ -

 شیرین دستپاچه ظرف آرد دستش را کنار اجاق گاز گذاشت و رفت.

 

 تی کار تمیز کردن سبزی تمام شد، نیال خطاب به مه لقا گفت:وق

 کنم. شما سبزیا رو بشورید.اجازه بدین من حلوا رو درست می -

 چشم خانم. -

نیال مشغول تفت دادن آرد شد. کمی بعد شیرین برگشت. صورتش 

 سرخ بود و اخم آلود. سبد دستش

 

کی در ماشین های رامین را یکی یرا کنار ماشین گذاشت و لباس

 انداخت.

 حوصله. حرکاتش عصبی بود و بی

 چکار داشت مادر؟ -

به نظرتون چکار داشت؟ طبق معمول بشینم اتاقش رو مرتب کنم.  -

 جوراب بوگندوش رو جمع کنم.

 نیال لبخند محوی زد. مه لقا سرزنش وار گفت:



 شیرین! زشته مادر. -

 

خواد تو دلم نمی گم! شدم نوکر شخصیش. من اصالمگه دروغ می - 

 جا کار کنم؟گیرم که ایناین خونه نوکری کنم. مگه حقوق می

 درب ماشین لباسشویی را به هم کوبید و آن را روشن کرد.

 کنی!این چه حرفیه مامان تو به من کمک می -

 شیرین غمگین و عصبی گفت:

 من نخوام به شما کمک کنم، باید برم کیو ببینم. -

 فیه؟شیرین! این چه حر -

 هر حرفی که هست. من دوست ندارم برای کسی کار کنم. -

 بسه دیگه.  -

 شیرین به سالن رفت و با سه جعبه پیتزا و مخلفات برگشت و گفت:

 منیر خانم گفت یه چیزی بخورین بعد کارها رو انجام بدین. -

 مشغول خالی کردن هسته خرماها شد.

ها فرم داد و بعد آننیال حلواها را در دیسهای بلورین چید و به 

 تزیینشان کرد.



نیال مشغول گردو گذاشتن در خرماها شد. وقتی صورت شیرین را 

 دانست از چیست!دید که نمیاش مینگریست غمی در چهره

 ری؟دانشگاه می -

 نه، سال سومم.  -

 ای؟ چه رشته -

 تجربی.  -

 پس مثل من به دکتر شدن عالقه داری! -

 شیرین با لبخند گفت:

 آره. -

امیدوارم رتبه پزشکی بیاری. ولی من رتبه نیاوردم و پرستاری قبول  -

 شدم.

 همین هم خیلی عالیه. -

 شیفقط خوب درس بخون. حتما قبول می -

 اگه مامان خانم بذاره. -

 ذاره عزیزم. می -



ای و بعد از حاضر کردن خرماهای شکم پر و حلواهای رولتی و لقمه

ها را روی کابینت چیدند. شیرین رویشان، آنتزیین و کشیدن سلفون 

پیتزاهای سرد شده را گرم کرد و دور هم مشغول خوردن شدند که 

 شیال و ربکا به آشپزخانه آمدند.

نیال نیم نگاهی به آن دو انداخت و خود را مشغول کرد. شیال نگاهی به 

 ظرف حلواها کرد و گفت:

ورواجور. این دفعه سنگ به به مهلقا جون. چقدر با سلیقه، چقدر ج -

 تموم گذاشتی عزیزم.

مه لقا خواست حرف بزند که نگاه نیال به او، حرف را در دهانش  

 خشکاند و گفت:

 ممنون خانم -

 دیگه چیکار کردی؟  -

سبزیا رو پاک کردیم. میوه ها رو شستیم خشک کردیم.حبوبات رو  -

آش رشته رو  گذاشتیم نفخشون بره. فعال همینا. برای فردا صبح زود،

  .بار بذاریم

 آفرین.  -

 ای برداشت و خورد و گفت:شیال از حلواهای لقمه

 خیلی عالی شده 



 مه لقا نیم نگاهی سمت نیال انداخت و گفت:

 ممنون خانم. نوش جان.  -

رامین هم به جمع اضافه شد و کنار اجاق ایستاد و برای خود چای در 

 یک ماگ بزرگ ریخت. 

 

 .اینا بردار خوشمزنرامین بیا از  -

 رامین یک حلوای رولتی برداشت و گفت:

 بینین.جوری واسم تدارک میخوشبحال شاهرخ. من بمیرم این -

 شیال چک محکمی روی بازوی لخت رامین زد و گفت:

 خدا نکنه. -

 رامین حلوا را گاز زد و گفت:

 خوام.همینقدر هم خوشمزه می -

 

 :شیال آرنجش را به شکم او زد و گفت

 مرض. -



رامین یک قدم عقب رفت و کمی از چای روی دستش ریخت. 

هایش سوخت. ماگ را روی کابینت گذاشت و دستش را تکان انگشت

 داد و گفت:

 دی.وحشی من اگه نمیرم هم تو االن من رو به کشتن می -

 شیال خندید و گفت:

 خو مثل آدم حرف بزن. -

 ربکا پشت میز نشست و گفت:

 یی بده.مه لقا یه چا -

 شیرین اخمی کرد و از جایش بلند شد و گفت:

 رم درس بخونم.مامان من فردا درس دارم. می -

منتظر جواب نشد و رفت. مه لقا استکان چای را جلوی دست ربکا 

 بفرمایید. -گذاشت و گفت: 

گوشی رامین به صدا در آمد. دست در جیب گرمکنش کرد و گوشی را 

وی صفحه، گوشی را به گوشش چسباند و بیرون کشید. با دیدن اسم ر

 گفت:

 جانم. -

 سالم. آره هست. -



 رامین نیال را نگاه کرد و گفت:

کرد. احتماال آخه امروز به مه لقا خانم برای سفره فردا کمک می -

 خوای گوشی رو بهش بدم؟برای همین جواب نداده. می

 

 آره... باشه. -

 رامین گوشی را سمت نیال گرفت و گفت:

 صد بار بهت زنگ زده. جواب ندادی کفرش در اومده. -

 نیال گوشی رامین را گرفت و جواب داد.

 بله -

 کجائی تو؟ نیال واقعا کجایی؟ -

 تو آشپزخونه کمک مه لقا خانوم بودم -

نباید یه نگاه به گوشیت بندازی، ببینی کسی بهت زنگ زده یا نه؟  -

 دونی چقدر نگران شدم؟می

که نگراتون کردم عذر خوبه. مشکلی نیست. از این ممنون. من حالم -

 خوام.می

 الزم به عذرخواهی نیست. همین که خوبی کافیه. -



 مرسی -

 من هم تا دو ساعت دیگه میام خونه. -

 خوش اومدین. -

وقتی ارتباط را قطع کرد رامین به زور شیال و ربکا را برد مبادا نیال 

هایش را شست و مام شد نیال دسترا اذیت کنند. ساعتی بعد وقتی کار ت

 به سوئیت رفت.

 روی تخت دراز کشید تا کمی استراحت کند که خوابش برد.

 

چند ساعت بعد شاهین وارد سوئیت شد و با دیدن نیال که ساعدش را 

 هایش گذاشته بود در را آهسته بست.روی چشم

های خرید را کنار میز توالت گذاشت و لپ تاپش را روی میز پاکت

هایش را تعویض کرد و دست و صورتش را شست. گذاشت. لباس

 وقتی بیرون آمد با بستن درب سرویس، نیال تکانی خورد.

 سرش را چرخاند و با دیدن شاهین روی تخت نشست و گفت:

 سالم. -

 سالم. ببخشید بیدارت کردم. -

 خوب کردی. نخواستم -



 

 بخوابم، اما یهو خوابم برد. 

 باز کرد. مه لقا برای او چای و میوه آورده بود.در زده شد و شاهین 

شاهین تشکر کرد و سینی را گرفت در را بست. سینی را روی میز 

 گذاشت. نیال دست و صورتش را شست و کنار شاهین نشست.

 خواب از سرت پرید؟ -

 آره. -

 خوای امشب ببرمت بیرون؟می -

 کجا بریم؟ -

 دونم. هر جا تو بگی.نمی -

 خواد برم دیدن پدر مادرم.دلم می -

 ی لبش را جوئید و گفت:شاهین گوشه

 باشه! -

 بعد ساعتش را نگریست و گفت: 

پس بهتره زود حاضرشی که من ببرمت، یک ساعت پیششون باشی  -

 و برگردیم.



 ساعت؟فقط یک -

 پس چقدر؟  -

 بذار شب بمونم.  -

 دیگه چی! -

 خونه بابامه. -

ات هم اینجاست. به عنوان یک داری. خونهخوب باشه. تو االن خونه  -

 زن حق نداری شب بیرون بمونی. 

 ای چای نوشید و گفت:نیال جرعه

کنم هم اینجا خونه من نیست. هیچ تعلق خاطری بهش ندارم. فکر نمی -

 هرگز بهش عالقمند بشم.

 تاپ را باز کرد و مشغول کار شد.شاهین نگاه سردی به نیال کرد و لپ

 نبود من رو ببری خونه بابام. مگه قرار -

 پشیمون شدم.  -

 چرا؟ -

 برمت خونه بابات. هر وقت به این خونه تعلق خاطر پیدا کردی، می -

 وا! -



حوصله، ایش گفت و از هایش را باال انداخت و نیال بیشاهین شانه

 های خرید افتاد.جایش بلند شد که نگاهش به پاکت

 چی خریدی؟ -

 تاپ بود گفت:نگاهش به لپکه شاهین در حالی

 واسه ات پالتو و یه مانتوی پاییزه گرفتم. بپوش ببین خوشت میاد. -

 

ها را روی تخت خالی کرد. پالتوی بلند قهوه نیال با ذوق محتویات پاکت

 ای را تن زد و به جلوی آینه رفت. خود را نگریست و گفت:

 چقدر بهم میاد. نه؟ -

 گریست.شاهین سر بلند کرد و او را ن

 ببینمت.  -

 نیال رو به او کرد. شاهین خندید و گفت:

 های شلم شوربا آره. خیلی بهت میاد.با این لباس -

 تاپ فرو برد.دوباره سرش را در لپ

 



نیال ناراحت شد. رفت و مانتوی پاییزه را پوشید. شاهین رو به او کرد. 

روی تخت خندید. نیال عصبانی شد و مانتو را از تن بیرون کشید و 

 انداخت و گفت:

 خندی؟نخند. به سلیقه خودت می -

 جا. بیا این -

 ولم کن.  -

 شی این چی نوشته! بیا ببین متوجه می -

هایش را تاپ خم شد. شاهین دستنیال به کنار شاهین رفت و روی لپ

دور نیال انداخت و او را در آغوش کشید و روی پایش نشاند. نیال که 

واست برخیزد. شاهین او را محکم گرفت و زیر یکه خورده بود خ

 گوشش گفت:

 آروم باش. بشین. -

 

کشید. شاهین قلب نیال به تپش در آمده بود. از این حال خجالت می

ای با صورت سرخ شده نیال را سمت خود گرداند. صورتشان فاصله

 هم نداشت. شاهین آهسته گفت:

 اره.آد. سلیقه من هم حرف ندتو همه چی بهت می -



دانست این شکل نزدیکی، یک زد. به خوبی مینیال قلبش به شدت می

 های شبانه این مرد.چیزش فرق دارد. فرق دارد با تن دادن به خواسته

های شاهین نگاهش فرق داشت. حسش متفاوت بود. چیزی در آن حالت

کرد. حتی جمالتش دل او را به تالطم وا قرارش میدید که بیمی

 داشت. می

زد. وقتی دست شاهین روی پایش نشست تمام تنش چشمش دو دو می

 لرزید. 

 شاهین دستش را سمت کمر او سراند و گفت:

 برو یه لباس شیک بپوش. بعد این  مانتو رو.  -

 باشه.  -

 

های نیال دوباره تالش کرد برخیزد. اما شاهین اجازه نداد. نگاهش چشم

و چانه نیال را گرفت. آهسته سرش کاوید. دستش را باال برد نیال را می

 هایش را روی لب نیال گذاشت. را چند سانت جلو برد و لب

ی نرمی از نیال گرفت و چیزی در قلب نیال فرو ریخت. او بوسه

بار دیگر او را ببوسد که دوباره آن را تکرار کرد. شاهین خواست یک

 ت:نیال با وحشتی ناخواسته از آغوش او گریخت و دستپاچه گف

 شه.دیر می -



به جلوی آینه رفت و برسش را برداشت و مشغول شانه کشیدن روی  

سوخت و به خوبی صدای ضربان هایش به شدت میموهایش شد. گونه

اون با من »شد شنید. و یک جمله در سرش اکو میمحکم قلبش را می

 ای وجودش را فرا گرفته بود. ترس ناشناخته«. کردمعاشقه می

تاپ کرد و به تنها چیزی که فکر نکرد کارش بود. او به لپ شاهین رو

دانست نیال حس به حال نیال اندیشید. حس نیال را درک کرده بود. می

متفاوتش را فهمیده است. و اگر نه شب تا صبح در یک تخت در 

آغوش هم بودند. همین نزدیکی و فراتر از آن را با هم داشتند. اما 

هایی که در روشنایی و چشم در چشم از بوسه شاهین فهمیده بود نیال

دید که نیال تنها در تاریکی شب شان رد و بدل شود واهمه دارد. میبین

ای به که نیال عالقهسپارد. از این فکر ترسید. از اینو اتاق به او تن می

 معاشقه با او نداشته باشد. 

شد. از نیال موهایش را محکم بست و با دست لرزان مشغول آرایش 

 گفت:ترسید. او هنوز داشت با خود میچیزی که حس کرده بود می

خورم این یک معاشقه ی واقعی از طرف شاهین بود تا قسم می -

شه. سن کمی نداره. حرکتی برای رفع نیاز. این مرد داره وابسته می

حتما بعد از گذشت این همه سال، توانایی روحیش رو داره که بخواد 

 ذارم.بشه. اما چرا من؟ نه، امکان نداره. نمیدوباره عاشق 

 ترسید.که شاهین عاشقش شود میاز این

 ترسید. از حس آن مرد به خود می 

 رژ گونه را برداشت و به آن خیره شد. 



 های حسامنگاه سوزان شاهین را به خاطر آورد. شبیه به نگاه

 

و کمرش ، آرام و خمار و عاشق بود. حرکات آهسته دستش، روی پا 

خواست، کرد، شاهین با لمس او میای از نیاز نداشت. احساس مینشانه

بیشتر حس بودنش را به او القا کند. حسی توأم با محبت خالصانه و 

 عشق. 

 

خواست درگیر احساسات شوند. ترسیده سرش را تکان داد. نمی

خواست درگیر مردی شود که با شرط و شروط و به خاطر تمام نمی

گ و خونریزی هم بسترش شده بود. همین رابطه شبانه آرام و شدن مر

توانست چهره او پسندید. که نه میهمراه با احترام متقابل را بیشتر می

 را ببیند و نه حسی از نگاه او دریافت کند. 

 

شاهین اما از حرکت نیال خشمگین شده بود. نه از دور شدنش. از 

 ترسش، از دستپاچگیش از وحشتش.

 تاپش بود معترض گفت:لیکه نگاهش به صفحه لپدر حا

 چته تو نیال؟  -

 نیال از جا پرید و به خود آمد و ترسیده گفت:



 هیچی. -

 از چی ترسیدی؟ از من؟ -

 نه... فقط... -

 فقط چی؟ تا حاال تو بغلم نبودی که فرار کردی؟ -

 نه. فقط نخواستم طول بکشه که از بیرون رفتن پشیمون بشیم.  -

 بینی؟ا رو میاین -

 نیال چرخید و گفت:

 چی؟ -

 شاهین رو به نیال، به سرش اشاره کرد و گفت:

 این دو تا گوش مخملی؟ خوشگلن؟ درازن؟ -

 دور از جون. -

 شاهین از جا بلند شد و لبتاپ را خاموش کرد و سمت کمد رفت. گفت:

 لیاقتت اون جوابیه که تو ذهنمه، ولی دوست ندارم بهت توهین کنم. -

 

 توهینت رو کردی، راحت باش. خر منم -



 شاهین نیم نگاهی به عقب انداخت و گفت:

 دور از جون... نخواستم این رو بگم. -

 پس چی؟ -

این که دروغگو نباش. دروغگوی خوبی نیستی. پس سعی نکن به  -

 من دروغ بگی.

 

های راحتیش را با یک شلوار مشکی جذب نیال سری تکان داد و لباس

 تونیک سفید کوتاه تعویض کرد.و یک 

مانتوی پاییزه مشکی رنگ جلو بازی که شاهین برایش خریده بود را 

پوشید. یک شال مشکی روی سرش انداخت و یک سمت آن را روی 

 اش انداخت.شانه

کنار شاهین ایستاد و یک شیشه عطر برداشت و از آن به خود پاشید. 

 ه گردنش پاشید.شاهین شیشه عطر خود را برداشت و از آن ب

هایش را بست. بو بوی عطر شیرین چوب زیر مشام نیال نشست. پلک

 داشت. هایش نگهکشید. رایحه شیرین را در ریه

خاطرات در ذهنش زنده شدند. روزی که با حسام داشتند کوه نوردی 

 کردند. نیال پس از طی مسیری طوالنی گفت:می

 ده.بوی بد می خسته شدم... عرق کردم... اونوقت تنمون -



 حسام ایستاد و او را به خود چسباند و گفت:

 بوی بد! این رو بو کن. -

 و گردنش را به بینی نیال نزدیک کرد. نیال بو کشید و گفت: 

 عالیه. -

 

 تو حالت خوبه؟ -

نیال با صدای شاهین به خود آمد. پلک گشود. به یاد آن روز و آن 

 احوال. آرام گفت:

 خوبم. -

به او چرخید و نیال را سمت خود چرخاند و چند لحظه شاهین رو 

 نگاهش کرد و گفت:

 عالی شدی. -

 واقعا؟ -

 بله. -

 ی عطر شاهین رفت.نگاه نیال سمت شیشه

 تو این عطر رو دوست داری. درسته؟ -



 

 نیال دستپاچه شد و سری تکان داد و گفت:

 ده.آ... آره. بوی خوبی می -

شه که از اون حشره کش به حسودیم نمیخوبه. پس دیگه به رامین  -

 پاشه.خودش می

 

 نیال خندید و گفت:

بی انصافی نکن. رامین هم خودش پسر خوبیه، هم هرچی که استفاده  -

 کنه خوبه.می

 هایش را دوطرف صورت نیال گذاشت و گفت:شاهین دست

من آدم خیلی حسودیم. خیلی زیاد. االن حسودیم شد از رامین تعریف  -

 .کردی

نیال لبخند زد و چهره شاهین را نگاه کرد تا ببیند این حرفش چقدر 

 جدی است. و جدیت را در چهره او دید. گفت:

 حسود نباش. تو هم خیلی خوبی. -

 تونم تعریفت رو قبول کنم. االن دیگه نمی -

 چرا؟ -



 کنم. هر وقت بداهه ازم تعریف کردی با جون و دل قبول می -

 را بوسید و گفت: و بعد پیشانی نیال

 بریم، دیر شد. -

 

هایش را پوشید. هر دو بیرون نیال کیفش را برداشت و جلوی در کفش

های پر تنفر ربکا و شیال و های متعجب و نگاهرفتند  و از جلوی چشم

 منیر خانم گذشتند.

 منیر خانم گفت:

 ببرش دور دور بهش بد نگذره. -

دستش را بین دو کتف نیال  شاهین ایستاد. رویش را به مادرش کرد.

 گذاشت و گفت:

 تو برو تو باغ. -

 نیال رفت.  

 شاهین سمت مادرش برگشت و گفت:

 مشکل شما چیه؟ -

 ی منه.مشکل من وجود این دختر کنار توئه، وجودش تو خونه -



 آقای راستاد غرید:

 منیر! -

 شاهین گفت: 

سر منه. قرار بهتره به دیدن این دختر کنار من عادت کنین. اون هم -

هم نیست جدا از من باشه. اگر این خونه واقعا مال شما بود به خاطر 

 رفتم.کردم و میاین حرفتون حتی یک دقیقه هم معطل نمی

 زدی؟ رفتی؟ تو خیابون چادر میتو که چیزی برات نمونده. کجا می -

 چادر زدن شرف داره به تحمل این لحن و نگاه شما.  -

 اش انداخت و گفت:موهایش را روی یک شانهشیال با حرص 

 مامان حق داره نخواد خواهر قاتل پسرش...  -

اش را باال آورد و روی لبش شاهین با چهره خشمگین انگشت اشاره

 گذاشت و گفت:

 هیش. تو خفه تا لهت نکردم. -

 و بعد راهش را گرفت و از عمارت بیرون زد و در را به هم کوفت. 

 :شیال زیر لب گفت

 زن ذلیل، بدبخِت زن ندیده. -



شاهین همراه نیال که منتظر بود راه افتاد. نیال هیچ نپرسید و شاهین هم 

حرفی نزد. وقتی سوار ماشین شدند شاهین آن را به حرکت در آورد و 

 به سمت مقصدش راند.

 شاهین سیگاری برداشت که نیال گفت:

 تونم خواهش کنم سیگار نکشی.می -

 شی؟اذیت می -

گیره و این اذیتم اس لباسامون بوی سیگار مینه. فقط فضا بسته -

 کنهمی

 باشه.  -

 شاهین سیگار را روی داشبورد انداخت. 

 میری خونه بابات؟  -

 بری؟ من رو می -

 چرا که نه!  -

 

 هایش را به هم قفل کرد و گفت:نیال ذوق زده شد و دست

 تو خیلی خوبی. -



  انداخت و لبخند زد. شاهین نیم نگاهی به نیال 

 این رو بداهه گفتم.  -

 دونم می -

 

 نیال از پنجره بیرون را نگریست و گفت :

کردم تو خیلی مهربونی. بر خالف چیزی که روزای اول حس می -

هستی. حتی الزم نیست ازت ترسید. شاید گاهی خیلی خشن بشی اما 

 باز در اوج خشونت دل رحمی.

 فقط در مقابل تو اینطورم . نه هیچکس دیگه.این رو یادت باشه که  -

 به هر حال. این برداشت من از شماست.

ی گل و شیرینی نیال را به منزل شاهین سر فرود آورد و بعد از تهیه

 پدرش رساند.

 نیال پرسید:

 جا رو از کجا بلدی؟این -

 اش را باال کشید و سر تکان داد.شاهین شانه

 نمیای تو؟ -



 ره. من نباشم بهت -

 کنی؟چرا اینطور فکر می -

کنم کسی من رو دوست داشته باشه و یا انتظارم رو چون فکر نمی -

 بکشه.

 

 نیال کمی فکر کرد و دستش را به دسته گل زیبای دستش کشید و گفت:

کنم که دوستم ندارن، اما تحمل من هر روز دارم با کسایی زندگی می -

 مل کنی؟تونی یکی دو ساعت تحکنم. تو نمیمی

 

 نه! من برام سخته. -

 چاره من... ممنون بابت ایناپس بی -

 زنم.برو به سالمت. ده دقیقه قبل از اومدنم  بهت زنگ می -

 باشه -

 نیال پیاده شد و زنگ در را فشرد. دستش را روی دوربین گذاشت.

 کیه؟ -

 باز کن بابا. منم. -



 نیال جانم. بیا تو بابا.خوش اومدی -

 و نیال به درون رفت. شاهین چراغ زد و راه افتاد و رفت. در باز شد

 

قرارش بود در نیال به درون ساختمان رفت و مادرش را که بسیار بی

 رفت.کرد و قربان صدقه نیال میآغوش کشید. انیس خانم گریه می

 آقا جالل به سختی نیال را از آغوش انیس خانم بیرون کشید و گفت:

 خوای بکشی و برگردونی؟اومده اینجا، میکشتیش خانم. سالمت  -

 خدا نکنه آقا. -

 نیال به آغوش پدرش رفت. چقدر دلتنگ این مرد بود.

 ها را در گلدان گذاشت و گفت:وقتی نیال نشست مادرش گل

 چرا شوهرت نیومد تو؟ -

 شاید چون راحت نیست. -

اون  اومد. به هر حالحاال که تو رو آورده اینجا خودش هم باید می -

 االن داماد این خانواده است.

 مامان، نباید فراموش کرد بین دو خانواده چه اتفاقی افتاده. -

 بهش زنگ بزن باهاش حرف بزنم. -



 ولش کن مامان. بذار راحت باشه. -

 اش رو بگیر باهاش حرف بزنم.شماره -

 مامان. -

 انیس خانم معترض گفت:

 نیال! زنگ بزن دیگه. -

ا شاهین تماس گرفت. شاهین بعد از دو بوق جواب داد و نیال به ناچار ب

 گفت:

 جانم نیال،چیزی فراموش کردی؟ -

 خواد باهات صحبت کنه.نه. مامان می -

 باشه. گوشی رو بهشون بده. -

نیال گوشی را سمت مادرش گرفت. انیس خانم نگاهی به گارد گوشی با 

 آن همه قلب قرمز و صورتی درخشان کرد و گفت:

 زدی به گوشیت. این چقدر دخترونس.که از این چیزا نمیتو  -

 نیال خندید و گفت: 

 انتخاب شاهین بود. -



شاهین که صدای انیس خانم و نیال را شنیده بود لبخند زد و کنار پیاده 

 رو پارک کرد.

 الو آقای راستاد -

 سالم مادر! -

 با مادر گفتن شاهین، انیس خانم چند لحظه ساکت شد. سپس گفت:

 سالم. خوب هستین؟ -

 بله خوبم. شما بهترین؟ -

 خدا رو شکر. من هم خوبم. به مرحمت شما. -

 لطف دارین.بفرمایید درخدمتم -

ام میاری، ولی داخل نمیای؟ این چه شما نیالی من رو تا دم خونه -

 کاریه؟

تره. طور راحتکه نیال اینکردم اینطور بهتره و اینراستش فکر می -

 از این مدت دوست داره با شما تنها باشهشاید بعد 

خواد دخترم نه اینطور نیست. من دوست دارم شما هم باشین. دلم می -

کنم این درست نیست نیال هر جا که هست شوهرش هم باشه. فکر می

رو جایی بذارین و خودتون برین. حاال که قراره نباشین پس بهتره نیال 

 رو هم ببرین.

 نیال معترض گفت:



 امان.م -

 شاهین دستش را روی فرمان کشید و گفت:

کنم بعد از اون موضوع و اجبار ازدواج نیال کسی دلش فکر می -

 نخواد من رو ببینه.

 حتما برگرد بیا، منتظرت هستیم. باهات حرف دارم. -

 چشم. -

 بی بال. -

انیس خانم خداحافظی کرد و ارتباط را قطع کرد. گوشی را به نیال 

 فت:برگرداند و گ

 آد.االن می -

نیال ابروهایش را باال انداخت و منتظر شد. ده دقیقه بعد شاهین آمد. 

 نیال در را برایش باز کرد و او به درون منزل آمد.

 پرسی کرد.با آقا جالل دست داد و با انیس خانم احوال

 انیس خانم قبل از نشستن شاهین گفت:

 تشریف بیار تو آشپزخونه. -

 چشم. -



را به دست نیال داد و به دنبال انیس خانم روان شد. پشت میز او کتش 

 نشست. انیس خانم برایش چای در استکان ریخت و مقابلش گذاشت.

 ممنون. -

 کنمخواهش می -

 انیس خانم حین آماده کردن ظروف برای شام گفت:

دونیم طی یک اتفاق بد، با هم آشنا شدیم. ماها ببین آقا شاهین. همه می -

با هم درگیر بودیم و توی این مدت هممون از لحاظ روحی  دوسال

دونم شما برادرتون رو از دست دادین. این درد روانی آسیب دیدیم. می

کمی نیست. ولی در ازای نیال پسرم رو بخشیدین. حاال که موضوع به 

این شکل خاتمه پیدا کرده، بهتره برای همیشه تموم بشه. حتی اگر از 

هایی بیا تو این خونه. به خاطر نیال. به خاطر بچه ما متنفری با زنت

که قراره در آینده داشته باشین. صورت خوشی نداره. درسته که سینای 

 هاتون. قاتل عموشون اما...شه دایی بچهقاتل، روزی می

انیس خانم اندوهگین به مقابلش خیره شد. آهی کشید. شاهین سر بلند 

 کرد و گفت:



خوام مادر همسرم رو ادر، به این دلیل بود که میاگر به شما گفتم م -

به اندازه مادر خودم عزیز و محترم بدونم. سینا کاری کرد که جون 

برادرم رو گرفت. من با قبول این ازدواج بخشیدمش. شاید حتی قبل از 

این ازدواج. سینا ناخواسته این کار رو کرد. ممکن بود االن این 

جای سینا. اگر امشب نیال رو آوردم  موضوع برعکس باشه. شاهرخ به

خوام همه چیز عادی باشه. تنفر نباشه. عقده اینجا دلیلم این بود که می

تونم جلوش رو نباشه. دعوا نباشه. نیال به شما احتیاج داره و من نمی

بگیرم. شاید سخت باشه ولی سعی دارم با همه چی کنار بیام و باعث 

 احساس کنه توی یک زندگیه عادیه. بشم همه چی معمولی بشه. تا نیال

 نه یک زندگی پر از تنفر، پر از کینه. تق و لق یا هر چی.

 گفت شما خیلی منطقی هستین. نیال راست می -

 ممنون.  -

جا رو مثل خونه خودتون بدونید و احساس پس خود شما هم این -

 غریبی نکنید.

 چشم. کمک الزم دارین؟ -

 

 جلوی دست او گذاشت و گفت:انیس خانم چند بشقاب 

 لطفا اینا رو ببرید توی سالن و بگید نیال بیاد. -

 چشم. -



 چشمتون روشن. -

شاهین ظرفها را برداشت و به هال رفت. ظروف را روی میز 

 ناهارخوری گذاشت و گفت:

 کنن.نیال جان مادر صداتون می -

 نیال به آشپزخانه رفت و شاهین مقابل آقا جالل نشست. 

 

 آد. سر خوبی به نظر میپ -

 اون خیلی خوبه مامان.  -

 _ ازش خوشت میاد؟

 

کرد تا غذاها را در دیس بکشد نیال در حالیکه به مادرش کمک می

 گفت:

گذره ازش بدم نمیاد. اما دوستشم ندارم. یعنی برام اهمیتی نداره. می -

 دیگه. مثل یه هم اطاقیه. کاری به کار هم نداریم.

 شه. که نمیبدون احساس  -

 خوام به این چیزها فکر کنم. خیال مامان. نمیبی -



 باشه مامان.  -

 مامان، از حسام خبر دارین؟ این طرفا نیومد؟ -

 چرا مادر. حالش خوب بود. بهش هم گفتیم ازدواج کردی! -

 هایش را مشت کرد و گفت:تن نیال یخ زد. دست

 چی گفت؟ -

 ی بد شد. چی بگه مادر؟ بنده خدا حالش خیل -

 واقعا ناراحت شد؟ -

 خیلی زیاد.  -

 نیال به فکر فرو رفت. 

خواست باهات حرف بزنه. ولی دیگه چند باری رفت و اومد. می -

 بابات بهش گفت که ازدواج کردی و نه به ما و نه به تو، زنگ نزنه. 

 دونین به من زنگ زده؟ شما از کجا می -

 مگه خبر نداری؟  -

 چی رو؟  -



مون و ازمون خواست به حسام شوهرت یه روز عصر اومد خونه -

خوام خودم رو درگیر بکنم. گفت نمیبگیم دیگه باهات تماس نگیره. می

بهتره بدونه نیال ازدواج کرده و از این حرفها. خوب حق هم داره. شما 

 بدون اطالع حسام این کاررو کردین.

 پس برای همین آدرس خونه رو بلد بود.  -

 و خبر نداشتی؟ ت -

 نه.  -

دونی به روی خودت نیار. کاری نکنی بینتون شکرآب االن هم که می -

 بشه

نیال سر فرود آورد و میز شام را چید. و بعد هر دو مرد را که گرم 

 صحبت بودند به سر میز دعوت کرد.

نیال در تمام طول مدت آنقدر در فکر بود که توجه شاهین کامال به او 

 .جلب شده بود

دوساعت بعد شاهین خستگی را بهانه کرد و از نیال خواست به منزل 

 بروند.

 صبرانه پرسید:وقتی خداحافظی کردند و سوار ماشین شدند شاهین بی

 اتفاقی افتاده؟ -

 نه. چطور مگه؟ -



ولی تمام مدت تو خودت بودی. انگار از اومدن به خونه پدرت  -

 حال نبودیخوش

 حال شدم. خیلی هم خوش نه اصال اینطور نیست. -

 کنم؟پس چرا من این حس رو ازت دریافت نمی -

 دونم چون تو به همه چی شک داری؟نمی -

 شاهین ابروهایش را باال انداخت و متعجب گفت:

 من به همه چی شک دارم؟ من به چی شک کردم تا حاال؟ -

 من االن حوصله بحث کردن ندارم. -

االن حوصله نداری نتیجه همون احوالت که اگه ببین نیال. اول این -

که من به چیزی شک خونه باباته. چی شنیدی که ریختی به هم؟ دوم این

کنم و درکم از اتفاقّات کنم، فقط متأسفانه به همه چی دّقت مینمی

پیرامونم باالست. آدم نفهمی نیستم که متوجه نشم اون دختر شاد و 

 شنگول یهو مثل خمیر وا رفت.

ِچت شده مثل یه دختر خوب بگو مشکلم اینه که کمکت کنم.  پرسممی

 خوای چی رو ثابت کنی؟ریزی تو خودت میمی

که خیلی تو داری، خیلی مستحکمی. با من مثل یه خانواده باش. این

چیزی رو ازم پنهون نکن. بهم اعتماد کن. بذار اگر کاری ازم برمیاد 

 انجام بدم



 حوصله گفت:نیال بی

 صوص هیچی ازت بر نمیاد. پس اینقدر پاپیچم نشو.در این خ -

ببین. پس درست متوجه شدم. اتفاقی افتاده. در ضمن تو از کجا  -

 دونی شاید تونستم کاری کنم.می

 چیزی نیست. -

 نیال... -

 نیال یکدفعه چون آتشفشان فوران کرد و با صدای باال رفته گفت:

دست از سرم بردار. الزم کنم ولم کن شاهین. بسه. بسه. خواهش می -

هم نیست اینقدر حواست به من باشه. که من خوشحالم، غمگینم، 

ناراحتم، عصبیم، چیزی خوردم، نخوردم، هر چی! فقط بذار راحت 

بینی تو بودم. باشم. بذار تو خودم باشم. خسته شدم از بس زیر نگاه ذره

بهم این دقت و نگاهت رو از روی من بردار. دوست ندارم حواست 

باشه. دوست ندارم مراقبم باشی. من بچه نیستم. از این رفتار تو هم 

 خیال من شو.بیزارم. پس دیگه بی

 شاهین نفس عمیقی کشید و گفت:

 .گم هنوز صالح نیست بری خونه بابات به همین دلیلهوقتی می -

نگاهی به او نیال در میان خشمش شاهین را نگریست. شاهین نیم

 انداخت و گفت:



تا وقتی که تو اون خونه حرف از حسام عظیمی باشه، صالح نیست  -

 که نیال سرمد به اونجا رفت و آمد کنه. 

 اش را روی گوشش زد و گفت:شاهین انگشت اشاره

خواد با حرفاش من رو تیکه شنوه، مییه چیز از حسام عظیمی می -

خوای من رو خفه کنی؟ یا پاره کنه. در موردش چی شنیدی که می

که نه، شاید چون از پدرت خواستم بهش خبر بدن تو ازدواج کردی این

ی زیاد و نامعقولیه؟ شنیده ازدواج کردی ناراحت شده، خیلی خواسته

 غصه خورده. االن تو هم به خاطر اون مثل دینامیت شدی؟ 

لرزید. شاهین را زرنگتر از این حرفها دید. او های نیال میدست

کشید و درست سر اصل د. احساسات را بو میکشیاتفاقات را بو می

 گذاشت.رفت. طوری که با حرفهایش راه پس و پیش نمیمطلب می

ترسید و صورت کبود شاهین نشان سرعتش باال رفته بود. نیال می

 دهنده وخامت اوضاع بود.

 نیال ترسیده گفت:

 خیلی خوب. آروم باش. سرعتت رو کم کن، االن تصادف -

 

 می کنیم.

 ن گوش نکرد. نیال ُمِصر گفت:شاهی



کشید کنیم. شاهین بی خیال الیی میشاهین. با توام. االن تصادف می -

 کرد.و حرصش را سر پدال ها خالی می

نزدیک بود با ماشینی تصادف کنند، شاهین نیش ترمزی گرفت و 

 ها گریخت. فرمان را سمت چپ گرداند و از الی ماشین

و یک دستش را به داشبورد تکیه داد و  نیال از ترس به گریه افتاد

 دست دیگرش را روی ساعد شاهین گذاشت و بغض کرده گفت:

 ترسمکنم آرومتر. من میشاهین! خواهش می -

 اش کوفت و گفت:شاهین دست چپش را که مشت شده بود روی سینه

ذاری اینجا و میخوابی. اونوقت فکرت هنوز ها سرت رو میتو شب -

 است. درگیر کس دیگه

 

 نیال ساعد او را محکم تکان داد و با فریاد گفت:

 غلط کردم. فقط بس کن. -

 

 های شدید ماشین اشک نیال را در آورد.ها و تکانصدای جیغ الستیک

 نیال فریاد کشید:

 شاهین ارواح خاک شاهرخ بس کن -



 کرد. اما شاهین با ابروهای به هم پیوسته، کارش را می

 دستش را روی سرش گذاشت و خم شد و داد زد:نیال از ترس هر دو 

 شاهین. جون مادرت تمومش کن.

 ولی انگار این مرد کسی برایش اهمیت نداشت. نیال فریاد زد:

 جون هر کی که دوست داری بس کن. جون من بس کن. -

چند ثانیه بعد شاهین سرعتش را پایین آورد و آرام راند. نیال اما با آن 

 زد.حال زار می

حوصله و ناراحت به درون ساختمان به منزل رسیدند هر دو بی وقتی

ی خانواده راستاد دور هم نشسته بودند. حتی محسن و شیوا رفتند. همه

 هم بودند.

 هر دو آهسته سالم دادند و جواب گرفتند.

 

 رامین گفت:

 شاهین بیا کارت دعوت داری. یه عروسی افتادیم. -

 حوصله گفت:شاهین بی

 باشه. مبارک  -



 ها سرازیر شد.و درب سوئیت را باز کرد و از پله

 

شیوا به نیال رسید و نگاهش را از جای خالی شاهین گرفت و به 

 های سرخ شده نیال نگاه کرد و گفت:چشم

 خوبی؟ چی شده؟ -

نیال که طاقت از کف داده بود به آغوش شیوا رفت و به گریه افتاد. 

 و گفت: شیوا متعجب پشت او را ماساژ داد

 چی شده؟ -

 همه حال خراب نیال را نگریستند. آقای راستاد گفت:

 شده دخترم؟چی -

 نیال از شیوا جدا شد و خطاب به رامین گفت:

تو رو خدا برید پایین بازم نره قرص بخوره. دیگه تحمل رفتارای  -

 بعدش رو ندارم.

 رامین با اعصاب خوردی روی زانوهایش زد و گفت:

 خورم. . االن کتکاش رو من میباز شروع شد -

 ربکا که از ته دل خوشحال بود گفت:



اش رو حل کنه. یادت رفته جا. خودش رو بفرستین پایین مسئلهبی -

 دفعه پیش چی سرت آورد؟

 رفت گفت:رامین که سمت سوئیت می

 تو ساکت. -

 واقعا که لیاقتت همون مشت و لگداس -

 گم.گردم بهت میاالن بر می -

 

ها پایین رفت. شیوا دست نیال را کشید و او را در رامین از پله

هایش را در دست گرفت و با ای نشاند و کنارش نشست و دستگوشه

 صدای آهسته گفت:

 شه. بازم چرا ناراحته؟ اذیتت کرد؟عزیزم. نگران نباش. درست می -

خودم مقصرم. حق داره. من بلد نیستم باهاش چطور رفتار کنم؟  -

 رهای من غلطه.کا

 های او را ماساژ داد و گفت:شیوا انگشت

 بره.غصه نخور. تا با هم مچ بشین کلی زمان می -

 بعد دست نیال را فشرد و با لبخند نرمش گفت:  

 نبینم داداشم رو اذیت کنی. چشات رو در میارم. بار آخرت باشه. -



ید و هایش را پس کشنیال به جای خندیدن بیشتر گریه کرد و دست

 هایش گرفت و هق هق زد.سرش را بین دست

 

 منیر خانم رو به آقای راستاد با طعنه  گفت:

رفتی زن گرفتی واسش که حال روحیش بهتر بشه دیگه؟ االن حالش  -

خوبه؟ صبح دعوا، ظهر دعوا، شب دعوا، نصف شب دعوا. پس کو 

ا این شه. اون وقتشه و بهتر نمیاون حال خوب؟ هر روز داره بدتر می

ریخت. االن شده یه شب درمیون. وقتی غد بار به هم میبچه ماهی یک

شه، نتیجه بهتر از این نیست. بازی در میاری، حرف حرف خودت می

دو ساعت رفتن بیرون ببین با پسرم چکار کرده. با حال خوش رفت، 

 درب و داغون برگشت.

رد کارش کآقای راستاد در سکوت تسبیحش را گرداند. داشت فکر می

های سرزنش واری تا چه حد درست بوده است. ربکا و شیال هم با نگاه

 کردند، در موردش در حال پچ پچ بودند. که به نیال می

 

داد داروهایش را رامین در سوئیت با شاهین درگیر بود و اجازه نمی

 های به خون نشسته و عصبی گفت:بردارد. شاهین با چشم

زنمت فکت خورد شه. برو کنار از وری میرامین به قرآن االن ج -

 جلوی این لعنتی.



ها تحمل ها دوای دردت نیستن. بدون اینگوش کن شاهین. این قرص -

 کن.

 شاهین ناتوان برگشت و سمت تخت رفت و نشست و گفت:

خوام بشنوم. فقط خوام ببینم، نمیشم. نمیتونم. دارم دیوونه مینمی -

 فهمی.کنه. میرد میخوام بخوابم. سرم هم دمی

 

 کنیخوری قاطی میزیاد که قرص می -

اش را پشت سرش های قفل شدهشاهین با همان حال دراز کشید و دست

 گذاشت و گفت:

شم. من از کنم فقط بیهوش میاز زیاد قرص خوردن قاطی نمی -

کنم. از کنم. از فشار عصبی قاطی میخورم قاطی میهایی که میغصه

فهمه که من هم آدمم. یه روح داغون دارم. بینم. کی میمی چیزهایی که

یه قلب شکسته. یه مغز نابود. کل زندگیم شد فکر و فکر و فکر. مگه 

طور ضربه بخورم. از نوشین، از من چه گناهی کردم که باید این

 عشقم، از روزگار. حاال هم از کارهای نیال. رامین من زندگیم رو پای

 

ا ولم کرد؟ اون که هر چی خواست بهش دادم. پس نوشین گذاشتم. چر

چرا رفت و با رفتنش کمر به نابودیم بست؟ اون االن کجاست که حال 

 و روز من رو ببینه.



 

کجاست ببینه چطور با رفتنش هزاران زخم رو تن و قلبم گذاشت و 

رفت؟ من سعی دارم خوب باشم. مرهم درد نیال باشم. ولی اون هم به 

تر از همیشه. چون نیال با . این خیلی دردناکه. دردناکزنهمن زخم می

کشه روی زخمای قدیمیم که چرکی شدن. امشب کاراش چنگ می

اونقدر غصه دارم و اونقدر عصبیم که حتی توان داد کشیدن ندارم. 

کنم. توان مشت زدن به در و دیوار رو ندارم. فقط احساس مرگ می

مون رو حوال باشه. مرگی که همهمرگی که شاید خیلی قشنگتر از این ا

کنه. اما چرا این قلب زخمی وانمیسته رو از بند این درد خالص می

دونم. چرا این مغز له شدِه هالجی شده از فکرای مسموم از کار نمی

پرستن نابودم رامین. دونم. نابودم. به خدایی که اینا میافته رو نمینمی

زنم تا حال خودم و بقیه رو و پا میمنه نابود دارم تو این منجالب دست 

خوب کنم، همه چی رو درست کنم اما جواب رفتار و احساساتم رو با 

کنه! چرا من احساس له دن. چرا این مرد احساس بدبختی میخنجر می

شدن غرورم رو دارم؟چرا احساس شکنجه شدن دارم امشب. چرا 

 کنن.یکنم زخمای قلب و تنم امشب دارن خونریزی ماحساس می

 

هایش را بست. رامین اولین بار بود که درد او آهی کشید و آهسته پلک

شنید. شاهین اهل حرف زدن نبود. فهمید واقعاً آن شب دل شاهین را می

شود. حالش خوب نیست و شدیداً رنجیده است. شاهین یک مرگش می

به  دید او حتیاو را تا به حال اینقدر درمانده و رنجور ندیده بود. می

زند تا آرام شود فقط کند و مشت نمیقول خودش داد و فریاد هم نمی

 همچون یک کودک بی پناه در خود مچاله شده است. 



 

با نگرانی سمت میز چرخید و کشو را سمت خود کشید و داروهای 

 شاهین را در آورد.

رامین داروهای او را یکی یکی نگاه کرد. از هر کدام یک دانه جدا 

ها یک لیوان آب خواست. کمی بعد ربکا را باالی نار پلهکرد. از ک

 ها دید. او خواست پایین بیاید که رامین گفت:پله

 تو نیا. بده به نیال بیاره. -

 چرا؟ شاید کمکی از دستم بر اومد؟  -

 کاری ازت بر نمیاد. بگو خانومش بیاد. -

 

داری از ربکا حرصی رفت و لیوان را مقابل نیال، روی میز کوبید. مق

 آب روی میز ریخت. 

 

 شیوا نگاهی به ربکا انداخت و گفت:

 بیار بزن تو سرمون. عجب بابا. -

 و بعد رو به نیال گفت: 

 برو پیشش... بهت احتیاج داره. -



 نیال سرش را به چپ و راست تکان داد.

 رامین صدا زد:

 کنین؟این آب چی شد؟ دارین لوله کشی می -

 گفتم برو. -

 

های پر از تنفر بقیه به لیوان و کیفش را برداشت و در مقابل نگاهنیال 

 طبقه پایین رفت.

وقتی پایین رفت رامین بیرون آمد و در را روی هم گذاشت و با صدای 

 آهسته گفت:

 چه بالیی سرش آوردی؟ -

 چطور؟ -

طور ندیده بودمش. خیلی نگرانشم. از مرگ حرف تا حاال این -

 اسب یه آدم افسرده نیست.زنه. این حرفا منمی

 های نیال چکید و گفت:اشک

 حماقت کردم رامین. -

 



 حاال بهش فکر نکن. بیا این قرصا رو بهش بده بخوره. -

 من که گفتم قرص نخوره. -

الزمه نیال. حالش خیلی بده. ممکنه کاری دست خودش بده. اینا رو  -

 بهش بده که بخوابه. مراقبش باش.

 باشه. -

 صبح بیدارم. طوری شد خبرم کن.  من هم تا -

 من رو نترسون رامین.  -

 دم. ترسونم. فقط دارم بهت هشدار مینمی -

 

ها را گرفت و به درون سوئیت رفت. رامین در را کشید و نیال قرص

 آن را بست و به طبقه باال رفت.

 

نیال اما به کنار شاهین آمد. پاهای او روی زمین بود و تنش روی تخت 

گرفته بود. نیال کیفش را روی تخت گذاشت و دستش را از درون آرام 

 ی آن بیرون کشید.حلقه

 

 شاهین. پاشو داروهات رو بخور. -



 

 شد.اش باال و پایین میکشید و سینهشاهین جواب نداد. آهسته نفس می

 

 شاهین قرصهات. -

 شاهین با تُن سنگین صدایش که بسیار محزون بود گفت:

 ی قرص نخور.گفتتو که می -

 االن الزمه... پاشو.  -

 ترسی؟از من می -

 نه.  -

 ترسی؟ پرسیدم می -

 نه. فقط نگرانتم -

 نگران نباش. الزم نیست نگران هم باشیم.  -

 

ها را از دست نیال گرفت و با و بعد روی آرنجش تکیه کرد و قرص

 بازگشت. آب فرو داد. لیوان را به نیال برگرداند و دوباره به حالت قبل 



نیال به پای کمد رفت و برایش یک دست لباس راحتی حاضر کرد. 

مشغول باز کردن  دگمه های پیراهن او شد. بعد هم دستش را زیر سر 

او انداخت و کمک کرد بنشیند. پیراهن را از تنش بیرون کشید و کمک 

 کرد تیشرت را تن کند. 

است و شلوارش را بعد هم کمربند او را باز کرد. شاهین به سختی برخ

های خود را ها را در کمد چید و بعد لباسعوض کرد. نیال لباس

تعویض کرد و چراغ را خاموش کرد و به روی تخت رفت. شاهین 

 پشت به او کرده بود.

دست راستش را زیر صورتش گذاشته بود و بازوی چپش را روی 

 سرش انداخته بود. 

لین بار بود شاهین پشت به خوابیدند اوطی این چند شب که با هم می

نیال کرده بود. نیال قهر شاهین را باور نداشت. او هر شب نیال را تا 

کشید. اما حاال مظلوم، تنها و بی پناه پشت به صبح تنگ در آغوش می

 او کرده بود.

 

نیال به خود جرئت داد و خود را جلو کشید و از پشت به شاهین چسبید. 

 و دستش را روی کمر او انداخت. صورتش را به پشت او چسباند

شاهین هیچ عکس العملی از خود نشان نداد. نیال بغض کرده به گریه 

 افتاد. از

 



 خود بیزار بود. از شکستن دل این مرد تنها.

 ی نیال آرام گفت:شاهین باشنیدن صدای گریه

 تونی ساکت باشی برو بیرون.کنه. نمیصدا اذیتم می-

 .تا حاال بهم پشت نکردی -

 شاهین آهی کشید و جواب نداد.

 

ساعت سه صبح شد و شاهین  با وجود خوردن سه قرِص مسکن و 

بخش هنوز بیدار بود و به تاریکی زل زده بود. نیال هم چون یک آرام

 کواال که به درخت بچسبد، چسبیده به شاهین خوابش برده بود.

خزید. شاهین چون مرده متحرک تکانی به خود داد و از تخت پایین 

دست نیال روی تخت افتاد. او در تاریکی به سمت میز توالت رفت. 

 های قرصش را در آورد.روی صندلی نشست و کشو را کشید. بسته

 های درون قوطی را باز کرد و روی میز ریخت.کل قرص

های سفید ریز خواب آور تصمیم به خوابیدن با نگاه کردن به آن قرص

وقت چیزی وابد و هرگز بیدار نشود و هیچگرفت. این که تا ابد بخمی

 نفهمد و حس نکند.

 هم خودش راحت شود و هم کل اطرافیانش را از شر خود راحت کند.

 اولینش هم نیال باشد.



 دانست. کرد که ماندن را جایز نمیآنقدر احساس ضعف و شکست می

 

ها چنگ انداخت و دستش را به سمت دهانش برد. به درون قرص

ی محکمی روی دستش با نیرویی پایین کشیده شد و ضربهدفعه یک

 صورتش نشست. طوری که برق از سرش پرید.

 

چند ثانیه بعد چراغ روشن شد و نیال را دید. نیال برگشت و مچ او را 

های گره خورده شاهین را با فشار از هم باز کرد و گرفت و انگشت

 ها روی زمین پخش شدند. دستش را خالی کرد. قرص

شاهین هنوز گیج و منگ نشسته بود. نیال به گریه افتاد و بازوی او را 

گرفت. شاهین را که بسیار ناتوان شده بود از جا کند و به تخت 

 برگرداند. 

 

نیال صورت شاهین را نگریست. رد انگشتهایش روی صورت روشن 

ها را جمع کرد و برد ی قرصهق کنان همهاو مانده بود. برگشت و هق

روشویی ریخت و آب را باز کرد. وقتی به کنار  شاهین  درون

 ها رویش به سقف است. بازگشت دید او چون مرده

 زد. خورد نه حرف مینه تکان می

 ی تخت نشست و گفت:نیال چراغ را خاموش کرد و روی لبه



کنی؟ چون من دوستت ندارم؟ هنوز یک ماه چرا این کارا رو می -

کنی لعنتی؟ همه مدم بیرون. چرا درکم نمینیست که از یک رابطه او

کنی جز این؟ من از اون آدم متنفر نبودم و به اجبار چی رو درک می

کشه از خاطرم بره. من خودم داغونم. تو با ازش کندم. بفهم. طول می

 این کارات داغونترم نکن... لطفا

 

و شاهین پلک بست. هیچ نگفت. نیال خود را جلو کشید و او را به پهل

چرخاند. دست شاهین را راست کرد و سرش را روی بازوی او 

گذاشت و دست دیگر او را روی کمرخود انداخت. پایش را الی پاهای 

 کرد.شاهین جای داد. درست همان شکلی که شاهین او را بغل می

 ی او فشرد و گفت:اشک امانش نداد و سرش را به سینه

اینجوری سنگ نباش. کتکم  شاهین یه چیزی بگو. غلط کردم شاهین. -

بزن. من رو بیرون بنداز. داد بزن. همه رو بکش اینجا. فقط سکوت 

ترسم. تو رو خدا با این سکوت نکن. شاهین از سکوتت بیشتر می

 وحشت به دلم ننداز. تو رو به جون شاهرخ. تو رو به جون من قسم.

لقه شاهین پلک بست و نفس عمیقی کشید و نیال را به خود فشرد. ح

 هایش را به سر نیال چسباند.تر کرد و لبهایش را تنگدست

 



خورد از خواب صبح روز بعد نیال با صدای ضرباتی که به در می

بیدار شد. آهسته از شاهین جدا شد. روسری بزرگش را روی سر 

هایش را روی بازوهای لختش انداخت تا بازی تاپ انداخت و گوشه

باز کرد و با دیدن رامین خود را پشت در تنش را بپوشاند. الی در را 

 سراند و گفت:

 سالم. -

 سالم. صبح بخیر. شاهین چطوره؟ -

 خوبه. خوابیده. -

 بیدار نشد بره سر کار. عمو منتظرشه. -

 دم صبح خوابید.  -

آخه زن عمو گفته باید همه مردا از خونه بیرون برن. امروز سفره  -

 داره. 

تونه بیدارش کنه. بهتر کس نمیالن هیچشاهین صبح خوابش برد و ا -

 هم هست بذاریم بخوابه. دیشب خیلی حالش بد بود.

 

ها کرد و در را هول داد و وارد شد. در رامین نیم نگاهی به باالی پله

 را روی هم گذاشت و شاهین را نگریست که در خواب عمیقی بود.

 



ارک و تاب تن توجه به شلونیال متعجب به رامین خیره بود. رامین بی

 نیال و روسریی که به سختی گرفته بود تا بازوهایش را بپوشاند گفت:

 دیشب کاری که نکرد؟ -

 چرا نصف شب بیدار شده بود قرص بخوره که ازش گرفتم. -

 به چه منظور؟  -

 خودکشی.  -

 

 هایش را روی هم فشرد و بعد گفت:رامین لب

اش وقتایی که شدیدا روحیهدونستم. دیشب خیلی تو خودش بود. می -

 کنه. کنه ناخواسته به مرگ فکر میافت می

 تا این حد وضع روحیش داغونه؟  -

 شه، نیال! شدتش زیر فشار عصبی زیاد می -

 بله؟ -

 

رامین نگاهی سمت شاهین انداخت و دستش را بلند کرد و از روی 

جه روسری روی بازوی نیال گذاشت. او به خود لرزید و رامین متو

 شد. دستش را پس کشید و گفت:



خیلی مراقبش باش. تو باید فرشته نجاتش باشی نه فرشته مرگش.  -

آد. روت دونم از تو خوشش میدونم دوستت داره یا نه! اما مینمی

غیرت داره. روت حساسه. براش مهمی. پس پا رو غیرتش نذار. 

ق داره. کاری نکن به غرور و احساسش بربخوره. شاهین با خیلیا فر

شه غیرت و غرور یک مرد رو قلقلک داد یا اون یه مرد واقعیه. نمی

به بازی گرفت. یک مرد واقعی احساس کنه غرورش شکسته شده 

زنه. پس مراقب حرفات باش. مراقب رفتارت دست به هر کاری می

باش. مراقب حرکاتت باش. شاهین خیلی به رفتار آدما و حرفایی که 

 چیزی هم به مزاجش خوش نباشه بد کنه.زنن دقت میمی

 

کنه. دیدی که اون روز سر یه شوخی با من چکار باهاش برخورد می

 کرد! 

پس حواست رو بده بهش. زودتر خودت رو جمع و جور کن. کمتر 

بچه بازی در بیار. چون سنسور حساسیتش نسبت به تو، رو درجه 

 هزارم تنظیم شده.

 گیره. در جا برقش تو رو میمراقب باش اصطکاک نداشته باشی که 

 

 گفتی. دیشب نزدیک بود کار بده دستم.ها رو باید زودتر میاین -

رم بگم عمو بره. حاال که طوری نشده. حواست رو جمع کن. من می -

ذارن من کپه ها که نمیخودمم برم خونه دوست دخترم بخوابم. این

 مرگمو بذارم.



 دور از جون.  -

 رامین! -

شیوا باعث شد شاهین تکانی بخورد. رامین نگاهی به صدای بلند 

 شاهین کرد و الی در را باز کرد و خطاب به شیوا اشاره کرد:

 هیس. عه! -

 چیه؟ -

 رامین با اشاره گفت:

 شاهین تازه خوابیده. -

 ای به تخت کرد و گفت:شیوا سر تکان داد و رفت. رامین اشاره

 برو بخواب. اذیتت کردم. -

 فیه؟این چه حر -

 روز بخیر. -

 روز خوش. -

 رامین رفت و نیال در را قفل کرد و به تخت بازگشت.

 



 ساعت دو بعد از ظهر بود که شیوا به سراغ نیال آمد و گفت:

 نیال جان. یک دست لباس مشکی مرتب بپوش و بیا باال. -

 برای چه کاری؟ -

 رسن. بهتره تو هم باشی. االن مهمونا سر می -

 شین؟اگه بگم نمیام ناراحت میشیوا خانم  -

 چرا نیای دختر؟ -

تونم بیام جایی که قراره همه من رو با انگشت آخه. سختمه. نمی -

 نشون بدن.

شی. بپوش بار برای همیشه راحت میاین چه حرفیه؟ در ضمن یک -

 بیا.

 ولی... -

 منتظرتم. -

 

کشید و  و بعد از پله ها باال رفت. نیال پوفی کرد. موهایش را شانه

باالی سرش بست. آرایش مالیمی کرد. یک دست کت دامن از کمد 

 بیرون کشید و پوشید. 

 



روسری مشکی را روی سرش انداخت و به کنار شاهین رفت. او  

 غرق خواب بود. پتو را رویش مرتب کرد و از سوئیت بیرون رفت.

 

او با بیرون رفتنش همهمه درون سالن قطع شد. همه رو به او کردند. 

 یک سالم جمعی کرد که جواب نگرفته منیر خانم زیر گریه زد و گفت:

 ای وای شاهرخم. ای وای شاهرخم... ای وای پسر جوون مرگم. -

های گرد شده مادرش را نگریست و همه به گریه افتادند. شیوا با چشم

 ای به نیال کرد. نیال جلو رفت و کنار شیوا نشست.بعد اشاره

 

 گفت:نیال سر به زیر 

 گفتم که نمیام. -

 فیلمشونه بابا. به دل نگیر.  -

 داشت تا نخندد.با این حرف شیوا، نیال به زور خود را نگه

 

ی افراد خانواده کرد. تقریبا اخالقش خالف همهاز این دختر تعجب می

 راستاد بود.



کردند. و به پچ میهمه نیال را زیر نظر گرفته بودند و در موردش پچ

 ه قاتل را چند بار شنید.وضوح کلم

 

هایش را کردند دستکرد و بقیه سعی میمنیر خانم عجز و البه می

 بگیرند تا آرام شود.

 

کرد. شیوا با قراری دستمال کاغذی دستش را تکه تکه مینیال با بی

آرنجش به بازوی نیال زد. نیال حواسش را به او داد و بعد مسیر نگاه 

 منیر خانم رسید.شیوا را دنبال کرد و به 

 

زد و گریان از زودهنگام رفتن شاهرخ او داشت با زنی حرف می

 زد.حرف می

 های شیوا نگاه کرد. شیوا نزدیک گوش نیال گفت:نیال به چشم

 خواست دخترش رو به شاهین بده.این خانمه، یه زمانی می -

 دخترش کدومه؟ -

این سرما خودش  اون ترشیده اس که اونجا رو به رومون نشسته و تو -

زنه. مراقب باش هووت نشه. همینطوری هم منت دارن رو باد می

 دختر بدن به شاهین.



 

 شاهین چی؟ -

 چی؟ -

 نظرش چی بود؟ -

کرد، چشم تو متریش عوض می بچه شدی؟ شاهین راهشو از پونصد -

 چشم نشن.

 چرا؟ این که خیلی خوشگله. -

 

صورتش  شیوا برگه دعای دستش را باال آورد و روی

 هایش مشخص بود. گفت:که فقط چشمگذاشت.طوری

نه که حرف زدنش رو نشنیدی! دختره غد و مغرور و حق به جانب.  -

 خواست بگیره ببنده به ناف شاهین. تازه فقط این نیست.مامان منم می

 پس چی؟ -

 یه خورده خل وضعه. -

 

 نیال به سختی خود را کنترل کرد و با نگاهش به فرش گفت:



 من رو نخوندن شیوا زشته. -

 کنی.روسریت رو بزن رو صورتت و بخند. مثال داری گریه می -

 

 داشت. گفت:نیال به سختی خود را نگه

خندی گی و میمثال سفره خیرات داداشت. داداش منم اونو کشته. می -

 کنی.و کیف می

 دونم االن از خندیدن تو شادتره.شاهرخ عاشق خندیدن بود. می -

  آهی کشید و گفت:نیال

 خدا رحمتش کنه. -

 ممنون -

 

 شیوا دست نیال را گرفت و گفت:

 دونی این دختره چه نسبتی با ما داره؟حاال ولش کن. می -

 نه! -

این دخترخاله رامین و ربکاس . اون زن هم که با مادر صحبت  -

 کرد خاله شونه. دختره یه سال از شاهین کوچکتره.می



 گی!راست می -

 اهوم. -

 

 شیوا یکهو با صدای بلند گفت:

 خانما. -

 نیال از جا پرید. 

 

 لطفا بشینید سر جاهاتون که خانم امیدی روضه رو شروع کنه. -

همه سر جا نشستند و ساکت شدند و زن شروع به خواندن روضه کرد 

و در تمام طول مدت نیال برای بهتر شدن حال شاهین، آزادی سینا و 

 دعا کرد و اما از خدا برای خودش هیچ نخواست.آرامش و صبر حسام 

 

بعد از روضه و دعا همه دور سفره نشستند. از خود پذیرایی کردند و 

 به و چه چه کردند.های دست ساز خانگی بهبرای حلواها و خوراکی

 

 شیوا با خوردن یک حلوای رولتی گفت:



 چه عجب مه لقا یه حلوای خوب پخت. -

 

 دم.اینا رو من درست کر -

 شیوا رو به نیال کرد و گفت:

 جدی؟ -

ی حلوا و مسقطیها کار منه. من از مامانم یاد گرفتم. چون آره. همه -

 اون زیاد نذر داره. 

 بابا ایول. بهتر از حلوای شیرینی پزیها شده.  -

 و بعد با صدای بلند گفت:

نیال جان دستت درد نکنه سنگ تموم گذاشتی و زحمت حلواها رو  -

 .کشیدی

با این حرف شیوا سکوت سنگینی به جمع حاکم شد. یکدفعه زنی از آن 

 طرف سفره گفت:

 هات جبران کنیم.دستت درد نکنه دخترم. ان شاء هللا شادی -

 

 ماه منیر خانم با غصه گفت:



 بانو جان، دشمن جون من رو نگو دخترم. کدوم شادی؟  -

ش هم به دنیا دشمن جونت نیست و عروسته. ماشاءهللا بهش. شادی -

آوردن بچه شاهین باشه. خدا شاهرخ جان رو رحمت کنه. حیف شد 

ولی هرچی بود تموم شد. االن این دختر اومده که تو غمت رو 

 دار کنی. فراموش کنی نه که خودت رو غصه

 ها تمومی نداره. با وجود این دختر، هرگز غصه -

 این چه حرفیه؟  -

وقت دعوا اهین شده وقت و بیگم. از وقتی زن شراستش رو می -

دارن. پسرم رو دیوونه کرده. آخه ساعت سه نصف شب وقت دعوا راه 

 انداختنه؟ 

از کجا معلوم پسر خودت دعوا راه ننداخته باشه؟ ول کن منیر خانم.  -

 تو چکار داری به زندگیشون. 

 چی رو چکار دارم؟ نحسی این دامن خانوادم رو گرفته.  -

من شنیدم از وقتی عروستون شده، ماشاءهللا شاهین  کو نحسی؟ وهللا -

ره، به خودش ره، بیرون از خونه میخودش رو پیدا کرده. سر کار می

رسیده. شده همون شاهین گذشته. پس دیگه این حرفارو نزن. سر این 

 سفره خوبیت نداره. 

 

 منیر خانم سکوت کرد. شیوا در گوش نیال گفت:



 ر بیاد. مگ زن عمو از پس مامان ب -

نیم ساعت بعد نیال همراه با مهمانان دیگر از جا بلند شد و به سوئیت 

 برگشت. 

اما شاهین هنوز خواب بود. به روی تخت رفت و با سرانگشتش، 

 موهای شاهین را نوازش کرد. 

 

داشت. با کرد ترس تمام تنش را بر میوقتی به شب گذشته فکر می

است خودکشی کند. بدون هیچ خوخود اندیشید که شاهین واقعا می

 حرفی، بدون هیچ هشداری!

یعنی او تا این حد مریض احوال بود که اگر فشار مضاعفی را بر خود 

 احساس کند دست به خودکشی بزند؟ 

خورد االن چه بر ها را میشدم و قرصاز خود پرسید اگر متوجه نمی

 سرش آمده بود.

 ش سیخ شد.از فکر مردن شاهین بدنش لرزید و مو بر تن

دهد از خود دید کارها و حرفهایش تا این حد او را شکنجه میوقتی می

 کشید. خجالت می

 من»دستش را پس کشید و موهایش را چنگ زد و اندیشید 



برای نجات برادرم، خود را به زندگی کسی آویزان کردم، که از من 

صاف خواست این کار را نکنم. او به من هشدارهایش را داد. االن ان

 نیست، هر بار، او را به یک شکل بیازارم.

ام را، برای خود نگه دارم پس بهتر است خوددار باشم و مکنونات قلبی

ها را، با شاهین در میان نگذارم. نه در غم، نه و تحت هیچ شرایطی آن

 « در خوشی.

 

نیال چهره آرام و مظلوم مرد کنارش را نگریست. مردی را که نیال 

 حماقت به مرز جنون رسانده بودش.شب گذشته با 

 دلش برایش به درد آمد.

 

 هوای پاییز بود و زودتر از هر وقت دیگر 

 رسید. اما شاهین هنوز هم خواب بود. شب از راه فرا می

رفت. چند ضربه به در خورد. رفت و نیال با کالفگی با گوشیش ور می

 در را گشود. رامین بود. 

 

 سالم.  -

 شما؟ سالم. خوبین  -



 ممنون. شاهین چطوره؟  -

 بیا تو. خوابیده.  -

 

رامین وارد شد و به کنار شاهین رفت و دستش را روی پیشانی او 

 گذاشت و گفت:

نذار دیگه به این حال در بیاد. این که با تو حالش خوبه. پس دلیل  -

 حال خرابش نشو.

 امروز به حد کافی خودم رو سرزنش کردم.  -

کنم. این یکی ت کنم. فقط دارم ازت خواهش میخوام سرزنشنمی -

 شه. بالیی سرش بیاد این خانواده دیگه سر پا نمی

 کنم. حواسم رو بیشتر جمع می -

 امیدوارم.  -

 چیزی الزم نداری برات بیارم؟  -

 نه، ممنون.  -

 چیزی خواستی حتی اگر نبودم خبرم کن. شماره تلفنم رو داری؟  -

 نه.  -



  یادداشت کن. -

 نیال شماره تلفن رامین را در گوشیش ذخیره کرد.

  

 به من تک بزن شماره ات رو داشته باشم.  -

نیال به او زنگ زد. رامین گوشیش را باالتر گرفت و به شماره تلفن 

 خیره شد. ابرو در هم کشید و بعد رو به شاهین کرد. 

 طوری شده؟ -

 رامین سرش را تکان داد و گفت:

 نه. هیچی!  -

 بعد در را باز کرد که با شیرین رو در رو شد.  

شیرین با سینی حاوی ظرف میوه و آجیل و شربت دستش پشت در 

 نگاهی به رامین انداخت و رو به نیال گفت:بود. نیم

 سالم خانم. این برای شماست. -

 ممنون. -

 

 رامین دست برد و یک بادام برداشت و در دهان گذاشت و گفت:



 ق رو گردگیری کن. نکردی ها؟گفته بودم اتا -

 دن. مادر انجام می -

 مادر گرفتارتر از این حرفاست.  -

 شیرین ابرو در هم کشید و گفت:

 دمچشم انجام می -

 همین حاال برو آینه رو تمیز کن. روش کلی لک افتاده.  -

 شهبا -

کمتر سرت رو با چیزای دیگه گرم کن که بتونی کمک مادرت  -

 باشی. 

 

 های نیال گذاشت و گفت: سینی را روی دستشیرین 

 با اجازه  -

 ها را گرفت و رفت.بعد راه پله

 نیال متعجب از صحبت آن دو رامین را نگریست. رامین زیر لب گفت:

 دختره پررو. -



 چیزی شده؟ -

 رامین با چهره در هم گفت:

 کنم.نه. فقط خیلی پرروه، ولی من روش رو کم می -

 

 کاری نداری؟ -

 نه. -

ها باال رفت. نیال به درون برگشت. با پایش در را بست. رامین از پله

 در تقریبا محکم به هم خورد که شاهین ازخواب پرید.

نیال لبش را به دندان گرفت و سینی را روی میز گذاشت. سمت شاهین 

 رفت، آهسته صدا زد:

 شاهین. -

 

مقابلش را شاهین تکانی خورد. گیج و منگ پلک گشود. چند ثانیه 

 هایش روی هم افتاد. نگریست و بعد دوباره پلک

نیال پشت سر شاهین نشست و دستش را جلو برد و موهای به هم 

 ریخته جلوی سرش را رو به عقب مرتب کرد.



شاهین با احساس دست نیال درون موهایش حس آرامش گرفت. داشت 

 گفت:خوابید که نیال دستش را روی صورت او کشید و دوباره می

 پاشو دیگه خرس تنبل. خسته شدم تنهایی. -

 

 شاهین حرف نیال را شنید اما رغبتی برای صحبت با او نداشت.

 پلک گشود و به مقابلش خیره شد. نیال به 

 نوازش موهای او ادامه داد و گفت:

 هنوز باهام قهری؟ -

 شاهین جواب نداد.

 چجوری از دلت در بیارم؟ -

 جواب نداد.شاهین دوباره پلک بست و 

 ببوسمت از دلت در میاد؟ -

 

و بعد صورت شاهین را بوسید. شاهین هیچ عکس العملی از خود نشان 

 نداد. نیال غمگین گفت:



چکار کنم من رو ببخشی؟من گفتم غلط کردم اما تو هیچ توجهی  -

 کنی. آخه یه چیزی بگو.نمی

 فت:نیال دستش را روی بازوی چپ شاهین کشید و بعد با بدجنسی گ

 گاز بگیرم. -

شاهین با همان حال دست دیگرش را روی بازویش گذاشت. نیال خندید 

 و گفت:

 ای ترسو. -

 بعد سرش را روی دست او گذاشت.  

 

 کرد گفت:نیال در حالیکه با موهای شاهین بازی می

 بخشی؟ صدام بد نیست. یه چیزی برات بخونم من رو می -

 بخون.  -

و سر بلند کرد و خندان و با صدای کودکانه هایش برقی زد نیال چشم

 گفت:

 یه توپ دارم قلقلیه، سرخ و سفید و آبیه. -

 شاهین پلک گشود و لبخند زد.



 

 آهان حاال شد. پس برات می خونم و بعد شروع به خواندن کرد.  -

 

 دلتنگیات برای من 

 خورمخودم غمت رو می

 ذارم تو روتنها نمی

 برم من از تو دل نمی

 روی شونه هام بذارسر 

 درداتو هدیه کن به من

 سنگ صبور تو منم 

 بیا و تکیه کن به من

 

 گاهتممن تکیه

 یار و همراهتم

 درمون آهتم 



 من عاشقتم

 

 من تکیه گاهتم

 یار و همراهتم

 درمون آهتم

 من عاشقتم

 

خود شده به صدای زیبای نیال و شعر پر از احساس شاهین از خود بی

 کرد نیال جدی بگوید و برایش چیزی بخواند.نمی کرد فکراو گوش می

 

این صدای آهنگین از نیال را باور نداشت. صدایش هم حزن داشت و 

خواند. شعری که شنیدنش از زبان نیال به دلش می هم با ریتم خوبی می

 نشست. 

 

 تاوقتیکه داری منو

 ی هیچ چیزو نخورغصه



 من مثل کوه پشت توام

 از آرزوهات دل نبر

 

 تونیتاوقتی هستم می

 خوای برسیبه هر چی می

 هر چی دارم فدای تو 

 برام تو مثل نفسی

 

 کشم تورونفس که می

 کنم توی تنمحس می

 کنم کنار تو حس می

 عاشق عاشق شدنم

 

 من تکیه گاهتم

 یار و همراهتم



 درمون آهتم

 من عاشقتم

 

 من تکیه گاهتم

 یار و همراهتم

 درمون آهتم

 من عاشقتم

 

 « ترانه از امین حبیبی» 

 

 نیال راست شد و گفت:

 پاشو دیگه. پاشو... زیادی نازت رو خریدم. -

 بعد به سختی شاهین را نشاند. پاهای او را روی فرش گذاشت. 

 حال گفت:دار و بیشاهین با صدای خش

 سیگار من رو بده. -



 

 نیال برای او یک لیوان شربت حاضر کرد و گفت:

 . بهتر از سیگاره.بیا این رو بخور -

 

شاهین آهی کشید و لیوان را گرفت. دو جرعه از آن را نوشید که 

هایش را جلوی حالش به هم خورد. لیوان را به نیال برگرداند و دست

 صورتش گرفت.

 

نیال متوجه حال او شد. لیوان را روی میز گذاشت و سطل را برداشت 

ت و محتویات معده هایش را برداشو مقابل شاهین گرفت. شاهین دست

 اش را باال آورد.

وقتی حالش بهتر شد نیال سطل را زمین گذاشت و دستمال برداشت و 

 های او را پاک کرد.صورت و لب

 

 شاهین شرمنده گفت: 

 گم سیگارم رو بده.خوام. برای همین میمعذرت می -

 



 هیچ اشکالی نداره.  -

 

ا تأسف سر تکان داد نیال فشار سنجش را آورد و فشار او را گرفت. ب

 و گفت:

 فشارت پایینه... بهتره چیزی بخوری. -

 باید دوش بگیرم.  -

 خواست خم شود و سطل را بردارد که نیال اجازه نداد و گفت:

 دم.من انجام می -

 

 نیال بازوی شاهین را گرفت و تا سرویس همراهیش کرد. 

ایستاده بود  نیال درب حمام را باز کرد. شاهین رو به نیال که کنارش

 کرد. چند لحظه گیج او را نگریست و بعد گفت:

 تو دیشب من رو زدی؟  -

 حقت بود.  -

یه لحظه حس کردم رامین زد. اونقدر که محکم زدی. فکم هنوز درد  -

 کنه. می



 گی؟ جدی می -

و بعد فک کبود شاهین را نگریست و قلبش شروع به تند زدن کرد. 

محکم زده باشد. شاهین غرغرکنان و با صدای کرد تا این حد باور نمی

 دار گفت:خش

 یکی طلبت. منتظر تالفی باش. -

 کنی؟چطوری تالفی می -

 

شاهین فک نیال را در دست گرفت. کمی آن را فشرد. آخ نیال در آمد و 

های غنچه شده او را نگریست. هایش را روی هم فشرد. شاهین لبپلک

ای گذاشت و رهایش کرد. به بوسههای نیال سر خم کرد و روی لب

 درون حمام رفت و در را به روی نیال بست. 

نیال هم سطل را در دستشویی تمیز کرد و برای شاهین لباس حاضر 

 کرد.

شاهین وقتی بیرون آمد سر حال تر بود. با هم شام خوردند و بعد پای 

 اش شد.تاپ نشست و مشغول انجام کارهای عقب افتادهلپ

 دفعه پرسید:که سرش گرم کارش بود، یکاو با این

 چرا مشکی پوشیدی؟ -

 شد، نگاه گرفت و گفت:نیال از سریالی که پخش می 



 بله؟ -

 این لباسا چیه تنت؟ -

 آخه... -

 

 رفتم باال. مشکی پوشیدم. 

 االن عوض کن. حالم بد شد. یه رنگ شاد بپوش. -

 چشم!  -

 و حواسش را به فیلم داد.

 االن. -

 پوفی کرد و گفت:نیال 

 کنم دیگه.بعد از فیلم عوض می -

 گفتم االن.  -

 

نیال کالفه از جایش برخاست و پای کمد رفت. غرغرکنان دربش را 

 باز کرد و کتش را از تن بیرون کشید. زیرلب گفت:



 کردم دیگه.دوست داری گیر بدی فقط. خوب بعد از فیلم عوض می -

 های شاهین دورش حلقه شد.دستدست برد و یک تیشرت برداشت که 

های شاهین را نگاه کرد. ناخواسته نیال نگاهش را پایین برد و دست

 های شاهین گذاشت. هایش را روی دستدست

 او سرش را کنار گردن نیال گذاشت و آرام گفت:

 گم چی بپوشی.من می -

 نیال آرام گفت:

 پوشم، با شلوار راحتی دیگه.شرت مییه تی -

می جلوتر رفت و به نیال چسبید. دستش را بلند کرد و یک شاهین ک

خورد اش بندینک میتاپ بنفش خوش طرح دکلته که جلوی سینه

 برداشت و گفت:

 به جای مشکی پوشیدن، جلوی من از اینا بپوش. -

 صورت نیال گل انداخت و گفت:

 ممکنه کسی بیاد -

 کسی اومد روش چیزی بپوش. -

 ال گذاشت و یک دامن کوتاه برداشت و گفت:و بعد تاپ را در دست نی



 داشتی؟و از اینا. اینا رو برای یادگاری این تو نگه -

 نه... ولی... -

کشید. نفسش بند آمده بود و نیال از این شکل نزدیکی شاهین خجالت می

کرد. بین شاهین و کمد گیر افتاده بود. شاهین دار ادا میکلمات را کش

 اش انداخت و گفت:روی یک شانهموهای او را  گرفت و 

 ولی چی؟   -

و با انگشت، بند تاپ و لباس زیِر تن نیال را تا روی بازوی او پایین 

ای گذاشت که تمام ی لخت نیال بوسهکشید، سر خم کرد و روی شانه

 بدنش مورمور شد.

 شه، جلوی شما از اینا بپوشم.ولی من روم نمی -

 لوی کی بپوشی؟خواستی جاینارو که خریدی می -

  .دونم. جلوی دوستام. تو جمع دخترونهنمی -

 های شاهین باال آمدند و آهسته در گوش نیال گفت:دست

 خود. فقط برای من می پوشی.بی -

 کنی؟ حسودی می -

 آره.  -



ی فهمید که باید فکر دیدن ادامهفهمید. میمردش را می نیال خواسته

 جزانه گفت:سلایر را از سرش بیرون کند. عا

 شه چراغارو خاموش کنیم؟می -

شه. همه دوستات حق دارن چشمشون به جمالت روشن شه، اال می -

 من.

ی شاهین ش را در سینهانیال در یک حرکت چرخید و دست مشت کرده

کوفت. شاهین دست او را گرفت و لبخند زد. نیال را به آغوشش کشید 

 و گفت:

 خاموش کن. -

 

گرفت. از هوای باغ لذت باغ قدم می زد و آفتاب مینیال داشت در 

کرد. برد و خش خش برگ درختان زیر پایش حالش را خوب میمی

 صدای وارد شدن یک ماشین به درون پارکینگ را شنید.

 نگاهی به ساعتش کرد. نزدیک دوازده و نیم بود.

فکر کرد حتما شاهین به خاطر سردرد برگشته است. به سمت 

ت که از پشت در توانست دو نفر را در پارکینگ ببیند. پارکینگ رف

 ی مات بود.نصف در شیشه

های گرد شده آن دو را نگریست و باهم درگیر شدند و نیال با چشم

 صدای رامین باال رفت:



 گم وایسا ببینم.بهت می -

و آن دختر را کشید. فکر کرد با ربکا درگیر شده است. اما صدای 

 خشکاند.شیرین او را در جا 

 خوای؟تو از من چی می -

 من تو نیستم. شما هستم. با من درست صحبت کن.  -

 من ازت متنفرم. ولم کن.  -

 کنی؟احساست برام اهمیت نداره. بهم بگو داری چه غلطی می -

 به تو مربوط نیست.  -

 اتفاقا کامال به من مربوطه.  -

کوفت و شیرین را شیرین دستگیره در را کشید که رامین در را به هم 

 به در زد و گفت:

 دخلت رو میارم اینطوری رفتار کنی! -

 شیرین بغض کرده گفت:

 به من دست نزن. دستای کثیفت رو از من بردار. -

رسی خفه شو و فقط گوش کن، درست رفتار کن. وقتی به من می -

جفتک ننداز. من شاهرخ و شاهین نیستم لی لی به الالت بذارم. قلم 

 کنم. پدری ازت در میارم کیف کنی.و خورد میپاهات ر



 اسم بابای من رو تو دهن کثیفت نیار. -

 ها آمد که نیال از جا پرید.صدای سیلی خوردن یکی از آن

 

 سمت در رفت و دستگیره را پایین کشید و هراسان گفت:

 رامین، شیرین، اینجا چه خبره؟ -

 .را بازکرد شیرین به کنار پرت شد و رامین با چهره خشن در

 رامین خطاب به شیرین گفت:

 گمشو. -

شیرین با صورتی که یک سمتش سرخ شده بود نیم نگاهی به نیال 

 انداخت و از کنار او رد شد و با حالت دو سمت ساختمان دوید.

 نیال دور شدن او را نگریست و بعد رو به رامین گفت:

 چکارش داشتی رامین؟ -

 برگشت و گفت:رامین به درون پارکینگ بزرگ 

 نمیگی مبارک باشه. -

 نیال وارد شد و گفت:



 چی؟ -

 رامین به ماشین سفید رنگش اشاره کرد و گفت:

 امروز عمو برام خرید. -

مبارک باشه...قشنگه... ولی تو با شیرین درگیر بودی. کتکش زدی.  -

 چرا؟ 

 حقش بود.  -

تی اگر تو این حق رو نداری دستت رو روی یک دختر بلند کنی. ح -

 خدمتکار خونه باشه. 

بینی چقدر پرروئه. خودش رو در حد اون خدمتکار خونه نیست. نمی -

دونه. چون مردای این خونه زیاد از حد بهش توجه شیال و ربکا می

داشتن. البته هر چند. االن شاهرخ نیست، شاهین ازدواج کرده. جز 

ه. داره حاجی کسی حواسش بهش نیست. یه خورده جاش تق و لق شد

 آره. دم در می

 گی رامین؟ تو چی می -

 گدا که معتبر شد همینه دیگه. -

 کنی ؟ تر صحبت میواضح -



نام اگه حاجی این چش سفید رو بهترین مدرسه غیرانتفاعی ثبت -

کردن. کرد. اگه شاهرخ و شاهین از جیب مبارک مدام خرجش نمینمی

ن فالن االن حد خودش رو بهترین لباس، بهترین لوازم تحریر، بهتری

 کرد انگار دختر شازده قمرهدونست. یه جوری رفتار نمیمی

خواد خوب چه اشکالی داره. شیرین بچه است. هر بچه ای دلش می -

خوب زندگی کنه. حاال شیرین هم از دوسالگی تو این خونه بوده. اینکه 

حاج آقا یا پسرا بهش محبت کنن از روی احساس پدرانه یا 

  .ریشونهبراد

 رامین کمی صدایش را باال برد و گفت:

 محبت باید اندازه باشه. نه اونقدر که باعث فسادش بشه. -

 گی؟چی داری می -

 رامین عصبی گفت:

هفده سالشه، پا شده با پسره الدنگ بره خونشون. از دم در برش  -

گردوندم. من شدم بادیگارد شیرین خانم. که مراقب باشم ببینم با کی 

ره. یه وقت بالیی سرش نیارن. اینم شانسی یه روز دم اد و میمی

شد. هر چی هم اول با زبون مدرسه دیدمش. داشت با یه پسره سوار می

خوش گفتم. بعد خواهش کردم بعد  با توپ و تشر گفتم فایده نداشت. 

امروز دیگه تو گوشی الزم داشت. خودش رو با شیال و ربکا مقایسه 

ینا ده دوازده سال از من بزرگترن. من هنوز دهنم بو گه اکنه. نمیمی

 ده.شیر می

 من رو باش هزار تا فکر دیگه کردم. -



ره. ولی آره دیگه. واسه نجات آبروی یه احمق آبروی خودت می -

دونه. قسم خوردم یکبار دیگه با این پسره ببینمش خودش هم می

 کنم.دوتاشون رو جرواجر می

 باهاش صحبت کنه.  باید به مه لقا بگی -

 

صحبت کنه؟ فقط یاد  مه لقا چی بلده که با این دختر متوقع بی عقل -

گرفته بشوره بسابه. بلد نیست دو کالم حرف معمولی بزنه. چه برسه 

 به این که دخترش رو قانع کنه.

کنیم. ماشینت حاال اعصاب خودت رو خورد نکن. بعدا یه کاریش می -

 باید یه روز من رو ببری دور دور. هم مبارک باشه، قشنگه. 

 باشه حتما. به روی دو تا چشمم.  -

 

 کنین؟شما دوتا اینجا چکار می -

 

نیال رو به عقب چرخاند. با دیدن شیال روی برگرداند. آن دو طبق یک 

 کردند.قرار نانوشته اصال با هم صحبت نمی

 رامین جواب داد:

 بینی؟تو ما رو در حال انجام کاری می -



 

 اش را باال انداخت. ماشین رامین را نگریست و گفت:شیال شانه

 چه خوشگل! مبارک باشه. -

 ممنون.  -

 نگفتی... -

 چی رو؟ -

 کردین؟که داشتین چکار می -

 تو به چشمای خودت هم شک داری؟ -

 

 نیال خطاب به رامین گفت:

 

پدر  شما خودتون رو ناراحت نکنید. تو این خونه، من عفریته ام، بی -

و مادرم، بی همه چیزم. االن هم قراره انگ هرزه و خائن بخورم. آقا 

 رامین ماشینتون مبارک باشه.

 نیال رو به شیال گفت:



اگر خواستین من رو بد جلوه بدین، طوری جلوه بدین به اطرافیان  -

 خودتون ضربه نخوره. 

 جا را ترک کرد و با اعصاب خوردی به سوئیت رفت. و بعد آن

 

 عنی واقعا دیگه شماها خجالت بکشین. ی -

 شیال به ماشین تکیه کرد و گفت:

 آد. کنم جگرم حال میچرا؟ خیلی هم خوبه. اذیتش می -

 رامین جلو رفت و پایش را روی سپر گذاشت و خطاب به شیال گفت:



گوش کن دختر عمو، آبجی کوچیکه، تاج سر، حاج ددی جونت به  -

م. صاحبش. پدرش. رضایت داد تموم شد اون پسر رضایت داد. ولِی دَ 

رفت. درک کن عزیزم. مطمئن باش تو بیشتر از حاج ددی شاهرخ رو 

دوست نداشتی. شاهرخ باهمه کاراش و اشتباهاتش باز حاج ددی جونت 

خیلی دوستش داشت. بیشتر از تو. ولی باز رضایت داد. این دختر هم 

ه شاهین رو از منجالبی تونخیلی با کمالته. فقط اگه شماها بذارین می

که واسه خودش ساخته خالص کنه. اینقدر هی این موضوع رو کش 

دونی شاهین کنه. میندین. این کش در بره اول خودتون رو کور می

دونم چطوری ره. نمیکنه وگرنه جونش واسه این دختر در میرو نمی

پس گه واقعا این دختر رو دوست داره. شده و چجوریاس. ولی حسم می

حاال که حالش خوشه شماها حالش رو خراب نکنین. پس همونقدر که 

شاهرخ اهمیت داشت، سعی کنین شاهین هم براتون مهم باشه. 

رفتارشاهین رو با خودت دیدی؟ شاهین کی روی تو دست بلند کرده 

بود؟ حتما زنش براش مهمه که به خاطرش زد تو صورت تو. تو چرا 

کنی با این دختر دوست بشی. ا تالش نمییه خورده به شیوا نرفتی؟ چر

کنی دختر بدی نیست. گناِه کردِه برادرش باور کن اونقدرها که فکر می

 به این چه؟ چرا همه چی رو با هم قاطی کردین بابا؟

 شاهرخ داداشم بود.  -

شاهین نیست؟ شاهرخ زیر یه خروار خاک خوابیده. تو به فکر  -

چرا شیوا عقلش بیشتر از شماها کار  شاهینی که زنده است باش. واقعا

کنه؟ مگه همتون سر یه سفره نبودین؟ همتون از یه نوع غذا می

 نخوردین؟ پس چرا تو خنگ تری؟

 شیال مشتی به بازوی رامین زد و گفت:



 عه... مسخره نکن. -

 دوست دارم. یه بار سعیت رو بکن.  -

 چرا این دختر اینقدر واسه تو مهمه؟ -

 گرفتمش. رفتم میکرد من میین باهاش ازدواج نمیچون اگر شاه -

 

 شیال حیران به رامین نگاه کرد. رامین خندید و گفت:

 شی.قیافت رو شبیه بز نکن ناز می -

کوفت. این دختر چی داره همه مردای خانواده راستاد ازش خوششون  -

اومده. اون از بابام که دستش رو گذاشت تو دست شاهین. این از تو. 

 ن از شاهین. او

 

 هایش گذاشت و گفت:رامین خندید و انگشتش را روی لب

هیسس بابا. شوخی کردم باهات. یکی بشنوه، به گوش شاهین برسه  -

 کنه.از داشتن نعمت دندون محرومم می

 ترسی؟تو از شاهین می -

 مثل سگ.  -



 

 هر دو خندیدند. رامین سری تکان داد و گفت:

سم. هیچوقت هم ازش نترسیدم. فقط دوستش ترنه. شوخی کردم. نمی -

دارم. همین. وقتی مامان بابام مردن خیلی هوام رو داشت. مثل یه 

 داداش بزرگتره که هیچوقت نداشتم. 

 گردی دانمارک؟بر می -

 کنم. به حاجی قول دادم بر نگردم. بهش گفتم ازدواج می -

 با کی؟  -

 دونم. هر کی که شد!نمی -

 هر کی که شد! -

 آخه کسی رو دوست ندارم.  -

 این همه دوست دختر.  -

 عاشق هیچکدوم نیستم.  -

 تو گفتی و من هم باور کردم. پس چرا همیشه سرت تو گوشیته؟  -

 زنم. خوب با دوست دخترام حرف می -

 



اش مشغول کار بود. داشت یک پرونده صادرات شاهین در دفتر قدیمی

 کرد.کار را حساب میکرد و سود و زیان را بررسی  می

فنجان چای را برداشت و یک جرعه نوشید. منشی به در زد و وارد  

 اتاق شد و گفت:

 جناب مهندس یه آقایی تشریف آوردن با شما کار دارن. -

 قرار قبلی دارن؟ -

 خیر.  -

 بفرستید برن. سرم خیلی شلوغه. -

 

جوان را و دوباره مشغول شد. منشی خواست بیرون برود که آن مرد 

 میان چهارچوب در دید و گفت:

 کنم.آقا گفتم منتظر بمونید خبرتون می -

هایش را ریز کرد. این همان شاهین سر بلند کرد و با دیدن حسام چشم

 دوست سینا بود. هر چه به ذهنش فشار آورد نامش را به خاطر نیاورد.

 

 از جایش بلند شد و گفت:

 بفرمایید. -



از پشت میز بیرون آمد و خطاب به منشی حسام وارد شد. شاهین 

 مشترک خود و پدرش گفت:

 لطفا برای آقا چای بیارید. -

 دستش را به سمت حسام بلند کرد و گفت:

 آقای... -

 حسام بدون اینکه با او دست بدهد گفت:

 حسام عظیمی -

 تمام تن شاهین یخ زد. دستش در هوا خشک شد.

 موردی پیش اومده؟ -

 

پس کشید و آرام روی مبل نشست و به حسام اشاره شاهین دستش را 

 کرد تا بنشیند. حسام هم مقابلش نشست.

 « پس دوست صمیمی سینا نامزد نیال بوده» شاهین با خود گفت 

هر دو سکوت کرده بودند و هر دویشان به خاطر استرس شدیدی که 

 .داشتند، مقابلشان را می پاییدند

 قرار و فرو ریخته.درون هر دو بیاز بیرون همه چیز عادی بود و از 



هایش را کالفه روی صورتش کشید و بعد آه بلندی کشید و حسام دست

 گفت:

دو هفته رفتم مسافرت تا به خودم بیام. رفتم و برگشتم. وقتی برگشتم  -

 کل زندگیم غارت و نابود شده بود.

 همه

 

رو چیز عوض شده بود. زندگیم زیر و رو شده بود. زنگ زدم گوشیم 

 داد.هام رو جواب نمیجواب نداد. پیام دادم، پیغام

 هر چی هم التماس کردم ببینمش کسی جواب التماسم رو نداد. 

 آخر هم گفتن ازدواج کرده. ازدواج کرده تا سینا و نجات بده. 

دنیا رو سرم خراب شد. از اون روز تا حاال هزار بار از خودم پرسیدم 

از نظر سرنوشت این حقم بوده. چون من  این حقم بود یانه؟ ولی انگار

خودم رو گم کردم. بلد نبودم کاری کنم. بلد نبود چطوری به نیال کمک 

 کنم.

شاهین اسم نیال را که از زبان مرد مقابلش شنید سر بلند کرد و او را 

 برانداز کرد.

 حسام با حال خراب و چهره ای که درد در آن نمایان بود گفت:



دونستم برای دو دقیقه بعدم باید چکار کردم که نمیمن تو حالی گیر  -

کنم، چه برسه به دو سال آینده. من همیشه کسایی رو داشتم که بهم بگن 

چکار بکن و چکار نکن. خودم بلد نبودم تصمیم بگیرم. اونقدر که 

هام تأثیر داشتن حاال دیگه بلد نبودم باید دقیقا گیریدیگران روی تصمیم

یه جایی حس کردم دل نیال شکسته، پا شدم رفتم چکار کنم. وقتی 

ام برنامه چیدم. مسافرت. با خودم خلوت کردم و برای صد سال آینده

ولی وقتی برگشتم نیال نبود. گفتم ایراد نداره. ازم رنجیده. اونقدر منتش 

ها داشتم. خیلی فکرا تو سرم بود. کنه. برنامهکشم تا که قبولم میرو می

ر دنیام تیره شد. من حقم بود که سرزنش بشم. تنبیه بشم. ولی با اون خب

 که نیال رو ازم بگیرن.ولی نه با این

 

هایش را فشرد و او آرنجش را روی مبل گذاشت و با دو انگشت چشم

ها گرفت. کمی بعد که درد بغض در گلویش آرام نم اشک را از آن

 گرفت. سر بلند کرد و نفس عمیقی کشید و گفت:

کشم، فحش زنم، میشم. میرم درگیر میبار با خودم گفتم میهزار  -

تر از دم، که چرا این بال رو به من نازل کردن. اما احوالم خرابمی

 شم. این حرفاست. حتی اگر دنیارو هم زیر و رو کنم آروم نمی

 

ها را مقابلشان گذاشت. منشی با دو فنجان چای و شیرینی آمد. فنجان

 ی چید و رفت. برایشان پیش دست

 حسام آهی کشید و گفت:



 برای همین تصمیم گرفتم بیام و با خودتون صحبت کنم.  -

 او جلوی پایش را نگریست. لبش را  گزید و بعد سر بلند کرد و گفت:

دونم دونم که نیال از کنار شما بودن خوشحال نیست. من میمی -

د که به شما احساس نیال به من چی بود. اون از من متنفر نشده بو

جواب مثبت داد. اون فقط خواسته سینا رو نجات بده. چون این اواخر 

 هم به خاطر سینا خیلی نا امید و افسرده شده بود. 

بخشیدید. نه که در ازای کردید و سینا رو میشما باید مردونگی می

کردین. اگر این خواهر و برادر رو ناموسش از اعدام خالصش می

 کردین از این کارتون بهتر بود. کشتین و زنده میروزی هزاربار می

 آقای راستاد، بهتره بذارید نیال ازتون جدا شه. 

مطمئنم نیال هرگز شما رو دوست نخواهد داشت. زندگی دوتاتون رو 

 تر از زهر نکنید. من رو هم نابود نکنین. تلخ

 شیم. ی ما نابود میدر واقع با این کار همه

داد. به غیر از ام بود. اما یک چیزی آزارش میشاهین در ظاهر آر

 آزرد. حضور حسام، چیزی وجودش را می

نفس عمیقی کشید و حال حسام را درک کرد. در ظاهر خونسرد و در 

باطن نا آرام و پر تشویش. همان حالی که خود گرفتارش بود. بدون 

نگاه کردن به حسام گفت" آقای عظیمی، من بر خالف شما برای صد 

ی زندگیم توی چند ساعت تصمیم گرفتم. نیازی به دوسال ال آیندهس

 سردرگمی و دو هفته مسافرت نداشتم که بخوام بفهمم باید چکار کنم. 



شاید همین فرِق ما، االن ما رو مقابل هم قرار داده. اتکای به نفس من 

 و نداشتِن اعتماد به نفس شما. 

. و من با تصمیم تو یک شما برای نجات زندگیتون خیلی وقت داشتین

 شب و طی چند ساعت یک زندگی رو نجات دادم.

غیر از اون کسی رو به دست آوردم که االن شریک زندگیمه. من 

کسی رو مجبور نکردم بیاد تو زندگیم. کسی رو وادار به اتخاذ 

تصمیمی نکردم که دوست نداره. این خانم با اراده خودشون پا گذاشتن 

ای به جدایی از ایشون ندارم. فکر هم هرگز عالقه توی زندگی من. بنده

کنم ایشون هم دوست داشته باشه از زندگی من بیرون بیاد. چون نمی

 ایسته.زنه تا آخر پاش میدونه طرف مقابلش حرفی که میحداقل می

جناب عظیمی. زندگی از این بازیا زیاد داره. االن هم همه چی بین شما 

تره برید و به شکل دیگه به زندگیتون دونفر تموم شده است. به

 بپردازید.

گید جدا بشین؟ این اصال با عقل شینید و میشما چطور مقابل من می

 جور در نمیاد و... 

اما این با عقل جور در میاد که یک دختر رو توی منگنه قرار بدید  -

 که برای نجات برادرش با شما ازدواج کنه. آره؟

نداشت. مطمئن باشید اگر این دختر عاشق هیچ اهرم فشاری وجود  -

 داد.بود هرگز جواب مثبت نمی



دونم که خوشبخت دونید که اینطور نیست. میخودتون هم خوب می -

دونم که تحت فشار زیادیه. دونم که خوشحال نیست. مینیست. می

شناسم. شناسمش. من نیال رو بهتر از هر کسی میهاست که میسال

 شکنجه روحیش نشید. بذارید به زندگیش برگرده.پس باعث آزار و 

 طاقت شاهین طاق شد و از جایش بلند شد و با صدای بلند گفت:

 تونید درک درستی ازمعلومه که شما حالتون خوش نیست و نمی -

 

اوضاع داشته باشید. آقای محترم، اون دختر االن زندگی جدیدی داره. 

وی زندگیش هیچی کم نداره تصوراتتون خیلی هم خوشبخته. ت بر خالف

و خدا رو شکر من هم بیشتر از هر کس براش احترام قائلم... پس 

ذهنیّات غلطتون رو به زبون نیارید. بذارید خیالتون رو برای همیشه 

گرده. حاال اش بر نمیثبات گذشتهراحت کنم که همسر من به زندگی بی

ی کار دارم. تونید تشریف ببرید. من کلهم اگر امری نمونده، می

 بفرمایید.

 حسام از جایش بلند شد. به مقابل شاهین آمد و گفت:

تونی بگی که دوستش داری. نیال هم دختریه دونی! تو حتی نمیمی -

تونه زندگی کنه. حسی بینتون نیست. هرگز هم قرار که بدون عشق نمی

ام رو زندگیتونه. نیست به وجود بیاد. من هم هستم. همیشه. سایه

ذارم یه آب خوش از گلوت پایین بره. من عشقم رو ازتون پس نمی

 گیرم. می



شاهین که مشامش از عطر حسام پر شده بود و داشت هر لحظه 

 شد فریاد زد:عصبی تر می

 بیرون... برو بیرون. -

 منشی سراسیمه به درون آمد و گفت:

 چی شده جناب راستاد؟  -

 راهنماییشون کنید بیرون. -

 ام آمد و گفت:منشی سمت حس

 بفرمایید آقا. بفرمایید دردسر درست نکنید. -

ی آقای راستاد هم آمد و با دیدن حسام موضوع را دریافت. همه

کارمندها جلوی در تجمع کردند. چون تا به حال صدای عربده های 

 پسر رئیسان را نشنیده بودند. 

وید رفت. آقای راستاد خواست چیزی بگحسام داشت از در بیرون می

 که حسام 

 زودتر از او گفت:

تا به حال به کارمنداتون گفتین که بر خالف این تیپ و این شکِل  -

 ظاهریتون اصال آدم دین داری نیستین!

 شاهین با حال خراب سر بلند کرد. آقای راستاد گفت:



 دهنت رو ببند برو بیرون. -

 چرا نگرانید که بقیه بدونن شما چطور آدمی هستین؟ -

 رو به افراد تجمع کرده گفت:و بعد 

دو سال از حاجیتون خواهش و تمنا کردیم که خون پسرش رو  -

ببخشه. نبخشید. روزی که بخشید در ازاش خواهر اون پسر رو که 

 نامزد من بود گرفت.

 حسام با فریاد گفت:

تا اون دختر رو با پسرش که مشکل روحی روانی داشت ازدواج بده.  -

زن دادن بهش رو نداشت. یه دختر رو از  کس جرئتپسری که هیچ

زندگیش بدبخت و آواره کرد تا یه پرستار برای پسرش داشته باشه. این 

 اون مرد خدایی شماست. 

 آقای راستاد خطاب به نگهبان ها که آمده بودند گفت:

 این رو پرتش کنید بیرون. -

ق میخ ها خواستند حسام را بگیرند. حسام رو به شاهین که درون اتاآن

 شده بود گفت:

 این اولشه. -

 و بعد دستش را از دست نگهبان کشید و از بین جمعیت رد شد و رفت. 



شاهین یخ زده بود. از شنیدن آن حرفها به هم ریخته بود. اعصابش 

 متشنج بود. 

آقای راستاد کارمندهایش را به سرکارشان فرستاد. به سراغ شاهین 

 رفت و در را بست و گفت:

 نباش بابا. تموم شد.  نگران -

شاهین به پشت میزش برگشت. روی صندلیش فرود آمد و زیر لب 

 گفت:

چرا چهره و اسمش تو خاطرم نبود. چرا یادم نبود حسام عظیمی  -

همون دوست سینا سرمده؟ چرا روزی که عکساش رو روی گوشی 

 نیال دیدم چشمام تار شد و تشخیص ندادم. 

زد و با بیچارگی سرش را رو میز او وسایل را با ساعدش کنار 

 گذاشت. 

 های او را ماساژ داد و گفت:آقای راستاد رفت و شانه

 نگران نباش. تموم شد. -

هیچی تموم نشده. تازه اولشه. اون هر چی که گفت راست گفت. اما  -

گه نیال خوشبخت نیست. نیال من به دروغ متوسل شدم. اون راست می

 . مجبور شد با من زندگی کنه

 



 قرار نیست اتفاق بدی بیفته. -

 بدتر از این چی هست؟ -

 چند لحظه بعد سر بلند کرد و روی دگمه تلفن زد و گفت:

 به لیوان آب خنک. -

هایش به سرعت قرمز شده بود. آقای راستاد متوجه حال بد او شده چشم

 بود. گفت:

 بهتره بری خونه. حالت خوب نیست. -

 او هراسان گفت:

 ال.نیال، نی -

 نیال چی؟ -

رفته بیرون لباس بخره برای جشن. نکنه اون عوضی بره در خونه و  -

 نیال رو اونجا ببینه.

او سریع گوشیش را برداشت و با نیال تماس گرفت. بعد از چند بوق 

 نیال جواب داد.

 بله.  -

 کجایی نیال؟ -



 اول سالم. -

 شاهین کالفه جواب داد:

 علیک. گفتم کجایی؟ -

 گردم.. دارم دنبال لباس میپاساژ -

 همونجا بمون دارم میام. -

 طوری شده؟ -

 نه -

 و ارتباط را قطع کرد. 

 

 او وسایلش را جمع کرد که منشی برایش آب آورد و گفت:

 بفرمایید. -

لیوان را گرفت و کل محتویاتش را سر کشید. لیوان را روی میز 

 گذاشت و گفت:

 گرم بود. -

 د.ولی از آب سرد کن بو -



شاهین از پدرش خداحافظی کرد و رفت. سوار ماشینش شد و به 

 سرعت سمت پاساژ رفت.

 وقتی به مقصد رسید به نیال زنگ زد و گفت:

 کارت تموم شد؟ -

 بله. نمیای یه چیزی بخری برای خودت؟ -

کنه. اگر کارت تموم شده سریع بیا. جای بدی پارک نه. سرم درد می -

 کردم. 

 

های خریدش را در عقب عد از پاساژ خارج شد و پاکتنیال چند لحظه ب

 قرار داد.

 خودش هم سوار شد و گفت:

 سالم.-

 

 شاهین دستش را سمت او دراز کرد و گفت :

 سالم. -

با هم دست دادند. او ماشین را به حرکت در آورد که نیال کمربند را 

 بست و گفت:



 کنم حالت خیلی رو به راه نیست.احساس می -

 زیاد. سرم درد داره. نه  -

 

نگاه نیال به دست لرزان شاهین افتاد. تعجب کرد از حال خراب او. و 

 بیشتر متعجب شد وقتی دید

 

 شاهین سعی دارد آرام باشد.

 

شه خود تا این حد حالت بد نمیحتما امروز اتفاقی افتاده و اگر نه بی -

 که دستهات بلرزه.

 لرزش دستم معلومه؟ -

 کامال.  -

 

ین در سکوت سمت منزل راند. وقتی به مقصد رسیدند شاهین شاه

ای را جلوی منزلشان دید. حسام پیاده شد و به جلوی ماشین غریبه

 ماشین تکیه کرد.

 



نیال حسام را دید. با دیدن او زمین و آسمان برایش یکی شد. قلب نیال 

 سوخت.زد. ضربان قلبش اوج گرفته بود و صورتش میبه شدت می

 واست پیاده شود که شاهین مچ دست او را گرفت و گفت:نیال خ

 شی.بشین. تحت هیچ شرایطی پیاده نمی -

 ولی...  -

 ولی چی؟ حرفی باهاش داری؟  -

 نیال سر تکان داد و گفت:

 نه.  -

 

شاهین نگاه جدی و سرخش را از نیال گرفت و کمربندش را باز کرد و 

 پیاده شد. سمت حسام رفت و گفت:

 خوای؟ جا چی میتو این -

 خوام با نیال حرف بزنم. می -

 .دهنت رو آب بکش. اسم زن من رو تو دهنت نچرخون -

 ات؟زنت یا برده -



دیم؟ ایشون خیلی هم زندگی کنی شکنجه اش میتو چرا فکر می -

 خوبی دارن.

حسام خواست سمت ماشین شاهین برود که شاهین جلویش ایستاد و 

 گفت:کشیده و با صدای بلند 

 کجا؟ -

باید خوشبختیش رو از خودش بپرسم. اگر گفت خوشبخته باور  -

 کنم. می

 ی حسام گذاشت و گفت:شاهین دستش را روی سینه

ام خیلی خوشبختی زن من به تو چه؟ گمشو برو رد کارت. حوصله -

 زیاد نیست.

من به حوصله تو کاری ندارم. من با اون زنی کار دارم که حلقه  -

 هنوز تو دست منه. نامزدیش 

و دست چپش را باال آورد. شاهین اخم کرده و عصبی پشت دست 

 راستش را به دست چپ او کوفت و گفت:

 برو درش بیار. چون لنگه اش به دست اون خانم نیست. -

 



در این حال بود که رامین از راه رسید. صدای آهنگ ماشینش کر 

اش ماشین را پشت ماشین کننده بود. با دیدن شاهین و حالت گارد گرفته

او پارک کرد و پیاده شد و با شنیدن بگو مگوی آن دو سمتشان رفت و 

 گفت:

 چی شده شاهین؟ -

 های حسام غرید:شاهین خیره در چشم

 ماشین من رو ببر تو. -

 اتفاقی افتاده؟ آقا فرمایشی دارن؟  -

 گفتم ماشین من رو ببر تو.  -

 حسام شاهین را هول داد و گفت: رامین ریموت را زد که در باز شد.

 برو کنار ببینم. من باید باهاش حرف بزنم. -

 رامین صدا زد:

 شاهین. -

شاهین عصبی با حسام درگیر شد و او را به عقب هول داد و به 

 ماشینش کوفت و فریاد زد:

 گفتم ماشین من رو ببر تو.  -

 رامین بسیار خونسرد رفت و پشت فرمان نشست و گفت:



 جا؟. چه خبره اینسالم -

کرد. رامین تا به حال حسام را ندیده بود و او نیال مضطرب گریه می 

 شناخت. را نمی

 کنی؟ چی شده؟ چرا گریه می -

خیالی. دارن همدیگر رو قدر بیتو رو خدا آقا رامین. چرا این -

 کشن می

 رامین لبخند زد و ماشین را به درون پارکینگ برد و گفت:

دعوای شاهین رو ندیدی؟ نگران نباش. االن لت و پارش تا حاال  -

 کنه. می

 نیال داد زد:

فهمی؟ رامین طوری رو به نیال کرد اون نامزد سابق منه، چرا نمی -

 که گردنش صدا داد. حین پیاده شدن گفت:

 نیای بیرون شر شی. -

و با عجله وارد کوچه شد. دید که شاهین فقط سعی دارد حسام را دفع  

 و قصد درگیری ندارد.  کند

 زد:حسام اما بسیار عصبی بود و داد می

 خوام باهاش حرف بزنم.می 



دفعه مشتش در چانه ی شاهین خورد و خواست رد شود. شاهین یک 

ش اهای گره کردهبازوی حسام را چنگ زد و او را برگرداند و مشت

 را نثار سر و صورت حسام کرد و با فریاد گفت:

ه. تو حق نداری بهش نزدیک بشی. انگار تو زبون آدم اون زن من -

 حالیت نیست حیوون.

 رامین خود را میان آن دو انداخت و سعی کرد جدایشان کند. 

نیال طاقت نیاورد و بیرون رفت و جلوی در ایستاد. با دیدن هر سه 

 مرد گالویز فریاد زد:

 شاهین. تو رو خدا بسه. -

شد. حسام از زیر دست او در آمد. شاهین با شنیدن صدای نیال مات 

دستش را به ماشین تکیه زد و با دیدن نیال و شنیدن صدای او، با لبی 

 که پاره شده بود، لبخند دردناکی زد و گفت:

 نیال! عشقم. -

شاهین حس کرد رگی در مغزش پاره شد. درد شدیدی در سرش حس  

ها ایستاد آنکرد. نیال با دیدن حال حسام سمتشان رفت و در دو متری 

تپید. دلش هنوز هم وا و گریه کرد. دلش هنوز هم برای این مرد می

 ی تعلق خاطر  بود.ی کوچهمانده

 حسام یک قدم جلو گذاشت و گفت:

 خوام باهات حرف بزنم.عزیزم! فقط می -



ی حسام را گرفت و مشت محکمی کنار ابروی او باره شاهین یقهبه یک

 زد.

د و نیال گریان، فاصله باقی مانده را جلو دوید حسام روی زمین پرت ش

 و فریاد زد:

 حسام... حسام. -

هایی که تا آخرین حد گشاد شده بود های قفل شده و چشمشاهین با دندان

کرد. رامین قبل از اینکه نیال به به صدای نیال که پشتش بود گوش می

 هایش را دور کمر او زد و عقب کشیدش.آن دو برسد دست

زد. قرار نام حسام را فریاد میزد و فریاد کشان و بی دست و پا مینیال

رامین یک بازویش را قفل کمر نیال کرد و دست دیگرش را روی 

 دهان او گذاشت و فریاد حسام حسام را در دهان او خفه کرد.

 او را به درون پارکینگ و بعد هم باغ کشاند.

از حصار دستان رامین آزاد زد تا خود را نیال هر چقدر دست و پا می

 کشید.توانست و رامین او را چون پر کاهی سمت عمارت میکند نمی

 

شنید و شاهین آژیری که چون یک بوق ممتد بود در مغزش می

رفت. کمی بعد بهتر شد و دید که حسام در حال هایش سیاهی میچشم

 برخاستن است. حسام دستش را به سپر گرفت و گفت:

 کنی باهاش؟. اون طاقت نداره. چرا این کارا رو میآزارش ندین -



ی حسام را گرفت و او را به جلوی درب شاهین جلو رفت و پشت یقه 

 ماشینش کشید. درب ماشین او را گشود و به درون پرتش کرد و گفت:

 کنم.زودتر از اینجا گمشو. واگرنه روزگار دوتاتون رو باهم سیاه می -

کوفت و مشت محکمی در آینه بغل زد که آینه درب ماشین او را به هم 

 شکست و از ماشین آویزان شد.

شاهین از درب پارکینگ وارد شد و ریموت را زد. و بعد وارد باغ 

 شد.

رامین در جلوی دیدگان حیرت زده ساکنین عمارت که فقط ترسیده و 

 ها پایین کشید.پرسیدند چه شده نیال را با آن حال از پلههراسان می

 ها نظاره گر بودند.ه از باالی پلههم

داشته بود و سعی کرد با دست رامین یک دستش را روی دهان نیال نگه

دیگر درب پایین را باز کند اما قفل بود. نیال را به در چسباند و بدون 

 که دستش را بردارد هشدار دهنده گفت:این

 خفه شو... خفه شو. -

هایش لرزید و اشکد. نیال میدو کلمه ی دوم را در صورت او داد ز 

 ترسید.آمد. در آن لحظه حتی از رامین هم میبند نمی

 هراسان او را نگریست. رامین گفت:



گوش کن، گوش کن نیال. این اسم رو به زبون نیار. االن میاد تو. چه  -

تو رو بکشه چه یه چیکه آب بخوره. پس فقط ساکت باش. هیس... 

خوای آدمیه. فقط االن ساکت باش. نمیهیس... می شناسیش که چجور 

 که خودت رو به کشتن بدی. نیال سرش را تکان داد.

 

شاهین وارد عمارت شد. شبیه گرگ زخمی بود. حالش عجیب به هم 

 ریخته بود. 

 منیر خانم پرسید:

 شاهین! باز چی شده؟ این چه حال و روزیه مادر. شاهین. -

ها سمت سوئیت آمد. ه آنشاهین سرد و سخت و ژولیده بدون نگاه ب

داد و پشت منیرخانم قایم هایش را به هم فشار میربکا از ترس دست

 شد. شیال ترسیده تر داد زد:

 رامین! نیال رو بیار باال. -

کرد هر اتفاقی که افتاده، احتمال مرگ نیال به دست چون حس می

 شاهین حتمی است. 

 اشت و گفت:هایش گذرامین رو به نیال انگشتش را روی لب

 هیس. -



ها سرا زیر شد. نیال ترسیده از حال و روز شاهین از شاهین از پله

جلوی در کنار آمد و به پشت رامین رفت و بلوز او را چنگ زد و 

 گریان گفت:

رم. شاهین قفل در را باز کرد و رم تو... من نمیرامین! من نمی -

م به دیوار خورد و دستگیره را پایین کشید و لگدی به در زد. در محک

 برگشت.

 

رامین دستش را عقب برد و مچ نیال را گرفت و او را جلو کشید و 

 گفت:

 شه.برو تو. چیزی نمی -

نیال تقریبا به درون دوید. شاهین وارد شد و در را به هم کوفت و از  

 داخل قفل کرد.

 شیال پایین دوید و گفت:

 چی شده رامین؟  -

 ه اول نشست و گفت:رامین با بی چارگی روی پل

 نامزدش اومده بود دم خونه. -

 شیال با دو دست برسرش کوفت و گفت: 

 خدا مرگم بده. درگیر شدن؟ -



 آره.  -

شاهین پس از قفل کردن در سمت میز توالت رفت و در میان 

ی عطر لی البو را برداشت و به های عطرش گشت و شیشهشیشه

را طوری روی کاشی  درون سرویس رفت. وارد حمام شد و شیشه

زد، که هم شیشه عطر شکست و هم کاشی ترک برد. سر انگشتهایش 

زخمی شدند. تهویه را زد و بیرون آمد. نیال همان وسط ایستاده بود و 

 کرد.گریه می

 شاهین سمت نیال رفت و گفت:

 من حیوونم؟ -

 نیال ترسیده سرش را به چپ و راست تکان داد. شاهین فریاد زد:

 ن حیوونم.آره! م -

 نیال آهسته عقب رفت و دوباره سرش را به چپ و راست تکان داد. 

 شاهین نفس زنان، هیجان زده و خشمگین داد زد:

گم بیرون نیا میای بیرون؟ فهمی؟ چرا میپس چرا حرف من رو نمی -

 کنم؟مگه من فارسی صحبت نمی

 نیال به حرف آمد و گفت:

 ترسیدم دعوا کنین. -



شد در صورت نیال فریاد ی که هر لحظه سرخ تر میشاهین با صورت

 زد:

خواستم دعوا کنم. تو باعث شدی. چرا اومدی بیرون؟ گفتم من نمی -

 بیرون نیا. اومدی که اون نر، جلوی من به تو بگه عشقم، عزیزم؟ 

نیال به رگهای بیرون زده از گردن او نگاه کرد. حس کرد اگر شاهین 

 شوند.گهای گردنش پاره میکمی دیگر داد بکشد حتما ر

جلوتر رفت که نیال پایش به صندلی میز توالت گیر کرد و تعادلش را 

از دست داد. پهلویش به میز گرفت و از درد آه از نهادش بر آمد و 

 هایش را روی هم فشرد. پلک

 شاهین جلوتر رفت و گفت:

 زنی حسام!تو اون وسط نگران آقا حسامتون هستی. داد می -

های نیال را چنگ زد و او را جلو کشید و ها شانهچون دیوانه شاهین

 طوری بر سر نیال فریاد کشید و گفت:

 .من شوهرتم -

که نیال حس کرد فشارش افتاد. پاهایش بی حس شد و وقتی شاهین او   

را به وسط اتاق پرت کرد، نتوانست خود را کنترل کند و به میز جلوی 

 مبل خورد و روی زمین افتاد.

 شاهین با همان حال خراب داد زد:



 من شوهرتم، نه حسام. -

 و ادامه داد: 

کشی؟ تو شیشه عطر من رو تو عطر من رو به یاد اون سگ بو می -

کردم از عطر کشیدی؟ من خر رو بگو که فکر میبه عشق اون بو می

 آد.من خوشت می

 و مشتش را در آینه فرود آورد و وقتی دستش

 

 همزمان با صدای بلند فرو ریختن آینه آخ بلندی گفت. را پس کشید 

 

نیال با دیدن شاهین که دست راست خود را در مشت گرفت و خون از 

زد و آن جهید وحشت زده نگاهش کرد. رامین به در زد. تند تند در می

 زد.نیال و شاهین را صدا می

تن کرد و توان برخاسنیال نفس زنان و ترسیده شاهین را نگاه می

ی تخت نداشت. شاهین دستش را با دست دیگر فشرد و رفت روی لبه

نشست و ساعدهایش را روی زانوهایش گذاشت و در حالیکه جای زخم 

 فشرد از نفس افتاده، سر به زیر گرفت.را می

نیال چند لحظه شاهین را نگریست. با دیدن خونی که از دست او چکه 

ز چنگ زد و از جایش بلند شد. کرد نفسش بند آمد. به سختی به میمی

 سمت در دوید. قفل در را باز کرد که همه به درون هجوم آوردند.



با دیدن وضعیت میز توالت و حال خراب شاهین دستپاچه شدند و 

دانستند چکار کنند. رامین دست شاهین را گرفت و سمت خود نمی

 های دهان باز کرده گفت:کشید. با دیدن زخم

 تر.پاشو ببرمت دک -

 نیال رو به مه لقا گفت:

 های اولیه رو با یه سرم شست و شو و یه تشت بیار. جعبه کمک -

 مه لقا سریع رفت. نیال مقابل او نشست و گفت:

 بذار ببینم زخمت رو. -

کشید اما حاضر نشد دستش را به او نشان دهد. وقتی شاهین درد می 

 رامین را نگاه مه لقا برگشت تشت را زیر دست شاهین گذاشت. نیال

 کرد. رامین مچ او را گرفت و جلو آورد. 

 گفت:زد و نگران میمنیر خانم روی دستش می

مادرت بمیره... این چه بالیی بود بهت نازل شد. به اون بابای غدت  -

 صد بار گفتم تو رو بدبخت نکنه گوش نکرد.

نیال بی توجه سرم را روی دست شاهین گرفت و خون را از دست او 

شست. یک تکه از آینه روی انگشت وسط او بود. خطاب به رامین 

 گفت:

 باید این رو بکشم بیرون. -



 خطرناک نیست؟ ببریمش بیمارستان؟  -

 دم. نه دستش رو محکم بگیر. انجام می -

رامین دست او را محکم گرفت و نیال شیشه را گرفت و بیرون کشید. 

 شاهین از درد لرزید و آه کشید. 

های او را باز کرد و با سرم شست. بعد هم به دستش بی حسی خمنیال ز

تزریق کرد و چند دقیقه بعد نخ و سوزن بخیه را برداشت و مشغول 

های زخمی او شد. وقتی کارش تمام شد، دست او را بخیه زدن انگشت

باندپیچی کرد و از جا بلند شد و سست و ناتوان صندلی را از پشت 

 د و نشست. میز ناهارخوری پس کشی

در طول آن مدت مه لقا اتاق را مرتب کرده بود و حاال داشت جای 

 سابید. خون را از روی فرش می

 رامین گفت:

 .مه لقا ولش کن. برین باال اینجا رو خلوت کنین -

 آد گفت:شاهین با صدایی که خش افتاده بود و به زور باال می

 رامین. -

 بله.  -

 رو. داروهای من رو بده بعد ب -

 چشم.  -



 رامین برای او داروهایش را حاضر کرد. 

بخش ها و مسکنش را خورد. رامین از اتاق بیرون رفت و در او آرام

هایش را جلوی را بست. شاهین با چهره در هم از جا بلند شد و لباس

 های قبلی را درون سبد انداخت. کمد تعویض کرد و لباس

شود کرد هیچ چیز باعث نمیفکر مینیال با نگاه به حرکات او داشت 

 او کارش را به دیگران واگذار کند. 

به روی مبل رفت و پرده را کنار کشید و پنجره را باز کرد. پایین آمد 

 و پاکت سیگار و جاسیگاریش را از مقابل نیال از روی میز چنگ زد.  

ی تخت نشست و چند نخ سیگار پی در پی و عصبی دود کرد. روی لبه

یک لحظه نگاهش را باال نگرفت تا نیال را ببیند. انگار نیال اصال  حتی

کشید. و به کشید و سیگار میوجود خارجی نداشت. تنها سیگار می

 کرد. قرار حسام را صدا میکرد که نیال بیای فکر میلحظه

تر شد و حالش را خرابهای او در سرش اکو مییاد صدا و گریه

 کرد. می

گارش ته کشید جا سیگاری را روی میز کنار تخت وقتی پاکت سی

گذاشت و دراز کشید و سقف را نگریست. از شدت سر درد، رنگ 

 آزرد. ساعدش را روی چشمش گذاشت و گفت:سقف چشمش را می

 چراغارو خاموش کن.  -



نیال از جایش بلند شد و چراغها را خاموش کرد و باعث شد اتاق 

هایش را عوض کرد و روی و لباستاریک شود. نیال پای کمد رفت 

مبل نشست. تازه متوجه درد پهلویش شد. اما اهمیتی نداد و خسته و 

 درمانده روی مبل دراز کشید.

 دار و شکسته شاهین در گوش نیال نشست.صدای خش

 فردا جمع کن برو خونه بابات. -

 نیال نیم خیز شد و رو به سمت تخت کرد و گفت:

 چرا؟ -

 ببینمت.  خوامدیگه نمی -

 نیال غمزده دراز کشید و این حرف شاهین چون خوره به جانش افتاد. 

 

حسام با حال و روز به هم ریخته به منزل رسید. ماشینش را پارک 

کرد و به درون منزل رفت. وقتی وارد شد پدر و مادرش با دیدن 

 وضعیت او قیام کردند.

ام با مادرش با صورت متعجب و هراسان او را برانداز کردند. حس

 زد. اما خطاب به پدرش گفت:حرف نمی

 سالم. -



صدای پر دردش درد را به قلب پدر و مادرش سرازیر کرد. او آهسته 

و به سختی، با تن و قلبی پردرد به طبقه باال رفت. وارد اتاقش شد و 

قراری او. به فریاد ی تخت نشست و به نیال اندیشید. به بیروی لبه

. و بیشتر درد کشید، وقتی دید آن پسری که حسام حسام گفتنش

 او را با آن حال به درون منزل کشید.« رامین»شناخت نمی

 به گریه افتاد و پر درد گریست. کمی بعد در زده شد.

 

 پدرش وارد اتاق شد. به مقابلش رفت و نشست و گفت:

 چی شده حسام؟ -

 که اشکشحسام سرش را به چپ و راست تکان داد و در حالی

 چکید گفت:می

 اش کردم.من نیال رو بدبخت کردم. من بیچاره -

 گناه تو چیه؟ -

حسام سر به زیر گرفت و غمبارتر گریست. یاد فریادهای نیال او را به 

 کشاند. با اندوه کتش را از تن بیرون کشید و کنار انداخت.نابودی می

لب و روی تخت دراز کشید. پدرش برگشت و با پنبه و بتادین زخم 

کنار ابروی او را تمیز کرد. بعد هم کیسه یخ را روی زخمهای او 

 فایده بود.گذاشت. اما بی



 چون هم کبوده شده بودند و هم لبش ورم کرده بود.

 رفتی سراغ نیال؟  -

 

 گریان پلک بست. آقای عظیمی غمگین از حال پسرش گفت:

 با شوهرش دعوات شد؟ -

 حسام سر تکان داد.

 د؟نیال خوب بو -

حسام که داغش تازه تر شده بود سرش را به چپ و راست تکان داد و 

 هقش را آزاد کرد و گفت:هق

 نه. -

و بعد به پدرش پشت کرد و رو به دیوار در خود مچاله شد و  

 ی بالشش کرد.های داغش را نثار سینهاشک

 مهرانه خانم به کنار در آمد و از بین چارچوب پسرش را نگریست.

که با او کرده بود پشیمان شد. به حال و روز شاد او وقتی که از کاری 

 نیال را کنار خود داشت اندیشید.



دید. این حال اما حاال چندین روز بود که حسام را زار و پریشان می

نشست. اما حاال خراب حسام، این احساسات او چون درد در قلبش می

فرزندش در غم   ای جز نگاه کردن به پوسیدندیگر دیر بود و چاره

 نداشت. 

 

شب بعد شاهین تکانی خورد و بیدار شد. گیج و منگ بود. کمی هم 

تهوع داشت. دستش را روی صورتش گذاشت و پیشانیش را ماساژ 

 داد. وقتی صدایی از داخل اتاق نشنید پلک گشود.

جا رویش به در سرویس بود. چرخید و آن طرف اتاق را نگاه کرد. آن

 هم کسی ندید.

فهمید حاال که نیال نیست چه لش گرفت. نیال رفته بود. فقط خودش مید

 حال خرابی دارد.

لرزید. صورتش به ارتعاش در آمد و پلکش خود به خود قلبش می

 شروع به پریدن کرد.

به سختی روی تخت نشست. با گیجی از تخت پایین رفت. به درون 

 سرویس رفت و کارهایش را انجام داد.

وی مبل نشست و گوشیش را برداشت. به رامین پیام وقتی برگشت ر

 داد:

 برام سیگار بیار. -



 چند لحظه بعد جواب آمد:

 چشم.  -

یک ربع بعد درب سوئیت باز شد و نیال وارد اتاق شد. شاهین با دیدن 

او ابروهایش باال پرید. ارتعاش پلکش بیشتر شد. دستش را روی پلکش 

گذاشت و دو پاکت سیگار از  فشرد. نیال سینی دستش را روی میز

 روی آن برداشت و مقابل شاهین گرفت. 

 ها را روی میز انداخت. ها را گرفت و یکی از آنشاهین پاکت

مشغول باز کردن دیگری شد. نیال برایش زیرسیگاری و فندک را 

 حاضر کرد. 

 نرفتی؟  -

 :توجه گفتاین سوال شاهین ته دل نیال را خالی کرد. با این حال بی

 دستت بهتره؟ -

 مگه نگفتم برو؟  -

 نیال عصبانی شد و هیجان زده گفت:

گفت زندگی خاله بازی نیست. کسی کجا برم؟ چرا برم؟ کی بود می -

حق نداره یک روز به خاطر منافعش بیاد و روز دیگه به خاطر همون 

 منافع بره! 



ه اش گرفت و گوشهای باندپیچی شدهشاهین سیگار را با نوک انگشت

 لب گذاشت. با دست چپ فندک زد و پک عمیقی به سیگار زد. 

 نیال روی مبل کنار او نشست و گفت:

 شیوا اومده. باهات کار داره. -

شاهین با دو انگشت اشاره و وسط دست چپش سیگار را از بین 

 هایش برداشت و گفت:لب

 کارش چیه؟ -

 محسن. در رابطه با رفتن به اصفهانه. عروسی خواهر آقا  -

 های یخ زده و بی حس و حالت رو به نیال، جدی گفت:شاهین با چشم

 االن تو خیلی دلت خوشه، نه؟  -

 چطور؟  -

چطور؟ االن من باید فراموش کنم که اون شب بعد از برگشتن از  -

کشیدی که برام مهم نباشی. که دست از سرت خونه بابات سرم داد می

حسام حسام کردن دیروزت رو بردارم. کاریت نداشته باشم؟ یا 

 فراموش کنم؟ 

 شاهین...  -

 کنه... من رو به حال خودم بذار. هیس... سرم درد می -



 من...  -

 شاهین به میان حرف او پرید و گفت:

تو چی؟ تو زنی هستی که غرور شوهرت رو به خاطر عشق سابقت  -

ن فکر کن گیریم به ایجا بودنت رو فاکتور میلگد مال کردی. دلیل این

که به کی تعهد داری؟ به من یا اون؟ عیال منی یا اون؟ جفت منی یا 

 اون؟

 شاهین پک محکمی به سیگار زد و گفت: 

حاال به خاطر همین تأهل و تعهدت باید اسم کی رو به زبون  -

آوردی؟ هان؟ اصال وقتی گفتم بیرون نیا، چرا گوش ندادی و اومدی می

 بیرون؟

 ه شاهین حق داد. نیال جوابی نداشت. ب

حالی تکیه کرد و به نقطه نامعلومی خیره شد و زیر لب شاهین با بی

 گفت:

کنم. اون عشق سابقت نیست. عشق فعلیته. شاید هم من اشتباه می -

ممنون که با رفتارت به عشق سابقت ثابت کردی هیچ ارزشی برای 

 شوهرت قائل نیستی.

 شاهین!  -

 د و با جدیّت گفت:شاهین سرش را سمت نیال چرخان



 شاهین ُمرد. تو دیروز شاهین رو کشتی. -

نیال با غصه از کنار او برخاست و رفت روپوشش را درون کمد 

شد و به گذاشت. به این فکر کرد کاش زودتر این یک هفته هم تمام می

 رفت تا کمتر اذیت شود.سر کار می

 

داخل ماشین شاهین هم به رامین پیام داد تا برایش وسایلش را از 

بیاورد. رامین چند دقیقه بعد، هم وسایل شاهین، هم خریدهای نیال را 

 هاداخل آورد. آن

 

 را به نیال سپرد و رفت.

 

کرد و اوراق جلوی شاهین در حال انجام کارش بود سیگار دود می

 کرد.دستش را زیر و رو می

رد. نیال کداد و چیزهایی را حساب و بررسی میتاپ میاعداد را به لپ

حوصله در حال نگاه کردن برنامه بود. چشمش به سینما خانگی هم بی

خیال و کشید. وقتی شاهین را بیبود و حواسش هزار جا سرک می

ریخت. دوست داشت او را دید. اعصابش به هم میغرق در کارش می

 چون خود کالفه ببیند.



بد  دانست شاهینخواست. خودش هم میدلش توجه شاهین را می

های ریز و درشت شاهین خو ها و توجهعادتش کرده است. به محبت

خواست. پس برای جلب گرفته بود. برای همین دلش بهانه گیری می

 توجه شاهین غرغرکنان گفت:

 خفه شدم... کمتر سیگار بکش. -

توجه به نیال سیگارش را درون جاسیگاری له کرد. نیال شاهین بی

دهد اما شنود، خواسته اش را انجام میدید او حرفهایش را میمی

 کند.نگاهش را از نیال دریغ می

گرفت نیال ته دلش احساس غصه کرد. غمگین شد. شاهین داشت یاد می

هر وقت از نیال ناراحت است نگاهش را از او بگیرد. و نیال در اوج 

 دید.کس میاین تنهایی بی انتها بیشتر خود را غریب و بی

 

 شاهین گفت:در زده شد و 

 بفرمایید. -

در باز شد و شیوا به درون اتاق آمد. شاهین و نیال از جا بلند شدند و 

به او خوش آمد گفتند. شیوا آن دو را دعوت به نشستن کرد. شیوا 

 خطاب به نیال گفت:

 .ات رو ببین. من با داداش حرف دارمبشین برای خودت برنامه -



بنشیند و غریبانه به تلویزیون زل  و همین کافی بود تا نیال سر جایش

 بزند. 

 

تر کرد و بعد از پرسیدن حال شیوا صندلی را به صندلی شاهین نزدیک

او و وضعیت دستش، با صدایی آهسته در مورد مسئله روز قبل سؤال 

 کرد و شاهین کالفه سر تکان داد و گفت:

 حتما به گوشت رسوندن چی شده!  -

 شیوا سر فرود آورد و گفت:

 تصمیمت که برای اومدن عوض نشده! -

دیگه اصال در موردش حرف نزن. کالفه شدم شدید. مسافرت رفتن  -

 از حوصله ام خارجه. 

 شیوا ساعد شاهین را گرفت و با صدایی بسیار آهسته گفت:

برای روحیه دوتاتون خوبه. نه نامزدی داشتین، نه عروسی گرفتین.  -

ناخواسته همش دعوا داشتین و از روزیکه ازدواج کردین خواسته و 

مشکالت بوده. بیایین مسافرت شاید اونجا دور از َجو این خونه و فشار 

این وضعیت، به همدیگه عالقمند شدین و اتفاق احساسی بینتون پیش 

 اومد. به هر حال یه ماه عسل براتون الزمه.

 او به روی شاهین لبخند گرمی زد. 



 گفت: شاهین دستش را به ته ریشش کشید و

 شه.شیوا جان! باور کن دیگه هیچی درست نمی -

 ی شاهین انداخت و آهسته گفت: شیوا دستش را روی شانه

ریم شه. ما که میشه. خیلی چیزها درست میباور کن درست می -

خونه داداش دوماد. یک خونه اضافه مبله داره. برامون حاضر کردن 

ت باشین. مطمئن باش بهتون جا. تو و نیال برین هتل که راحبریم اون

 گذره.خوش می

و بعد سر شاهین را سمت خود خم کرد و صورت او را به صورت 

 خود فشرد. 

 شاهین وقتی از فشار پر محبت شیوا خالص شد گفت:

 این دختر از من متنفره. -

 کی؟ نیال؟ نه بابا.  -

 هم به زبون آورده هم تو حرکاتش دیدم.  -

نداشته باشه، مطمئنم ازت متنفر نیست.  داداش، حتی اگر دوستت -

رفتار آدمی که از دیگری متنفر باشه، این شکلی نیست. نیال بیشتر بین 

 اش گیر کرده. تو باید راه رو بهش نشون بدی. گذشته و آینده

 



های همیشه خندان و صورت شاهین شیوا را نگریست. شیوا با آن چشم

ورت برادرش را بوسید و فرشته گونش به شاهین لبخند زد و بعد ص

 گفت:

 بیا دیگه، به خاطر من.  -

 باشه.  -

 آفرین.  -

هایش را دور گردن شاهین انداخت و او را محکم به سینه فشرد و دست

فهمید با هم چه کرد و نمیو نیال از پشت حرکات شیوا را نگاه می

دانست شیوا لنگه مونث کرد. چون میگویند. اما احساس خطر نمیمی

 اهین است. بی آزار و با محبت. ش

 شاهین دو ضربه آرام روی کمر شیوا زد و گفت:

 خفه شدم شیوا. -

 شیوا خندید و از او جدا شد. 

 کنین؟ حاال کی حرکت می -

 همین فردا صبح زود. همه چمدونا رو بستن. فقط شما دوتا موندین.  -

 شاهین چند لحظه فکر کرد و دنبال بهانه بود. گفت:

 کارم... آخه -



 خوای نیای؟ کار رو سپرده به بقیه. بابا هم داره میاد تو می -

 باشه بابا دیگه مغز من رو نخور.  -

 پس میای؟  -

 _ آره! 

 قول؟ -

 قول.  -

 هایش را به هم کوفت و گفت:شیوا دست

 خوبه. -

 هایش را جلو برد و در گوش شاهین گفت:و بعد لب 

کردم. شاهین حیران از کار شیوا رو براتون یک اتاق خوب رزرو  -

 به او کرد. شیوا لبخند زد و گفت:

 ماه عسله دیگه. -

 شاهین پوزخندی زد و گفت: 

 دیوونه. -

 هایش را باال انداخت و حین برخاستن از جایش گفت:شیوا شانه



گی دیوونه. خوب! پس قرارمون باشه اگه این کارا رو نکنم بهم نمی -

 .زود بخوابین که فردا خواب نمونین فردا صبح. لطفا امشب

 باشه عزیزم.  -

شیوا به هر دو شب به خیر گفت و رفت. نیال از آخِر حرفهای شیوا 

 فهمید او در مورد مسافرت با شاهین حرف زده است.

اما در مورد تصمیم شاهین مطمئن نبود. شاهین پشت به او داشت و بعد 

 ت:تاپ بود گفاز چند دقیقه که سرش درون لپ

 خوای بری اصفهان وسایلت رو جمع کن. اگه می -

 من برم؟ -

 

 تاپ را بست. نیال ادامه داد:شاهین سر بلند کرد و درب لپ

 رم.اگر تو نیای من هم نمی -

 شاهین پوزخندی زد و گفت: 

کنی از این اخالقا دارم که زنم رو تنهایی جایی بفرستم؟ یاد فکر می -

 بگیر نگی من، بگو ما.

رم. نها هم نیستم. خانوادت هستن. ولی در کل من بدون تو جایی نمیت -

 مونم. جا میاگه تو رفتی من هم میام. اگه نرفتی همین



 رسه. خوبه که حداقل عقلت به این چیزا می -

 خیالت راحت باشه. خیلی هم بی عقل نیستم.  -

 پس پاشو وسایلت رو جمع کن.  -

 واسه تو چی جمع کنم؟  -

 دم. تو به کار خودت برس. ودم کارم رو انجام میمن خ -

 باشه.  -

نیال از جایش بلند شد و لیست وسایل مورد نیازش را نوشت و بعد 

 ها شد. در آخر رو به شاهین گفت:مشغول جمع کردن آن

 شاهین.  -

 تاپ بود و دستش روی لبش گفت:شاهین در حالی که نگاهش روی لپ

 هوم.  -

 پایین میاری.چمدون من رو  -

 آره.  - 

شاهین از جایش بلند شد و از انباری کمد، چمدان را برای نیال پایین 

 آورد.

 چمدان را دست او داد و از روی صندلی پایین آمد. 



 و نیال تشکر کرد و مشغول بستن چمدان خود شد.

                      *** 

سایلشان را صبح که از راه رسید همه در هول والی رفتن بودند. و

 چیدند.هایشان میداشتند در ماشین

هایشان را از شاهین اما هنوز خواب بود. نیال به اجبار، خود چمدان

ها باال برد که رامین با دیدن او از سر میز برخاست. لقمه را گوشه پله

لپش چپاند و با شتاب سراغش رفت و با همان حال گفت "مگه من 

 رید"داُمردم شما اینا رو بر می

 برم. دور از جون. ممنون. خودم می -

 بده من تعارف نکن. -

 و دسته هر دو چمدان را گرفت و سمت در رفت. آقای راستاد گفت:

 دخترم بیا صبحانه بخور. باید االن بریم. -

 خوریم. ممنون.شاهین بیدار شد با هم می -

 ربکا خطاب به او گفت:

 ات سر یه میز هم بشینه.زنه که باهشاهین اصال با تو حرف می -

 منیر خانم گفت: 

 همین رو بگو. -



 نیال با آرامش گفت:

ما با هم قهر هم که باشیم دو چیزیمون جدا نیست. یکی سفره مون  -

 اون یکی هم رختخوابمون.

ربکا به نیال نگاه کرد و انتظار این روراستی را از او نداشت. آقای 

 راستاد سر فرود آورد و گفت:

 شیر مادر حاللت. احسنت. -

ها پایین رفت. کیف و وسایل دیگرش را برداشت و نیال چرخید و از پله

ها پایین رفت که یادش آمد، پتوی از ساختمان خارج شد. از پله

ها کلی مسافرتی و بالش شاهین را نیاورده است. شب قبل به بودن آن

 تأکید کرده بود.

ن برگشت که شیرین از وسایل دستش را روی پله گذاشت و به ساختما

 در بیرون آمد و به او برخورد.

 سالم خانم.  -

 سالم شیرین، چرا صورتت قرمز شده؟  -

 .هیچی خانم. شاید مال کار کردنه -

ها پایین رفت. نیال هم به درون منزل رفت و وسایل شاهین و بعد از پله

 را برداشت. او هنوز هم دمر خواب بود.

 نیال صدایش زد.



... آقا شاهین من با شمام. همه جمع و جور شدن فقط تو شاهین -

 موندی

 شاهین بالش را روی سرش کشید.

نیال کالفه سری تکان داد و از سوئیت بیرون رفت و وسایل شاهین را 

ها سرازیر شد کیفش را هم برداشت که هم با خود برد. وقتی از پله

 رامین به کمکش شتافت و همه را از او گرفت و رفت.

 

حالی رامین را نگریست و ته قلبش از او ممنون بود. نیال با خوش

 حال بود که در این خانواده رامین هست.خوش

حضورش همیشه باعث دل گرمی نیال بود. نیال به سوئیت برگشت و 

مشغول شانه کشیدن موهایش شد. موها را باالی سرش بست و آرایش 

 کرد.

از روی سر او کشید. شاهین نیال به کنار شاهین برگشت و بالش را 

 هایش را روی سرش گذاشت.دست

خواستی بری سر کار ساعت هفت بیدار باش بودی، امروز اگه می -

 نه؟

داد. نیال خم شد و روی ساعدهایش شاهین اصال جواب نیال را نمی

تکیه کرد. دست شاهین را کنار انداخت و موهای او را نوازش کرد و 

 گفت:



دم، بخوای همش مثل دخترا قهر باشی حالت رو شاهین به جون خو -

 گیرم.می

شاهین پلک گشود و ابروهایش را باال انداخت. نیال دوباره موهای 

 پشت سر او را نوازش کرد و گفت:

قهر نداریم، زور نداریم، دعوا نداریم... شاهین مشتهایش را دو  -

 طرف بدنش گذاشت و به کمک بازوهایش خود را از روی تخت کند.

 نشست و رو به نیال گفت:

 اون واسه با هم خوابیدن بود. نه برای زمان دیگه. -

گذره. غیر از آهان این قانون برای زمانی بود که به شما خوش می -

 اون کاربردی نداره.

 مراقب حرف زدنت باش.  -

 غیر از اینه؟ -

 _ آره. یعنی به تو خوش نمی گذره؟ 

 نه.  -

اش را باال برد. نیال ترسیده یچی شدهشاهین در یک آن دست باندپ

صورتش را میان بازوهایش کشید. شاهین با دیدن حالت او، دستش را 

 پایین انداخت.



نیال سر بلند کرد و با دیدن نگاه جدی شاهین دلشکسته از جایش بلند 

 شد. شاهین هم عصبی برخاست و به درون سرویس رفت.

شاهین دستش را روی او  نیال ناخواسته اشکش چکید. انتظار نداشت

بلند کند. هنوز جای خوردن پهلویش به میز توالت درد داشت. که آن 

 هم از ترس او به وجود آمده بود.

نیال با ناراحتی روی صندلی میز توالت نشست. شاهین وقتی بیرون آمد 

با دیدن حال او چهره در هم کشید. به کنار میز رفت و مشغول شانه 

 ا خود فکر کرد باید یک آینه برای میز بخرد.کشیدن موهایش شد. ب

 

 نگاهی به چهره نیال انداخت و بعد روی سر او خم شد و گفت:

خوام، این روابط دو خوای هم فقط کافیه بگی نمیزورت نکردم، نمی -

 .طرفن

 نیال از جایش خیز برداشت و گفت:

فقط گی فقط به نفع خودته. حرف زدناتم بسه دیگه. هر چی که می -

حق به جانبه. ادای آدمای عاقل رو در میاری ولی یه ذره منطق 

نداری. چرا من از پریروز تا حاال مورد غضبتم؟ به خاطر احساساتی 

که ناخواسته بروز دادم؟ فقط یه لحظه به این فکر کن اگر جای تو و 

دادی که دلم برای کتک خوردنت بسوزه. حسام برعکس بود حق نمی

تونم احساساتم رو شناختمت؟ چون نمیبود می وقتی که چند سال

 سرکوب کنم باید ازم رو بگیری؟ 



چکار کنم؟ حلوا حلوات کنم؟ خانم سرمد، فقط انتظار دارم بفهمی کجا  -

 وایسادی! 

کجام مگه؟ تو چهار دیواری زندان تو. این رو هم به خوبی فهمیدم   -

 آقای راستاد. 

 :وگفت شاهین از او رو گرفت و سر میز رفت

 نه نفهمیدی. درضمن، دیگه اسم این عنتر رو جلوی من نیار. -

 شاهین مشغول صبحانه خوردن شد. 

 بیا بخور که راه بیفتیم.  -

 میل ندارم.  -

 گفتی سفره مون جدا نیست. تو که االن داشتی به باالییا می -

 نیست. فقط دیگه میل ندارم.  -

 ار نداره؟ چرا میل نداری؟ چون دیگه نازت خرید -

 نه، چون انتظارم از شما بیشتر از این حرفا بود.  -

شاهین نیال را نگریست. او با نوک انگشت اشک را از چشمش پاک 

 کرد. 

 شاهین سری تکان داد که نیال زیر لب گفت:



 همین مونده بزنه تو گوشم.  -

شاهین حرف او را شنید. بعد از خوردن صبحانه برخاست و سمت نیال 

 گفت:رفت و 

 این عزا داری واسه چیه؟ حاال که نزدم.  -

 اش را باال برد و به شاهین خیره شد و گفت:های آرایش شدهنیال چشم

کردی  من که دیروز پهلوم به میز توالت خورد و درد اومد، پرتمم -

 ره. زدی، جای دوری نمیروی این یکی میز، حاال هم می

 پهلوت چی شده؟  -

 _ هیچی! 

 ببینم.  -

 الزم نکرده -

 گفتم ببینم. -

نیال توجه نکرد. شاهین در یک حرکت خم شد و صندلی نیال را 

چرخاند و تاپ او را باال زد و با دیدن پهلوی کبود شده او کالفه نفسش 

 را بیرون داد. تاپ او را عصبی پایین داد و زیر لب گفت:

 لعنتی. -

 ها شنید.که صدای رامین را از باالی پله



 شاهین هاو شاهین.  -

 شاهین رفت درب سوئت  را باز کرد و گفت:

 رامین هاو رامین. -

  .افتیم هاوداریم راه می -

 من هم دارم میام هاو.  -

 رامین خندید و گفت:

 زود باش داداش. خیلی دیر شد. همه سوار شدن و منتظر شمان. -

 راه بیفتین، من هم پشت سرتون میام.  -

 مونه. ریم. کسی از کوچ جا نمین همه با هم میگحاج ددیتون می -

 باشه بابا... االن میام.  -

 آفرین پسرم.  -

 ربکا به میان چهارچوب آمد و گفت:

 شاهین من با تو میام. دلم واسه توی ماشین تو بودن تنگ شده. -

 شاهین نیم نگاهی به نیال انداخت و گفت:

 باشه. -



 رامین گفت: 

 میای!جا، با خودم بی -

 خواد با شاهین برم. تازه شیال هم میاد. برو بابا. دلم می -

 خانوادگی بریزین تو ماشین این. -

 به تو چه...  -

ی باال ربکا این را گفت و رفت. رامین هم دنبالش رفت. شاهین به طبقه

 رفت و با یک پماد برگشت. تاپ نیال را باال زد. نیال گفت:

 الزم نیست. -

 ش را پایین بکشد. شاهین مچ او را گرفت و اجازه نداد.و خواست لباس

 

نیال دستش را پس کشید و شاهین در سکوت با حوصله برایش پماد زد 

 و بعد برخاست. پماد را روی میز انداخت و گفت:

 با خودت بیارش. -

 هایش شد. هایش مشغول پوشیدن لباسو بعد از شستن دست

گاه کرد و دلش برای بوسیدن آن نیال هم حاضر شد. شاهین نیال را ن

دختر زیبا غنج رفت. در پیش نگاهش نیال همچون یک عروسک زیبا 

 ها نگاهش کرد. بود که باید او را روی طاقچه گذاشت و مدت



 نیال اتاق را مرتب کرد و سینی را به مه لقا داد.

 

وقتی نیال در را قفل کرد چرخید که نگاهش به نگاه شاهین افتاد. باز 

های های خاص. از آن نگاهنگاه او را طور دیگر دید. از آن نگاههم 

 شد در آن خواند. داغ و تبدار. نگاهی که هزار چیز را می

زد. این نگاه طوالنی قلبش به طپش افتاد. قلبش محکم سر بر سینه می

و گرم و خیره شاهین؛ این نگاِه از خود بی خود شده او، روحش را به 

های شاهین فرق این همان نگاهی بود که با تمام نگاه تالطم می انداخت.

داشت. حسش با تمام لحظات متفاوت بود. این از خود بی خود شدنش 

 از چیز دیگر بود.

  

آهسته یک قدم جلو رفت و نیال را بین خود و در گیر انداخت. هر دو 

 دستش را روی در گذاشت. 

دانست این مرد باز هم زد. میهای نیال بین دو چشم او دو دو میچشم

 یک چیزش شد. 

از شدت استرس ناخودآگاه خواست از حصاری که شاهین برایش 

ساخته بود بگریزد. شاهین اما زرنگی کرد و دستش را روی در سراند 

و پایین آورد. کمر نیال را گرفت و او را محکم نگه داشت و در یک 

 او گذاشت.  هایش را روی لبآن لب



شت سر نیال گذاشت و توان هر حرکتی را از او دست دیگرش را پ

 سلب کرد. 

هایش را بست. نفس آرامی ضربان قلب شاهین به اوج رسید. پلک

کشید. دلش آرام گرفت. آرامشی به آرامی دریای روزهای آفتابی 

 شمال. 

نیال به خاطر این حس و حال شاهین ناخواسته آرام گرفت. فکر تقال 

ها و پاهایش ید چرا برخالف بار پیش دستکردن از سرش افتاد. نفهم

 دیگر

 

 هیچ تقالیی برای فرار نکردند. 

هایش انگار در اختیار او نبودند. باال رفتند و دور گردن شاهین دست

قفل شدند و او را همراهی کرد. شاهین وقتی حس نیال را دید او را به 

 سینه فشرد. 

ها ایستاد و مد. باالی پلهرامین که کالفه شده بود دوباره به سراغشان آ

 گفت:

 شا... هین. -

و با دیدن آن دو سریع خود را کنار کشید. صدایش را صاف کرد و از 

 پشت دیوار صدا زد:

 شاهین. -



 شاهین نیال را رها کرد و گفت:

 بله. -

 همه منتظرن.  -

 های نیال برای فهمیدن حس او گفت:شاهین با کند و کاو در چشم

 دارم میام. -

 کارت رو زودتر تموم کن بیا دیگه.  -

خون زیر پوست نیال جهیده بود و به شدت سرخ شده بود. شاهین از 

 سرخی صورت او برداشت خوبی کرد و با لبخند محوی گفت:

 تمومه... اومدم. -

 کنی؟ خدا رو شکر. دو ساعته ما رو کاشتی چکار می -

که از تپش شدید  شاهین به نیال اشاره کرد باال برود. نیال با قلبی

افتاد باال رفت. شاهین هم پس از او رفت. درب دوم را قفل کرد و نمی

 سمت در رفت. 

رامین که برگشته بود و میان چهار چوب در ایستاده بود کنار رفت تا 

نیال رد شود. او با نگاه پرمحبتش نیال را بدرقه کرد. وقتی شاهین آمد 

برانداز کرد. شاهین متعجب او را نگاه مقابلش ایستاد و با لبخند او را 

 کرد و گفت:

 خوبی؟  -



 انگار تو بهتری. -

 یعنی چی داداش؟  -

 ست کردی با نیال خانوم؟  -

 چی رو؟  -

 رژ لبتو.  -

هایش کشید. با دیدن رژ شاهین دستپاچه انگشت دست چپش را روی لب

 هایش گرد شد. قرمز روی انگشتش چشم

مده دستمالی از جیبش در آورد و مقابل شاهین رامین با آن لبخند کش آ

 گرفت و گفت:

 بگیر.  -

 هایش کشید. شاهین دستمال را گرفت و محکم روی لب

 پاک شد. آروم. کندی اون بی صاحبارو -

 شاهین معترض دستمال را نگریست گفت:

 این همه رنگ. بگو باید حتما قرمز بزنی؟ -

 رامین با لودگی گفت:



نداری؟ بگم عوض کنه؟ شاهین دست راستش را باال قرمز دوست  -

 برد که بر سر رامین بکوبد. رامین مچ او را در هوا گرفت و گفت:

 شی عمو.آ آ آ. دستت جیز شده. بزنی خودت اوف می -

 شاهین دستش را پس کشید و گفت:

 باز شروع کردی. -

د و رامین دستش را دور گرن شاهین انداخت و او را با خود همراه کر

 گفت:

بیا بریم. دنیا دو روزه. بخند دنیا به روت بخنده. تازه افتادی رو دور  -

خوشی. پس خوش باش. بخند. زندگیت رو حال بده. به خودت حال بده. 

 شه.زندگیتم قشنگ می

 نه بابا. روانشناس شدی؟  -

 زندگی با دیوونه ها به من مدرک روانشناسی داده.  -

ی رامین انداخت. رامین شروع به دویدن شاهین نگاه سنگینش را رو

کرد و شاهین تا کوچه او را دنبال کرد. رامین به درون ماشینش جهید 

 و درها را قفل کرد. شاهین روی شیشه زد و گفت:

 تا کی اون تو میمونی. -

 و رامین ادای او را در آورد و خندید.  



ماشین او  شاهین ماشینش را دید که کمی جلوتر پارک شده است. رامین

را آماده پارک کرده بود. به سمت ماشین رفت و در را باز کرد و 

 سوار شد.

با دیدن ربکا بغل دستش جا خورد. چند ثانیه او را نگریست و بعد رو 

 به عقب کرد.

شیال روی صندلی عقب کنار پنجره سمت راست نشسته بود. نیال هم 

 کنار پنجره سمت چپ، پشت سرش نشسته بود. 

کرد که نیال چرا در عقب سوار شده است. حرفی نزد و میتعجب 

 ماشینش را به حرکت در آورد.

از شهر که خارج شدند و وارد جاده شدند ربکا سکوت را شکست و 

 گفت:

 دیگه وقتشه. -

 وقت چی؟ -

  .یه آهنگ با حال-

و بعد فلش مموریش را به پخش صوت وصل کرد. صدایش را تا آخر 

گ خارجی در اتاقک ماشین پیچید. شیال و ربکا باز کرد و صدای آهن

 با خوشحالی جیغ کشیدند.

 زد.آنقدر صدای جیغ و دستشان بلند بود که گوشهای شاهین زنگ می



نیال اما ذهنش چنان درگیر بوسه و حسشان جلوی در بود که نه چیزی 

 شنید.دید و نه میمی

شاهین شد که قدر درگیر حسش با کرد که آن لحظه آنبه این فکر می

 هایش را دور گردن او قفل کرد.ناخواسته دست

طی این چند روز که کنار شاهین بود هرگز اینچنین خودخواسته به او 

هایش را دور گردن مردی نچسبیده بود. اما این بار با میل خود دست

 کرد هرگز نخواهد به او بچسبد و او را ببوسد.انداخته بود که فکر می

ای که حظه را برای خود تداعی کرد. درست در لحظههزار بار آن ل

هایش را دور گردن شاهین قفل کرد احساس کرد آن مرد با حسی دست

از جنس دوست داشتن او را بوسیده است. خالی از هوس. خالی از هر 

 درخواست غریزی و مردانه. 

برای همین حس شاهین را انتقال یافته در گوشت و خون و روحش 

  احساس کرد.

یعنی واقعا شاهین خارج از احساس وظیفه و شوهری »از خود پرسید  

 «و آقا باالسری حس دیگه ای هم نسبت به من داره؟

 نگاهش را از جاده گرفت و به موهای پشت سر شاهین داد. 

او دست چپش را درون موهایش فرو برد و تا کنار گردنش پایین آورد. 

حلقه دست او را نگاه  کمی موهایش را مرتب کرد و نیال داشت

کرد. با خود فکر کرد این حلقه سفید رنگ چقدر به انگشتهای کشیده می

 آید. او می



نگاهش را از دست شاهین گرفت و سمت آینه چرخاند. شاهین عینکش 

کرد. باز هم حواس را باالی سرش گذاشته بود و داشت نگاهش می

 شاهین به او بود. 

 گاه گرفتته دلش خالی شد. از شاهین ن

 و دوباره جاده را نگریست.

کشیدند و خواندند. جیغ میشیال و ربکا با صدای بلند همراه خواننده می

 بردند.لذت می

 

I feel so unsure 

 

 احساس دودلی دارم

 

as I take your hand and lead you to the dance floor 

 

 كنمدرحالیكه دستت را گرفته و به سمت سكوی رقص هدایتت می

 



as the music dies 

 

 یابدوقتی موسیقی پایان می

 

something in your eyes 

 

 چیزی در چشمانت

 

calls to mind a silver screenand all it's sad 

goodbyes 

 

 كندهای غمناك آن را یادآوری میی سینما و تمام بدرودپرده

 

I'm never gonna dance again 

 



 خواهم دوباره برقصمنمی

 

guilty feet have got no rhythm 

 

 پاهای گنهكار ریتمی ندارند

 

though it's easy to pretend 

 

 گرچه وانمود كردن آسان است

 

I know you're not a fool 

 

 دانم كه تو احمق نیستیمی

 

I should have known better than to cheat a friend 



 

 باید به چیزی بهتر از گول زدن یك دوست

 

and waste a chance that I'd been given 

 

 كردمو از دست دادن شانسی كه به من داده شده بود فكر می

 

so I'm never gonna dance again 

 

 خواهم دوباره برقصمپس نمی

 

the way I danced with you 

 

 آن گونه كه با تو رقصیدم...............

 



اش افتاد. وقتی . به یاد گذشتهکردشاهین در ذهنش آهنگ را مرور می

خواندند و هربار رامین این آهنگ را که در جمع همیشه باهم آن را می

گفتند باز هم آنشرلی اومد. اما خندیدند و میزد همه میبا گیتارش می

شاهین این ترانه را بیشتر به خاطر حضور نوشین دوست داشت. 

نگ را هر بار با جان دختری که در قلبش جا خوش کرده بود و این آه

 خواند. و دل برای او می

دستش را روی پیشانیش کشید. تا شاید درد پیشانیش کمتر شود و یاد 

 نوشین از خاطرش محو شود. 

دانست. او هنوز اما علت عالقه بیش از حد رامین را به این آهنگ نمی

 کرد و از آنبعد از آن همه سال هنوز هم آن را چون بار اول گوش می

 شد. برد و گاهی چندین دقیقه در خود غرق میلذت می

دوباره خواننده شروع کرد و صدای هیجان زده شیال و ربکا باال رفت 

 و شاهین را از افکارش بیرون کشید. 

 

time can never mendthe careless whisper of a 

good friend 

 

 رمیم كنداحساس دوست خوب را تتواندنجوای  بیگاه نمیزمان هیچ

 



to the heart and mindignorance is kind 

 

 برای قلب و ذهن بی توجهی مهربانی است

 

there's no comfort in the truth 

 

 ای در حقیقت وجود نداردراحتی

 

pain is all you'll find 

 

 درد تنها چیزی است که یافت می شود

 

I'm never gonna dance again 

 

 دوباره برقصمخواهم دیگر نمی



 

guilty feet have got no rhythm 

 

 پاهای گنهكار ریتمی ندارند

 

though it's easy to pretend 

 

 گرچه وانمود كردن آسان است

 

I know you're not a fool 

 

 دانم كه تو احمق نیستیمی

 

I should have 

 



known better th 

 

an to cheat a friend 

 

 گول زدن یك دوستباید به چیزی بهتر از 

 

and waste a chance that I'd been given 

 

 كردمو از دست دادن شانسی كه به من داده شده بود فكر می

 

so I'm never gonna dance again 

 

 خواهم دوباره برقصمپس نمی

 

the way I danced with you 



 

 آن گونه كه با تو رقصیدم...............

 

ا کشید و گفت " شاهین تو که حفظی... چرا ربکا بازوی شاهین ر

 خونی؟"نمی

شاهین نیم نگاهی با محبت به ربکا انداخت و دست راستش را بلند 

 کرد.

شیال و ربکا ساکت شدند و شاهین منتظر ماند تا خواننده شروع کند. و 

ی بعد با اشاره انگشتش همزمان با خواننده شروع به خواندن ادامه

کرد و خواندن شت با لبخند محوی شاهین را نگاه میآهنگ شد و نیال دا

 کرد. او را گوش می

 

 

tonight the music seems so loud 

 

 رسدامشب موسیقی بسیار بلند به نظر می

 



I wish that we could lose this crowd 

 

 شد از دست این جمعیت رهایی یابیمكاش می

 

maybe it's better this way 

 

 اینگونه بهتر باشدشاید 

 

we'd hurt each other with the things we want to 

say 

 

خواهیم به یكدیگر بگوییم، یكدیگر چون ممكن است با چیزهایی كه می

 را آزار دهیم

 

we could have been so good together 

 



 توانستیم با یكدیگر خیلی خوب باشیممی

 

we could have lived this dance forever 

 

 توانستیم این رقص را تا ابد ادامه دهیممی

 

but now who's gonna dance with me 

 

 اما حاال چه كسی می خواهد با من برقصد

 

please stay 

 

 لطفاً بمان

 

I'm never gonna dance again 



 

 خواهم دوباره برقصمنمی

 

guilty feet have got no rhythm 

 

 ندارندپاهای گنهكار ریتمی 

 

though it's easy to pretend 

 

 گرچه وانمود كردن آسان است

 

I know you're not a fool 

 

 دانم كه تو احمق نیستیمی

 



I should have known better than to cheat a friend 

 

 باید به چیزی بهتر از گول زدن یك دوست

 

and waste a chance that I'd been given 

 

 كردمدن شانسی كه به من داده شده بود فكر میو از دست دا

 

so I'm never gonna dance again 

 

 خواهم دوباره برقصمپس نمی

 

the way I danced with you 

 

 آن گونه كه با تو رقصیدم 



 

(now that you're gone) 

 

 ایحاال كه تو رفته

 

now that you're gone 

 

 ایحاال كه تو رفته 

 

(now that you're gone) 

 

 حاال که تو رفته ای

 

what I did's so wrong 

 



 کاری که من کردم خیلی بد بود

 

so wrong 

 

 خیلی بد

 

that you had to leave me alone 

 

 كه مجبور بودی )شدی( من را تنها بگذاری

 

 

وقتی شاهین ساکت شد دستش را پایین آورد و فرمان را با دو دست  

ربکا و شیال به یاد گذشته با صدای بلند جیغ کشیدند و به گرفت و 

 افتخار شاهین دست زدند.

اما چیزی در این آهنگ وجود داشت که همیشه موجب آزار قلب و 

گرفت و یک طوری آزارش شد. فکرش را به بازی میروح شاهین می

 رسید.کرد، کمتر به نتیجه میداد. اما هر چه بیشتر فکر میمی



 

 فت:ربکا گ

یادش بخیر. رامین عاشق این آهنگ بود. هر دفعه مجبورمون  -

 .کرد با هم بخونیمشمی

 شیال خود را بین دو صندلی کشید و گفت: 

خوند. چون ی ما بهتر میشاهین از اول از همه یادش بخیر. -

 انگلیسیش قوی تر بود.

 ربکا گفت:

 اتفاقا صداش هم بهتر بود. -

 االن هم صداش خوبه. -

 شاهین در آینه نگاهی انداخت و گفت:

 آد.اتفاقا االن دیگه صدا ندارم. به زور صدام در می -

 چرا؟ -

دونه صدای من شبیه چی کشم. رامین خوب میچون زیاد سیگار می -

 شده!

 شبیه چی؟ -



از خودش بپرسین. ولی در عوض صدای نیال عالیه. من صداش رو  -

  گوش کردم. خوب میخونه.

 زخندی زد و گفت:ربکا پو

 عمرا.  -

نیال شاهین را نگریست و حرفی نزد. شیال نیم نگاهی به نیال انداخت و 

 گفت:

 مون هم نداره. از وقتی نشستیم تو ماشین هیچی نگفته.حوصله -

 کرد گفت:که جاده را نگاه مینیال در حالی

 من فقط حالم بده که ساکتم. از حضور شما دلخور نیستم. -

 نگرانی گفت:شاهین با 

 چرا؟ -

 چیزی نیست. به خاطر مسیره. -

 اس.نخیر. به خاطر نخوردن صبحانه -

 ربکا گفت: 

 مگه بیدار شدی صبحانه نخوردین؟  -

 من خوردم. نیال نخورد. -



 ربکا نگاهی به عقب انداخت و گفت:

 شما که سفره یکی بودین. پس چرا قهر کردی و نخوردی؟  -

 داد:شاهین به جای نیال جواب 

 داد.تقصیر من بود. چون داشت کارهای من رو انجام می -

نیال دوباره شاهین را نگریست. شاهین دوست نداشت کسی فکر کند  

 آن دو با هم قهر هستند. پس گفت:

 دارم چیزی بخوری.یه کم دیگه تحمل کنی یه جایی نگه می -

 دم.ممنون زحمت نمی -

ده. همیشه برای تو راهمون زحمتی نیست. خدا مه لقا رو خیره ب -

 کرد این دفعه سبد خوراکی نذاشته.چیزی حاضر می

 شیال و ربکا به هم نگاه کردند و خندید. شاهین گفت:

 خندین؟چیه! می -

 شیال گفت: 

مه لقا برامون همه چی حاضر کرد. توی دوتا سبد. یکیش پیش  -

 باباش، یکیش هم رامین.



مونه یه کنید که دیگه نیست. می خوب پس اونی که پیش رامینه فرض -

سبد پیش حاجی که اونم مناسب ما نیست. همش انجیر خشک و توت 

 خشک و کشمش و مشکل گشا وچای بی رنگ با غنچه گل رز و...

ها به خود لرزید و مو بر بدنش سیخ شاهین با فکر به محتویات سبد آن

 شد.

 شیال خندید و گفت:

 ن توئه.هر چی که شاهین دوست نداره او -

 کمی جلوتر رامین چراغ راهنما زد و کنار جاده ایستاد.

قبل از او آقای راستاد و محسن توقف کرده بودند. شاهین هم راهنما زد 

 و با احتیاط پشت سر رامین توقف کرد.

همه پیاده شدند و نیال نفس عمیقی کشید و سعی کرد چند لحظه در یک 

د. به درب ماشین تکیه داده بود جا ساکن بماند تا سر گیجه اش بهتر شو

 کرد. و جاده را نگاه می

رامین یک لیوان چای برای خود از رستوران بین راهی تهیه کرد و 

 خطاب به شاهین گفت:

 با مرغا خوش گذشت؟ -

آره. آبجیت و آبجیم با این آهنگاشون مغزم رو ترکوندن. سر درد  -

 ه شونگرفتم. حاال آهنگ به جهنم، این جیغای کر کنند



 اشکال نداره، تمرین جیغ زایمانه.  -

 های گرد شده گفت:شاهین با چشم

خواد از دهنت خیلی بی شعوری رامین. کمی هم به اون چیزی که می -

 در بیاد فکر کن.

اتفاقا همیشه بهش فکر کردم. که چرا دخترا دوست دارن جیغ بکشن.  -

 فقط این به ذهنم رسید.

 دهنت چفت و بست نداره. تو واقعا بی ادبی. چرا  -

 اش را باال انداخت و خندید. رامین شانه

 زنی؟ خندی داری در مورد خواهرت حرف میمی -

 و خواهر تو.  -

شاهین لگدی برای رامین انداخت و به بغل رانش زد. رامین خندید و 

 سعی کرد چای روی دستش نریزد.

 

 بقیه کجان؟  -

 اونجاننشستن، سفارش کباب دادن...  -

 ها رویش نشسته بودند. و به چند تخت اشاره کرد که آن



 خیلی خوب.  -

 کرد. رامین نیال را نگریست که داشت به جاده نگاه می

 چشه، تو خودشه؟  -

 یه خورده  تو مسیر حالش بد شد. صبح چیزی نخورد -

 خوب چرا نمیگی بیاد یه چیزی بخوره؟  -

سرش بخوره. دخترا زیاد جیغ کشیدن. گفتم یه کم تنها باشه و هوا به  -

فکر کنم سردرد شده. رامین جون خودت اینا رو ببر با خودت. دختر 

 چاره کل راه چشش به جاده بود. بی

وهللا من که اول بهشون گفتم با خودم بیان. گفتن خیلی وقته با شاهین  -

گذره. روی من رو که زمین انداختن. ریم باهاش. خوش مینبودیم، می

 کنم الن هم تو نبرشون. منم سوارشون نمیا

 پس چی! -

ذارم با حاجی بیان. که از اینجا تا خود اصفهان براشون جاشون می -

 های شبکه چهار رو اجرا کنه.دعا بخونه و حدیث نقل کنه و برنامه

 

 شاهین خندید و گفت:

 بدجنس. -



 

 ن.کنه. اینا تحمل ندارنباش. حاجی کل مسیر رو رادیو گوش می

رم کباب این تنبیهشون باشه که بدونن چطور انتخاب کنن. من می -

 سفارش بدم. برو خانومت رو بیار.

شاهین به سراغ نیال رفت و کنار او به ماشین تکیه زد. نیال رو به او 

 کرد و لبخند مهربانی زد.

 حالت خوبه؟ -

 آره. خوبم.  -

سر وا کنم. با آهنگ ببخشید که نتونستم شیال و ربکا رو یه جوری از  -

 گوش دادنشون اذیت شدی. 

 نه. خوبم.  -

من خیلی وقته مسافرت نرفتم. حتی یادم نبود چیزی بگیرم بذارم تو  -

 ماشین.

 آد. اشکال نداره پیش می -

 ی نیال انداخت و او را به خود فشرد.شاهین بازویش را دور شانه

 بعد هم دست نیال را گرفت و گفت:

 بریم. -



ی های چیده شده رفتند. نیال حاال که جلوی همهبه سمت تختآن دو 

مردم و آن همه نگاه دستش در دست این مرد خوشتیپ و خوش هیکل 

 زد و حال عجیبی داشت.بود قلبش به شدت می

کرد، حاال حالی که قبال تجربه نکرده بود. ته قلبش به خود اعتراف می

که همسرش مرد خوش  حال استکه ازدواج اجباری داشته است، خوش

 قد و قامتی است. 

ها رسیدند سالم جمعی کردند و جواب گرفتند. رامین به کنار تخت

 گفت:

 جا. و برایشان جا باز کرد.بیا شاهین. بیایین این -

کرد و نیال از نیال کنار شاهین نشست. شاهین دست او را رها نمی

 کشید. های بقیه خجالت مینگاه

با آن دعوا باز هم شاهین به نیال چسبیده است؛ و در  کردربکا باور نمی

 کرد.بین همه منیر خانم نگاه غضبناکی داشت و با اخم نیال را نگاه می

احساس بدی داشت که نیال کنار پسرش نشسته است و شاهین اینچنین 

 کند. به او توجه می

زده محسن دست در دست با کیانا و کیان آمد. کیانا با دیدن شاهین ذوق 

 گفت:

 دایی و عروسکش اومدن. -



های گرد شده سمت کیانا گردید. کیانا سمت تختی که شاهین ی نگاههمه

 هایش را ذوق زده برای شاهین گشود.نشسته بود دوید و دست

 شاهین او را روی پای خود نشاند. او را بوسید و گفت:

 خوبی دایی جون.  -

کرد و گفت: خوشگل خانم نیال موهای بلند و مشکی کیانا را نوازش 

 چطوری؟ 

 کیانا رو به نیال کرد و گفت:

 خوبم.  -

 همانطور که به نیال خیره بود گفت:

 دایی عروسکت رو هم آوردی؟ -

 آره دایی جون. -

 منم عروسکم رو آوردم. -

 خوب کردی دایی جون. -

 دایی!  -

 جان دایی؟ -

 کنیم باهاش. می گم خوب عروسکت رو بده ببرم با بابا محسن بازی -



 شاهین سریع کبود شد. نیال خجالت کشید و رامین بی محابا قهقهه زد.

 کنه.بابا اینقدر خوب با من عروسک بازی می -

شاهین حرصی دستش را به میان موهایش کشید. شیوا و شیال و ربکا 

 خندیدند.سر در هم فرو برده بودند و می

روش یک بازی را با  ای بود داشتمحسن که مرد موقر و جا افتاده

داد. اما توجه نشان میداد و خود را بیگوشیش برای کیان توضیح می

 کیانا دست بردار نبود و گفت:

 بابا محسن. -

 جانم بابا.  -

کنه، تو چرا از اینا نمی خری گفت با عروسکش بازی میدایی می -

 باهاش بازی کنی؟

رخ شده بود. شاهین نیال احساس کرد فشارش افتاد. رامین از خنده س

 رسید رو به او کالفه گفت:که فقط زورش به رامین می

 مرض. خرس گنده. -

هر سه دختر، به خاطر کالفگی شاهین و حرفهای کیانا، دیگر کم مانده 

 بود زمین را گاز بزنند.

 کیانا غرغرکنان خطاب به محسن گفت:

 تو زور نداری عروسک دایی رو بگیری؟ -



 دانست با کیانا چکار کند.دش تشدید شد و نمیشاهین احساس سر در

 با تحکم خطاب به شیوا گفت:

 جای خندیدن بیا دخترت رو وردار ببر.  -

 محسن به حرف آمد و گفت:

گوش کن بابا. هر کس تو زندگیش یه عروسک برای خودش داره.  -

که فقط مال خودشه. هیچکس هم حق نداره اون عروسک رو ازش 

یشه با عروسکش بمونه. هیچکس هم نباید به دیگری بگیره. باید هم هم

بگه عروسکت رو بده به من. این کار خیلی زشته. حرف خیلی زشت 

تری. االن دایی از این حرف تو ناراحت شده. من هم یه عروسک 

 کس نمیدمش.برای خودم دارم که به هیچ

 کجاست؟ -

 محسن دستش را روی زانوی شیوا گذاشت و گفت: 

عروسک منه. و یه عروسک خوشگل تر مثل تو بهم داده. مامان هم  -

اگر کسی بیاد بگه کیانا رو بده یا شیوا رو بده، خیلی از دستش 

شم. چون شماها فقط مال من هستین. پس تو هم عصبانی و دلخور می

 نباید این حرف رو به دایی بزنی، باشه؟ 

 

 کیانا شاهین را نگریست و گفت:



 گم.باشه. دیگه نمی -

 شاهین موهای کیانا را بوسید و نگاه تشکرآمیزی به محسن انداخت. 

محسن همیشه سنگین و مودب بود و شاهین هرگز به خاطر نداشت از 

 ادبی دیده باشد.او لودگی یا بی

 برای همین همیشه برایش قابل احترام بود.

 رامین در گوش شاهین با خنده گفت:

 بده.کنین؟ به منم یاد حاال چه بازیا می -

شاهین که عصبانی شده بود، یقه رامین را از پشت گرفت و کشید و او 

های او هایش را نثار بازو و شانهرا جلوی پای خود خواباند و مشت

کرد. رامین خندان از زیر دست شاهین در رفت و از تخت پایین پرسد 

 و گفت:

 چی گفتم مگه؟ -

 جرئت داری بیا بشین.  -

 پوشید و گفت:هایش را رامین کفش

 جرئت دارم ولی باید برم ببینم این کباب ما چی شد! -

 او رفت و شاهین زیر لب گفت:

 .پر رو -



کرد، که داشت با گوشی صحبت میچند دقیقه بعد رامین در حالی

 برگشت و روی تخت نشست. ارتباط را قطع کرد و س

 

 اکت نشست. دیگر خبری از آن هیجان قبلش نبود. 

 وجه دگرگونی حال او شده بود، پرسید:شاهین که مت

 طوری شده؟ -

 نه. هیچی. -

 گه. اما قیافه ات این رو نمی -

 دفعه خندید و گفت:رامین چند لحظه شاهین را نگریست. یک

 جوابم رو ندادی ناراحت شدم. -

دانست رامین در آن لحظه شاهین در سکوت او را برانداز کرد. می

زند. با ن بحث، این حرفها را میمشکلی دارد و برای عوض کرد

 آرامش گفت:

 کنم حرف بزنی. ولی اگر موردی بود، من هستم.اصرار نمی -

 رامین سر تکان داد و سکوت کرد. 

شان را خوردند شاهین زودتر رفت و حساب که میان وعدهبعد از این

 کرد و نیال را صدا زد. 



از پنجره به دست  های شیال و ربکا رانیال را در جلو نشاند و کیف

 رامین داد و گفت:

 اینا رو بده بهشون. -

 نیال معترض گفت: 

 زشته شاهین. -

 اش را باال انداخت و گفت:شاهین شانه

 خیال.بی -

 و بعد ماشین را به حرکت در آورد. 

 های آن دو را در ماشین عمویش گذاشت.رامین کیف

 ربکا با نگاه به دور شدن ماشین شاهین گفت:

 جامون گذاشت! کار اون زن عوضیشه؟ -

 رامین معترض رو به ربکا گفت:

 خواست با زنش تنها باشه.ربکا! شاهین اینطور خواست. می -

 

 با زنش تنها باشه.



 شیال آمد و گفت:

 شاهین کو؟ -

 ربکا با ناراحتی گفت:

 زن داداش جونت زیر پاش نشست ما رو نبره. -

 واقعا! -

 رامین معترض گفت:

 ! ربکا -

 و بعد گفت:

شین شناسی؟ اتفاقا نیال گفت شما ناراحت مینه بابا. تو شاهین رو نمی -

کشن اذیت ها جیغ میولی اون سردرد رو بهونه کرد و گفت بچه

 شم. البته این بهونه برای تنها موندن با خانومش بود.می

 آییم.گفت. مهم نیست. با تو میکار خوبی نکرد. باید به خودمون می -

شرمنده روتون. صبح دعوتم رو رد کردین، من هم در ماشینم به  -

 روتون بستس.

خوام با سینگلیم منم می -سوار شد و شیشه را پایین کشید و گفت: 

 خلوت کنم. با اجازه. حاجی شما رو میاره.

 شیال و ربکا به هم نگاه کردند و جیغ زدند:



 نه! رادیو! وای! -

 

 کرد. نیال گفت:دگی میشاهین با سرعت بیشتری رانن

 آرومتر عجله نداریم. -

 رمنگران نباش. سرعت تابلوها رو می -

 ولی جاده شلوغه. -

 به رانندگی من اطمینان نداری؟ -

 به رانندگی دیگران اطمینان ندارم.  -

 شاهین لبخند زد و گفت:

 االن این تعریف از من بود؟ -

 نیال لبخند نرمی زد و گفت:

 تعریف از تو، یا اعتماد به تو.دونم. یا نمی -

نگاهی به دختر بغل دستش انداخت و از شنیدن این جمالت شاهین نیم

 از زبان او به شدت شاد و کیفور شده بود.

 قراره بریم کجا؟ -



 من و تو میریم یه جای خوب.  -

 کجا مثال؟ -

 ریم هتل. می -

 رن؟بقیه کجا می -

رن های ما میبال استفادس. بچه برادر داماد یه خونه مبله دارن که -

 جا. اون

 ده. همه با هم تو یه خونه چه کیفی می -

 جا!دوست داری بری اون -

 هم آره هم نه.  -

 چرا؟ -

چون فقط رامین و شیوا با من خوبن. بقیه چشم دیدنم رو ندارن. اما  -

 جور جاهارو دوست دارم.خوب این

 زنیم. ریم بهشون سر میمی -

 



نگاهش به دست باندپیچی شده شاهین افتاد. غم در دلش آوار شد. نیال 

داشت. اندیشید گاهی ترس برش میوقتی به حرکات و رفتار شاهین می

که روزی شاهین طوری کنترلش را از دست بدهد که ترس از این

 بخواهد دست به کار بدتری بزند و به خود آسیب برساند.

 دستت خوبه؟ -

 آورد و نگاهی به آن انداخت و گفت: شاهین دستش را باال

 آره. خوبه. مشکلی نداره. -

 واقعا اون لحظه فکر نکردی ممکنه عصب دستت پاره بشه؟  -

 خواستم عصبانیتم فروکش کنه. نه. به هیچی فکر نکردم. فقط می -

 فروکش کرد؟  -

 او دستش را تکانی داد و گفت:

 ای... تا حدی  -

 بکنی. دیگه نبینم از این کارا  -

 اوه اوه. دستور!  -

دستور، هرچی! اصال خواهش. من واقعا ترسیدم. یک لحظه از ترس  -

دونی چقدر نفسم بند اومد. دیگه نخواه با این کارا من رو بترسونی. می

 نگرانت شدم؟ 



حالی در قلبش به تالطم در شاهین به حرف نیال فکر کرد. موج خوش

شده است. و چقدر این اظهار نگرانی آمده بود. نیال گفته بود نگرانش 

 کرد. برایش شادی بخش بود و روحش را تازه می

او دستش را جلو برد و با همان حال دست نیال را گرفت و روی پایش 

 گذاشت. 

های نیال جهید. سرخ شد و داغ. شاهین با نوک خون به گونه

 هایش، دست او را لمس کرد. انگشت

 ردردش عجیب فروکش کرد. شاهین حالش عجیب خوب شد. س

 من حالم االن خیلی خوبه. -

 نیال نیم رخ شاهین را نگریست. شاهین نگاه او را حس کرد و گفت:

 شه.زنی، حال من هم خوب میحرفای خوب که می -

 من حرف خاصی نزدم.  -

که نگرانم شدی یعنی امید، یعنی زندگی چرا! خیلی خاص بود. این -

 بهت هست، یعنی... مشترک، یعنی یکی حواسش

 یعنی؟ -

 تو بگو یعنی چی؟ -

 دونم. من... من نمی -



 دونی.چرا! می -

زد. این توانست از او نگاه بگیرد. قلبش عجیب سر بر سینه مینیال نمی

شد. چه داشت چنین نگاهش خیره اش میمرد چه داشت که گاهی این

ش داشت شد. چه در حرفها و صدایکه گاهی حواسش به کل جلبش می

 شد. چنین چشم و گوشش میخ حرفها و حرکاتش میکه این

 هیچ جوابی برای سواالتش نداشت.

 کنی؟بینی؟ به چی فکر میشی چی میام میطور مات چهرهوقتی این -

نیال نفس عمیقی کشید و نگاهش را به جاده دوخت. شاهین دستش را 

وباره دستش را هایش را به گونه او کشید. دبلند کرد و نوک انگشت

 روی دست نیال گذاشت و گفت:

طوری سکوت نکن. غم نگاهت رو به جاده نده. با من حرف این -

 بزن.

دونی شاهین. این سوال خودم هم هست. چی داری که گاهی ماتت می -

 شم! می

 هر چی که هست فقط تنفر نباشه!  -

  تنفر نیست. تو آدمی نیستی که کسی بتونه ازت متنفر باشه. -

 گه... اما حس خودم می -



گه شاهین. تو یه جوری هستی که آدم ناخواسته حس خودت اشتباه می -

 شه. جذبت می

 خوبه یا بد؟  -

 دونم. واقعا نمی -

 دفعه پرسید:نیال نفس عمیق دیگری کشید و چند لحظه ساکت بود. یک

 کنی؟اگر یه روزی مثل نامزد سابقت بذارم برم چکار می -

 حرفشم نزن.اصال  -

 گفتم اگر... -

کنی بری، اما اگه رفتی وجب به وجب این کره جا میکه بیاول این -

 زنم. خاکی رو برای پیدا کردنت شخم می

 برای پیدا کردن اون چرا نکردی؟ -

گم برای که میدنبالش گشتم. خیلی زیاد. اما پیداش نکردم. ولی این -

 گردم دلیل دارم.کی رو میپیدا کردن تو وجب به وجب این کره خا

 چه دلیلی؟ -

 دونی فرق تو با اون چیه؟می -

 نه؟ -



 سر اون رو هیچوقت نذاشتم رو قلبم که بخوابه. -

 

ها چطور بخوابم وقتی عطر موهات ولی جای سر تو رو سینمه. شب

شدم که دوست ندارم  قدر به بودنت کنارم وابستهتو مشامم نباشه؟ اون

 حرف بزنی. از این چیزها حتی

 

 نیال سر تکان داد و گفت:

 ولی خودت به من گفتی برو. -

 دل و زبونم یکی نبود.  -

 رم که دل و زبون یکی بشی. ذارم میپس بار بعد می -

 شاهین لبخند زد و سر فرود آورد و گفت:

 عمرا دیگه اتفاق بیفته. -

 امیدوارم.  -

 نیال دستش را از روی پای شاهین برداشت.

 گفت: زیر لب



کنیم. چطور چنین ما فقط حدود سی و پنج روزه با هم زندگی می -

 احساساتی داری؟

دن و آدمایی هستن که با سی و پنج دقیقه کنار هم بودن به هم دل می -

شن. تو انتظار داری بعد از این مدت  من هیچ حسی به تو وابسته می

 نداشته باشم؟ مثل سنگ باشم؟

 دونمنمی -

 ونم گفتنهات یعنی سردرگمی. داین نمی -

 سردرگمی شدید.  -

 شی. کم کم از سردرگمی خالص می-

 امیدوارم.  -

 نیال!  -

 بله.  -

تو که بلدی حالم رو خوب کنی پس همیشه در تالش باش حالم خوب  -

 گیره. بشه. کمتر خطا کن. خطاهات اعصابم رو به بازی می

 هست؟ روزی که اومدی پیشم تو بیمارستان یادت  -

 آره.  -

 یادت هست چیا بهم گفتی؟  -



 دونی هم که حال و روز من چی بود!کامال. می -

گفتی با من ازدواج کنی، میای تو جهنم و چیز خوبی در انتظارت  -

 نیست. 

آره گفتم. گفتم که تکلیف خودت رو توی سختیا بدونی. گفتم که یه  -

گذره. من هت خوش نمیبینی که خیلی هم بوقت نیای بعد کم بیاری. می

ریزم سرت. دست خودم هم نیست. زنه دنیا رو میوقتی به سرم می

ولی پیش میاد. باور کن یه خورده بیشتر رعایت کنی، همه چی حل 

 شه! شه. دست روی چیزی نذار که بهش حساسم. درست میمی

 ولی زندگی با تو جهنم نیست.  -

نتظار شنیدن این حرف را نگاهی به صورت نیال انداخت. اشاهین نیم

 از نیال نداشت. 

تو خیلی مهربون و خوبی. حواست به همه چی هست. به کمبودها، به  -

 کنه، به چیزی که دوست دارم. چیزی که اذیتم می

خوای حواسم بهت باشه. تو که اون شب اعتراض کردی و گفتی نمی -

 دوست نداری مراقبت باشم. 

دونم که اشتباه م خودم رو تخلیه کنم. میخواستفقط عصبانی بودم. می -

 کردم و در ازای اون همه محبت، حق داشتی با من هر کاری بکنی. 

از این به بعد مراقب باش، وسط دعوا نخوای خودت رو اینطوری  -

 شم. تخلیه کنی. چون دیدی که چقدر بدخلق می



 بله دیدم. -

 ت بکنم.تونم هر کاری باهاخودت هم که االن حق دادی می -

ی او دید. به شوخی نیال رو به شاهین کرد و لبخند را در پس چهره

 شاهین لبخند زد و گفت:

 گم یه چیزی از توش در بیار.حاال هر چی من می -

 گی خیلی خوبه. هر چی که می -

هر دو آرام خندیدند. نیال تکیه کرد و نگاهش را به جاده سپرد. شاهین 

خش صوت را بلند کرد. با کوبش آهنگ دست برد و صدای بسته شده پ

 هر دو از جا پریدند.

نیال با ترس دستش را روی قلبش گذاشت و شاهین با عصبانیت، فلش 

 ربکا را از پخش جدا کرد و روی داشبورد پرت کرد و گفت:

 خوره.اَه، لعنتی، این مزخرفات فقط به درد خودشون می -

وصل کرد. صدا را کم  و بعد فلش مموری خود را برداشت و به پخش 

 هایش را بست. کرد و با پخش شدن ترانه نیال دوباره تکیه کرد و پلک

 کرد. نوا با آهنگ و با صدای آهسته، شعر را زمزمه میشاهین هم، هم

 نیال گفت:

 صدات خوبه! -



 جدی نمیگی.  -

 جدی گفتم. -

 شاهین لبخند زد و گفت:

 این رو گوش کن. -

قطع کرد و با رامین تماس گرفت و صدا را و بعد صدای آهنگ را  

 روی اسپیکر زد.

 کمی بعد رامین جواب داد.

 جانم.  -

 تونی بگی صدای من چطوریه؟می -

العاده بود. ولی از بس سیگار کشیدی صدات تو که قبال صدات فوق -

شده چیزی بین صدای اگزوز پیکان جوانان گوجه ای مدل پنجاه و دو 

 ر که توی سنگالخ مزرعه گیر کرده.و صدای موتور تراکتو

 نیال خندید. شاهین گفت:

 ممنون بتهوون. -

 قربونت برم. -

 شاهین ارتباط را قطع کرد و گفت:



خوندم. اون وقتا قدیما رامین آهنگسازمون بود. من هم باهاش می -

جوون بودیم و خوش. االن که همه چی گذشته و بدل شده به غم و 

 بدبختی.

 زدی. بک میشنیدم خوب تن -

 شاهین ابروهایش را باال انداخت و گفت:

 از کی؟ -

 حاال.  -

 رامیِن دهن لق! -

 رامین اصال دهن لق نیست شاهین. -

 از کی شنیدی؟ -

 عمو علی! -

 مگه باهاش حرف زدی؟ -

آره. چند روز پیش. توی باغ با هم حرف زدیم. اون از روزهای  -

 خوشتون گفت.

 گفت!  و موضوع فِردی رو برات -

 آره. -



 شاهین سکوت کرد و به گذشته فکر کرد و نیال کم کم به خواب رفت.

 

 فصل یازدهم:

 

شاهین و نیال هر دو اتاق را بررسی کردند. شاهین خطاب به نیال 

 گفت:

 خوشت میاد؟ اگه دوست نداری من برم یه اتاق بهتر بگیرم؟ -

 نه. همین خیلی هم خوبه. -

 خیلی خوب. -

 باند دستت کثیف شده. باید برات عوض کنم. شاهین،  -

باشه. بذار برم دوش بگیرم که بتونم با خیال راحت یه خورده راحت  -

 بخوابم.

 بخوابی؟ -

 آره. چطور؟ -

 سره خواب بودی ها.تو از دیروز تا امروز صبح یک -

 کننها بدنم رو خسته میقرص -



 باشه.  -

 گیری؟تو دوش نمی -

 ردن چمدانش گفت:نیال در حال باز ک

 رم.چرا بعد از تو می -

 شاهین در حال بیرون کشیدن لباسش از تن گفت:

 دیگه چرا بعد؟ -

شاهین کمربندش را باز کرد و بعد از گذاشتن شلوارش روی تکیه گاه 

 صندلی گفت:

 ها رو بیارحوله -

 زد.جمع بسته بود. قلب نیال به شدت می

 دستپاچه گفت:

 رو مرتب کنم. برات حوله میارم. خوام وسایلممن می -

 نشنیدی چی گفتم؟ -

هایش را چنگ زد و به شاهین این را گفت و وارد حمام شد. نیال لباس

این فکر کرد که تا به امروز هر اتفاقی که بینشان افتاده است در 

 کرد.های خاموش بوده است. اما حاال باید چکار میتاریکی و با چراغ



کرد که صدای تحکم بار شاهین از هایش را برانداز مینیال کالفه لباس

 الی در نیمه باز او را از جا پراند:

 نیال. -

 بله.  -

 تونم تا ابد منتظر تصمیم تو باشم. من که نمی -

 صبر کن.  -

 کرد.چند دقیقه بعد نیال حوله هایشان را به چوب لباسی آویزان 

 

                  

 

کردن موهایش بود. شاهین هم روی تخت دراز نیال در حال خشک 

هایش کشیده بود و حوله دستیش را تا کرده بود و آن را روی چشم

 انداخته بود.

نیال بعد از خشک کردن موهایش رفت و درب کیفش را باز کرد تا 

گوشیش را از آن بیرون بکشد که در کمال تعجب دید چیزی درون 

 کیفش است.

ون کشید یک جعبه مستطیلی طالیی رنگ با وقتی آن را از کیفش بیر

 دری رمز دار بود.



نگاهی به شاهین کرد و خواست از او بپرسد که این جعبه متعلق به او 

اش باال و پایین کشد و سینهاست؟ ولی وقتی دید با آرامش نفس می

 شود بیدارش نکرد.می

ن آن را کنار گذاشت و دوباره دست در کیفش کرد تا گوشیش را بیرو

ای خورد. آن را بیرون کشید و باز بکشد که دستش به کاغذ تا شده

من نتونستم بازش کنم. شاید شما » کرد. درون کاغذ نوشته شده بود 

 «بتونید و بفهمید این چیه؟ لطفا یک راز بین خودمون باشه 

دانست کار نیال متعجب و سر در گم چند بار یادداشت را خواند. نمی

باشد! مطمئن بود کار شاهین نیست. چون اگر شاهین تواند چه کسی می

 گفت.بود مستقیم به او می

جعبه را برداشت و چند لحظه نگاه کرد. سه قفل چفت شده روی آن 

 بود. یک صفحه کلید که شبیه یک ماشین حساب کوچک بود.

کمی فکر کرد و بعد یک دگمه از آن را لمس کرد که با صدای 

س کشید و شاهین را نگریست. سپس آن سریع دستش را پ« جیک»

 جعبه را برداشت و همراه با یادداشت درون جیب چمدانش گذاشت.

هایش در کمد شد. اما تمام زیپ آن را بست و مشغول چیدن لباس

 فکرش در پیش آن جعبه و آن یادداشت بود.

 

 خواستند بیرون بروند.نیال و شاهین در حال حاضر شدن بودند و می

 



 زنگ زد. جواب داد و گفت:گوشی شاهین 

 جانم. -

 سالم. خوبی؟ دل بکن دیگه المصب، دل بکن. -

 سالم. خوبم از چی؟ -

 بگو از کی! -

 مرض، تو باز شروع کردی؟ -

 بیا داریم می ریم زاینده رود. -

 جا. رم همونمن هم دارم می -

 بینیم.خوبه پس همدیگررو می -

 آره.-

 گ. مخم ترکید.من رو ول کردی تو این همه مشن -

 مشنگ کیه؟ -

 دونی؟ خواهران گرام. ربکا، شیال.نمی -

 شاهین لبخندی زد و گفت:



تو که دست به دوستیت خوبه. برو یه چندتا غیر مشنگش رو جور  -

 کن.

 رسیم. تو هم زود بیا. به اونجاشم می -

 

شاهین از بین وسایلش یک شیشه عطر برداشت. مقداری از آن را زیر 

 اسپری کرد. سریع بوی تلخ و تند عطرش در اتاق پیچید.گلویش 

مشام نیال پر از بوی بهارنارنج شد. عطر تلخی که شیرینی عطر قبل 

 را نداشت. شاهین سمت نیال چرخید و گفت:

 بوش چطوره؟ -

 عالیه. اما تلخه.  -

 های پاییز و زمستون این بهتره.همین خوبه. گرم و تلخ برای شب -

 های نیال را در دست گرفت و گفت:دستاو جلو رفت و 

اون عطر مناسب این فصل نبود. فصل جدید زندگیمون رو با رایحه  -

 کنیم. شاید تلخ اما گرم. خوب، تو حاضری؟ ی بهتری شروع می

 بله. -

 بریم.  -

 هر دو در کنار هم راه افتادند.



 

فت شاهین به زاینده رود رفت و پس از پارک ماشینش دست نیال را گر

 ی هم به دیدن سی و سه پل رفتند.و هردو شانه به شانه

از پل دیدن کردند و نیال زمانی که به پایین سرک کشید تا مسیر 

های او را گرفت و محکم تکان رودخانه را ببیند شاهین از پشت شانه

 داد.

نیال ترسیده جیغ کشید و شاهین خندید و او را زیر بازوهای خود 

 آهی کشید و گفت:گرفت. نیال ناالن 

 ترسم.بدجنس. من از ارتفاع می -

 برای همین دیوارها رو محکم گرفته بودی؟ -

 بله.  -

 شاهین خندید و نیال را به خود فشرد.

 ی او انداخت.بعد هم دستش را دور شانه

 نیال را جلو کشید و گفت:

 بیا رودخونه رو ببین. -

کرد و پایین را هایش را دور کمر شاهین، محکم قفل نیال دست

 نگریست. شاهین از روی سینه به نیال نگا



 

ترسید اما با اعتماد به شاهین داشت رودخانه را نگاه ه کرد. نیال می

 کرد.می

 نیال بعد از چند لحظه گفت:

خیلی خوب شد که آب رودخونه جریان داره، سی و سه پل اینطور  -

 رودش خوشگل تره.قشنگتره. با زنده

 « زاینده رودزنده رود=» 

 هایش را روی سر نیال گذاشت و گفت:شاهین لب

پس من سی و سه پل هستم و تو زاینده رود. همونطور که این پل با  -

این رودخونه قشنگه و حال و هواش بهتر، من هم با تو حال و هوام 

 خوبه. روحیاتم هم قشنگتره.

مش موج نیال سر بلند کرد و شاهین را نگریست. در چهره شاهین آرا

 زد. آرامشی از جنس دریا. از جنس زاینده رود. می

دید. هر چند در طوفان او این مرد را مورد اعتماد و محکم می

کرد نشکند و حاال، باز هم حوادث، کمر خم کرده بود. اما سعی می

 زد تا خود را اثبات کند.کرد. به هر دری میداشت، کمر راست می



ردی که خوب بود، مهربان بود، با محبت بود، نیال به یاد حسام افتاد. م

وپایش را گم ها دستاما بزرگترین مشکلش این بود که در سختی

جوری حل شود و یا تصمیم کشید تا موضوع یککرد. یا عقب میمی

ماند تا کرد. گاهی هم تماشاچی بود و منتظر میعجوالنه ای اتخاذ می

 ا کند.دهد تا اجرببیند چه کسی چه دستوری می

کرد. گرفت و اجرا میاما شاهین، مردی بود که در یک آن تصمیم می

 ماند تا یاریش دهد.منتظر کسی نمی

 این مرد تکیه گاه محکمی بود. حداقل محکم تر از حسام.

نگاهش را از نگاه شاهین کند و به رودخانه برگرداند و چه حس خوبی 

 رد.کداشت آن لحظه. حسی که ترس را از او دور می

 به به، جک و رز و تایتانیک خلوت کردین. -

شاهین رو به عقب کرد و رامین را دید. با احتیاط نیال را کنار کشید و 

 با هم دست دادند و احوال پرسی کردند.

 رامین لبخندزنان رو به نیال گفت:

 همیشه به عشق. -

 های نیال سرخ شد و جوابی نداد.گونه

 بقیه کجان؟ -

 به ابتدای پل کرد و گفت: ایرامین اشاره



 دور از جون بزرگترا گردن خوردشون دارن میان. -

 چیه باز؟ -

  .گیر افتادم با این همه عنترمنتر -

 حاال عنتر کیه و منتر کدومه؟  -

 مشخص نیست؟ -

 شاهین خندید و گفت:

 چرا؟ -

وقتی بقیه رسیدند به هم سالم کردند و مشغول عکس گرفتن شدند. نیال  

کرد که در کنار هم شاد ادی و خنده خانواده راستاد را نگاه میداشت ش

 حال بودند.و خوش

دلش گرفت. به یاد پدر و مادرش افتاد. به یاد سینا. به یاد سفرهایشان. 

 دلش برایشان پرکشید.

ور بود که آقای راستاد کنارش قرار گرفت و در افکار خود غوطه

 گفت:

بندازیم. نیال گوشی او را که سمتش شه با هم یه عکس دخترم می -

 دراز کرده بود گرفت و گفت:

 چشم. -



 بعد روی دوربین جلو تنظیم کرد و یک عکس با هم گرفتند. 

کرد منیر خانم در تمام طول مدت داشت با حیرت همسرش را نگاه می

 و در دلش آشوبی به پا بود. رامین هم که متوجه آن دو شد گفت:

 خوام.س میایول حاجی. منم عک -

ی پشت سر آن دو ایستاد. رامین ساعد دست راستش را روی شانه 

 عمویش تکیه داد و گفت:

 بگیر. -

 نیال یک عکس گرفت که رامین گفت:

 جا تیم ملی رو تکمیل کن.شاهین اون دو تا رو ول کن. بیا این -

شاهین رو به عقب کرد و وقتی دید در حال گرفتن عکس یادگاری 

 ربکا را پس داد که او معترض گفت:هستند گوشی 

جا تو نیمکت ذخیره هم گرفتی هان! آرومتر بابا. اونداشتی عکس می -

 نیستی. 

شاهین گوشی پدرش را از نیال گرفت. کنار نیال ایستاد و عکس گرفت 

 و گفت:

 االن دیگه با این همه ستاره رفتیم جام جهانی. -

 سوت بلند کشید. رامین انگشتهایش را در دهان گذاشت و چند



 آقای راستاد گوشش را گرفت و خندید و گفت:

 آروم تر. -

هایش هم اضافه شدند و چندین عکس دسته جمعی شیوا و محسن و بچه

 گرفتند.

 شاهین رفت و دست مادرش را کشید و گفت:

 .شمام بیایین -

 نه شاهین دوست ندارم.  -

 ما دوست داریم باشین. -

کنار پدرش قرار داد و شیال را صدا کرد تا و مادرش را با اصرار 

یک عکس درست حسابی از جمع بگیرد. بعد از انداختن آن عکس، 

رامین گوشی را دست رهگذری داد و همه را دور هم جمع کرد و با 

های مختلف چند عکس انداختند و لحظات خوششان را ثبت ژست

 کردند. 

 

به خیابانی در اصفهان  وقتی به کنار بقیه رسیدند با راهنمایی محسن

شاپ را رزرو شاپ شدند. او برای یک ساعت کافیرفتند و وارد کافی

 کرده بود تا همه راحت باشند. 



کاری، نورپردازی زیبا و دیوارهای آجرنما، تابلوهای فلزی کنده

ای ای، پارکت قهوههای قهوهجذاب، میزهای پایه فلزی مشکی با صفحه

کالسیک آرامش خاصی به هر مشتری  و چیدمان تلفیقی مدرن و

کرد. همه دور داد. بوی عطر قهوه در ابتدای ورود آدم را مست میمی

میزهای موجود نشستند. رامین، محسن، شاهین و نیال دور هم نشسته 

کردند. شیال و شیوا و ربکا داشتند عکس بودند و داشتند صحبت می

 گرفتند. می

 کردند. پچ میمورد چیزی با هم پچ آقا و خانم راستاد هم داشتند در

 های همه را گرفت. رامین گفت:پیشخدمت آمد و سفارش

 واسه حاج آقا چایی دارچینی لطف کنید بیارید. -

 شاهین پوزخندی زد و گفت:

 با غنچه گل رز. -

 رامین جدی شد و گفت: 

 دونی که بابات قهوه دوست نداره.هرهر... من جدی گفتم. می -

 از حرکت رامین جا خورده بود سری تکان داد و گفت:شاهین که  

 بله! -

 و سرش

 



 را پایین گرفت و با منوی روی میز ور رفت.

 رامین چشمک شیطنت آمیزی به محسن پراند و گفت:

ترسم بخوره، ، تو رودروایسی، قهوه ترک سفارش داده، میآخه بچم -

 مغزش تغییر کاربری بده.

 ارنفر خندیدند.شاهین سر بلند کرد و هر چه 

 نیال گفت:

 زشته آقا رامین. - 

 پیشخدمت رفت و شیال از میز بغل، رو به رامین گفت: 

 باز معرکه گرفتی؟ -

چکار کنم؟ مثل تو عکس لب غنچه ای بگیرم، برای صفحه مجازی  -

 اینستا که ملت زیرش نظرات پربار بنویسن؟

 آره. بهتر از حرکات جلف توئه. -

 ت گفت:رامین با اشاره دس

 جا.پاشو بیا این 

محسن از جایش بلند شد و به کنار آقای راستاد رفت. شیال هم کنار  

کشید، به که صفحه گوشیش را باال میرامین نشست. رامین در حالی

 محتوای مورد نظرش رسید. 



گوشیش را جلوی شیال گرفت و او با دیدن عکسش در جشن تولد 

 دوستش گفت:

 خوب.-

 را باز کرد و گفت: هارامین کامنت

 اینا رو بخون. -

دید که شد و میها هر لحظه سرخ و سرخ تر میشیال با خواندن کامنت

جا نوشته بودند، در رامین چگونه از خجالت اشخاصی که نظرات نابه

آمده است.  دوست داشت زمین دهان باز کند و در آن فرو رود. رامین 

 گوشیش را از دست او کشید و گفت:

هامون بودیم. االن شدیم خروس جنگی مردا قبال خروس تو خونه ما -

 فضای مجازی.

 چی شده رامین؟ -

 هیچی. -

 اون چی بود؟ -

 چیز مهمی نبود. -

 چرا مهم بود. ببینم اون چیه؟ -

فشرد. شاهین مچ رامین را گرفت هایش را به هم میشیال با غصه دست

 و گفت:



 بده ببینم چی بود؟ -

 پس کشید و گفت: رامین دستش را

 دادم. هر چی بود خودم حلش کردم.اگر الزم بود نشونت می -

 شیال از جایش بلند شد و رفت. رامین رو به شاهین گفت؛

 سخت نگیر. هر چی که هست من حواسم هست به این دو تا. -

 

 ها آن شب و روز بعد را در اصفهان به گشت و گذار پرداختند.آن

شاهین خواب بود نیال داشت آن جعبه مرموز و در شب سوم زمانی که 

 شود!اندیشید که چگونه باز میکرد و به این میرا بررسی می

چند رمز به آن داد ولی باز نشد و صدای جیک جیک کلیدها باعث شد 

 شاهین بین خواب و بیداری بگوید:

 نیال این صدای چیه؟  -

 هیچی. صدای صفحه کلید گوشیمه. -

 اش کن.صدبچه شدی؟ بی -

 چشم. -



او جعبه را سر جا انداخت و آباژور را خاموش کرد. به روی تخت 

 رفت و گفت:

 شاهین! -

 هوم. -

 کنی؟تو اگه بخوای واسه چیزی رمز بذاری از چی استفاده می -

 شاهین نیال را به آغوش کشید و جواب نداد.

هین نیال دستش را میان موهای خود فرو برد و با کالفگی به هم زد. شا

 زیر لب خواب آلود گفت:

 چند رقمی؟ -

 سه مثال. -

 آخرین عدد شماره تلفن و روز تولدم با هم. -

مثال آخرین عدد شماره تلفن من سه هست، و روز تولدم بیست و هفتم  -

 هست، رمز بشه سیصد و بیست و هفت؟

 اهوم. -

 ممنون.-



دید این شاهین جواب نداد و دوباره خوابش عمیق شد. نیال وقتی می

جعبه را کسی از خانواده او در چمدانش گذاشته است حتما رمز باید 

چنین چیزی باشد. اما شماره تلفن و تاریخ تولد چه کسی؟ و اصال اگر 

 کرد؟این نبود باید چکار می

 

هایش را برای جشن حاضر ظهر روز بعد وقتی نیال داشت لباس

 کرد شاهین پرسید:می

 پوشی؟امشب چی می -

 

 پوشم.من این لباس رو می -

و آن را به شاهین نشان دارد. یک لباس طالیی رنگ پر زرق و برق. 

 بلند و آستین دار بود.

 پشتش رو ببینم؟ -

 

نیال پشت لباس را به شاهین نشان داد. تا کمر باز بود و دنباله زیبایی 

داشت. شاهین لبخند زد. نیال ذوق زده کفش و کیف ست با آن را به 

 نشان داد و گفت: خوشگلن؟  شاهین

 ات رو قبول دارم.خیلی. سلیقه -



 ممنون. -

 ولی امشب اینا رو نمی پوشی. -

 نیال وا رفت و گفت: 

 چرا؟  -

 چون پشت لباس بازه. -

 ولی زن و مرد قاطی نیست. -

 کی گفته؟ -

زدن. ازشون شیال و ربکا تو خونه داشتن در مورد جشن حرف می -

پرسی! گفتم که برم لباس مناسب بگیرم. اونام میپرسیدم. گفتن چرا 

 گفتن جداست

 ذارم این رو بپوشی.دونستن من نمیدوتاشون سر کارت گذاشتن. می -

 دار روی صندلی نشست و لباس را به آغوش کشید.نیال غصه

شاهین لبخند زد و از جایش بلند شد. به کنار نیال رفت و مقابل او زانو 

و را نگریست. قیافه شاهین در نظرش با این لبخند زد. نیال لبخند کج ا

کج و این موهایی که به زور پشت سرش بسته بود شیرین تر از همیشه 

 رسید.به نظر می

 او لباس نیال را در دست گرفت و گفت:



 دار شدی؟برای این غصه -

 دونی چقدر گشتم تا این رو انتخاب کردم؟می -

  .زنونه بپوششچه ایرادی داره؟ اولین مراسم  -

تو که گفتی حق ندارم تو زنونه هم لباس باز بپوشم. پس همین هم  -

 دی راحت باشم؟ ایراد داره. من چطور فکر کردم تو اجازه می

 غر نرن. حاضر شو بریم یه لباس خوشگل برات بگیرم.  -

 آخه... -

 آخه چی؟ -

از  نیال نگاه حسرت بارش را سمت لباس پایین برد. شاهین خندید و

 جایش بلند شد و نیال را با خود بلند کرد و گفت:

 چشمات رو اینجوری نکن. پاشو بریم.  -

 

هر دو سریع حاضر شدند. به بازار رفتند و به دنبال یک دست لباس 

 مناسب برای نیال گشتند.

ای رنگ، چشم شاهین را گرفت. بدون در آخر یک پیراهن بلند سرمه

 شنل مانند برایش آماده شده بود.آستین بود اما یک رویه حریر 

 نیال همان را ت



 

آمد. شاهین به سراغش رفت و وقتی نیال را در ن زد. به چهره اش می

 آن لباس دید سر فرود آورد و گفت:

 رویه اش رو هم بپوش. -

 رویه بیشتر شبیه به شنل بود. آن را هم روی شانه هایش انداخت.

 خوبه اگه تو دلت بخواد. -

 بهتره.  از هیچی -

 یعنی دوست نداری؟ -

 نیال سرش را به چپ و راست تکان داد.

 خواد، درسته!تو دلت اون لباس طالیی رو می -

 نیال سکوت کرد.

دم اگر نگاهی رو تنت هرز رفت باشه، اون رو بپوش. ولی قول نمی -

 آروم باشم. 

 نیال سکوت کرد.

 شاهین کوتاه آمد و گفت:

 باشه. بپوش بیا بیرون. -



ای خوشش آمده نیال مانتویش را پوشید. شاهین که از آن لباس سرمه

 بود آن را خرید. جاهای دیگر را هم نگاه کردند.

قدر ذهنش درگیر آن لباس گرفت. آننیال اما چیزی چشمش را نمی

 دید.طالیی بود که همه چیز را طالیی می

 شاهین وقتی کالفگی نیال را دید گفت:

 برگردیم هتل.نیال بهتره  -

 باشه بریم.  -

 او نیال را به هتل برگرداند. پاکت خرید را به او داد و گفت:

 گردم.برو باال من یه کم دیگه بر می -

نیال به اتاقشان رفت و خسته و کسل پاکت را روی میز گذاشت و در 

 دل شیال و ربکا را به باد ناسزا گرفت.

آن شد. تاریخ تولد شاهین او پای جعبه نشست و مشغول رمز دادن به 

 دانست، آخرین عدد شماره تلفنش هم نُه بود.را می

روی آن زد نهصد و شانزده. اما اشتباه بود. از بقیه هم خبر نداشت و 

 اند.دانست چه تاریخی به دنیا آمدهنمی

 چندین عدد ذهنی به آن داد و همه رد شدند.

و سمت در رفت و  چند ضربه به در خورد. جعبه را با عجله برداشت

 پرسید:



 کیه؟ -

 منم.  -

شاهین بود. در را گشود. او با پاکت بزرگی وارد شد. در را پشت 

 سرش بست و گفت:

 سالم طالیی -

 نیال زیر لب گفت:

 سالم -

 شه.تو که هنوز حاضر نشدی! داره دیر می -

دونم چکار کنم. دیگه حوصله آرایش و باقی لباس که ندارم نمی -

 نداشتم.  مسائل رو

 دونستم اونقدر لجوجی که حتی سلیقه من رو قبول نداشته باشی. نمی -

 دلم پیش اون گیره.  -

 دونم. ولی این لباس هم قشنگ بود.می -

بعد دست در پاکت کرد و یک لباس زیبای طالیی بیرون کشید. باالیش  

 دانتل بود و از کمر به پایین ساتن.

نداره. اندازه اون هم تنگ نیست. اما این زرق و برق اون لباس رو  -

 طالییه. نظرت چیه؟



 اش چسباند و گفت:نیال لباس را از شاهین گرفت و آن را به سینه

 عالیه -

و سریع آن را پوشید. پشت به شاهین کرد و شاهین زیپ را باال کشید. 

 اش بود. نیال خود را در آینه برانداز کرد.کامال اندازه

 بود و چهره اش را خواستنی کرده بود.لباس به تنش نشسته 

 رو به شاهین گفت:

 بهم میاد؟ -

 میاد! -

 ممنون.  -

هایش را دور گردن شاهین انداخت. شاهین او را در آغوش و بعد دست

 کشید و گفت:

 شه بدو برو حاضر شو. داره شب می -

 

نیال از شاهین جدا شد و خود را راضی کرد تا چیزی از شاهین بپرسد. 

 شاهین وقتی معّطلی او را دید گفت:

 چیزی شده؟ -



 من رو دوست داری؟ -

گیر شده های نیال را نگریست. با این سوال غافلشاهین چند لحظه چشم

 دانست چه جوابی بدهد.بود. نمی

 اگر سخته جواب بدی، الزم نیست چیزی بگی.  -

 های نیال را در دست گرفت و گفت:شاهین دست

دیدمت شبی بود که داداشت، داداشم رو زده بود. یک  اولین باری که -

دختر ترسیده اما آروم. آرومتر از خود من. شاید در ظاهر. چون درون 

تر از دریای طوفانی بود. ولی یک روزی به خودم قول داده من ناآروم

که بفهمم نوشین چرا بودم هرگز گریه نکنم. برای هیچ چیز. مگر این

 رفت.

تم تو کی هستی. خیلی هم فکرم درگیر نبود. تا روز دونساون شب نمی

قرار رفتی تو بغل سینا قدر بیجا دوباره دیدمت. وقتی اوندادگاه. اون

 فکر کردم یا همسرش هستی یا نامزدش.

که با وضع قراریت شدم. غبطه خوردم. به اینناخواسته مات تو و بی

م کمی عشق، مثل قرارش هستی. تو دلم برای خودسینا تو هنوز هم بی

 عشق تو رو آرزو کردم.

کنی. انتظار هم روزی که پدرم اون پیشنهاد رو داد فکر کردم قبول نمی

نداشتم قبول کنی. وقتی قبول کردی گفتم تو هم عین نوشین هستی. اما 

دیدم نه. زندگی کسی تو دستهاته. حاال یا نامزدت یا برادرت. فرقی 

 نداشت. 



اساتی هستم. باید کسی دوستم داشته باشه تا که من یک آدم احسو این

 بتونم نفس بکشم.

من که همه جوره پات هستم. منتظر احساس توأم. دوستم داشته باشی، 

 شم.عاشقت می

 االن چی؟ -

 االن بهتره بری حاضر بشی.  -

 بهم بگو.  -

 گم. هر وقت تو حست رو به من گفتی، من هم حسم رو می -

 چرا به زبون نمیاری؟ -

اش را به های نیال را رها کرد و به کنار پنجره رفت. شانهشاهین دست

 دیوار تکیه داد و خیابان را نگریست و گفت:

دوست ندارم، تو روی تو، از گذشته حرف بزنم. ولی یه روزی، به  -

کس دیگه، روزی صدبار گفتم دوستت دارم و عاشقتم. اما جوابی 

« مرسی منم»احساسات من   گرفتم. زیباترین جوابش در مقابلنمی

تونم ابراز احساس کنم و طرف مقابلم بهم بگه بود. نیال، دیگه نمی

مرسی. پس بذار تو حال خودم باشم. هر احساسی که دارم یا ندارم مهم 

نیست. مهم اینه که تو حالت خوب باشه. بهت سخت نگذره. آرامش 

 کنم که آدم باشم.داشته باشی. من هم دارم سعیم رو می

 پس-



 پس چی؟ -

 اگر... -

 اگر؟ -

 اگر روزی من به تو ابراز -

 

 احساس کردم جوابم...

 شاهین آرام گفت: 

 مطمئن باش جوابم هر چی باشه، مرسی منم نیست. -

نیال سر تکان داد و رفت جلوی آینه ایستاد. مشغول آراستن موهایش 

 ور بود.شد. شاهین هم در افکار خود غوطه

اش با نوشین که او حتما در حال اندیشیدن به گذشته نیال وقتی فکر کرد

 هو برای بیرون کشیدنش از آن حال گفت:است او را نگریست و یک

 لباسات حاضرن؟  -

 شاهین رویش را به نیال کرد و گفت:

 جانم؟ -

 گم لباسات حاضرن؟می -



 بله. -

هایش را از کمد بیرون آورد و روی تخت انداخت. نیال شاهین لباس

های مرتب شاهین کرد. چند لحظه او را نگریست و بعد اهی به لباسنگ

 لبخند زد و به ادامه کارش پرداخت.

 نیال!  -

 بله.  -

 دیشب یه چیزایی ازم پرسیدی.  -

 مثل چی؟  -

 گفتی؟ رمز و تاریخ تولد انگار. درست یادم نیست. چی می -

چکار  چیز مهمی نبود. پرسیدم اگر بخوای به چیزی رمز بزنی -

 کنی؟ که جوابم رو دادی. می

 کنی؟شوخی می -

 نه.  -

 خواستی ؟برای چی می -

خواستم رمز بزنم به گوشیم اما یادم بمونه. چون فراموشکارم. ولی  -

 رمز سه عددی گفتی.



ره. تقریبا خونه ما همه این خوب باقیش رو صفر بزن. یادت هم نمی -

 کننکار رو می

 گی؟جدی می -

 اهوم. -

 نیال به فکر فرو رفت. شاهین گفت:

مثال رمز گوشی من، نهصد و شونزده هزاره. آخرین عدد شماره  -

 تلفنم نُه، شونزده هم تاریخ تولدمه، سه تا صفر هم برای باقی ماجرا.

 کنی؟اگر بخوای رمز سخت تر بزنی چکار می -

 چندتایی؟ -

 شش تایی -

تولدم مثال سیصدو... آخرین عدد شماره تلفنم. روز تولدم، سال  -

 هرچی

 جالبه. این شیوه چه کسیه؟ -

 خودم. -

 نیال مشغول آرایش شد.

 چرا آرایشگاه نرفتی؟ -



 تونم خودم رو درست کنم.خودم بهتر می -

 هایش را پوشید.شاهین مشغول مرتب کردن موهایش شد بعد هم لباس

هره این ایش را زد، نیال در آینه به او خیره شد. چوقتی کروات قهوه

 مرد بسیار زیبا و جذاب بود.

 

نیال وقتی کارش تمام شد از جایش بلند شد و برگشت و تیپ شاهین را 

نگریست. پیراهن سفید راه راه پوشیده بود با کت سفید. یک شلوار 

ای ست کرده بود. نیال رفت و لباس سورمه ای سورمه ای با کفش قهوه

 مانده بود. رنگش را پوشید. شاهین در کف حرکت نیال

 پرسید:

 شه؟کنی؟ پس لباس طالیی چی میچکار می -

 خوام با تو ست کنممی -

 و خندید.

ای این همه بدخلقی کردی برای لباس طالیی رنگ، اومدی سرمه -

 پوشیدی؟ که با شلوار من ست کنی؟ 

هرچند مثل طالییا خوشگل نیست، ولی همین که لباسهامون به هم  -

 میان کافیه

 آد. تو به شلوار من میلباس  -



 

 شاهین خندید و نیال را به حال خود گذاشت. 

وقتی نیال حاضر شد هر دو از هتل خارج شدند و به لوکیشنی که 

 رامین برایشان فرستاده بود رفتند.

شاهین وقتی پیاده شد رفت و در را برای نیال باز کرد. نیال پیاده شد و 

م کرد که نیال بازوی او را تشکر کرد. شاهین دستش را روی سینه خ

 گرفت.

هر دو با هم وارد تاالر شدند. رامین به استقبالشان آمد و تا به آن دو 

 رسید سوت بلندی کشید و گفت:

 .خوشگال رو ببین. چطوری توی راه ندزدیدنتون -

 دیگه جرئت نکردن. -

 بیا بریم بشینیم میز ما اون طرفه -

 

 نشان داده بود نشستند.نیال و شاهین پشت میزی که رامین 

 

شان خوش و بش کردند.شیال و شاهین و نیال از همان فاصله با خانواده

 کردند که ربکا داشتند آن دو را برانداز می



 .ها شدپسری به سر میز خانواده راستاد رفت و مشغول صحبت با آن

 رامین و شاهین هر دو به او خیره شده بودند. شاهین پرسید:

 این کیه؟ -

داداش کوچیکه داماده. از دیروز صبح که با داماد و محسن اومدن  -

خونه که ببینن کم و کسری هست یا نه ول کن نیست، پسره چای 

 شیرین.

 خوب شاید بهش گفتن به خاطر آبجِی محسن هوامون رو داشته باشه. -

همه فامیالی درجه یک محسن اومدن اینجا. باید هوای ما رو داشته  -

 باشه؟ 

 ش فکر نکن حاجی هست.به -

 دونم واسه کدوم یکی اینقدر چسب شده به ما!فقط نمی -

 گی؟چی می -

 دقّت کن ببین نگاهش بیشتر به شیالس یا ربکا؟ -

شیال خطاب به آن پسر میز شاهین را نشان داد. پسر نیم نگاهی به 

عقب انداخت و بعد برگشت و سری تکان داد و تشکر کرد، بعد به سر 

آمد گفت. و بعد رو ا آمد. با شاهین و رامین دست داد و خوشهمیز آن

 به نیال سر فرود آورد و گفت:

 خوش اومدین. -



 مرسی -

 بنده، کیوان هستم برادر کوچیکتر سبحان و شما؟ -

 شاهین هستم. برادر خانوِم محسن. -

 کیوان لبخند زد و گفت:

 خوشحالم که افتخار آشنایی با شما رو پیدا کردم. -

 .ممنون همچنین. بفرمایید. چرا سر پا ایستادین -

 مزاحم نیستم؟ -

 خیر. -

 شاهین خطاب به نیال گفت:

 تونی بری پیش خانوما.عزیزم، شما می -

نیال با اینکه دوست نداشت، پذیزفت. از جایش بلند شد و به خانواده 

 راستاد پیوست.

 رامین گفت:

 شیم.خوب آقا کیوان. از خودت بگو بیشتر آشنا  -

نیال سر میز نشست که منیر خانم و ربکا نگاهی به هم کردند و با اخم 

 نیال را نگریستند.



 شیوا برگشت و به جمع پیوست. شیال پرسید:

 عروس نیومد؟  -

 فعال نه. -

 کنن پس؟ چکار می -

 شهاالن پیداشون می -

 شیوا رو به نیال گفت:

 چقد خوشگل شدی. -

 نه به اندازه شما. -

 ن کجاست؟شاهی -

 نیال به میز اشاره کرد. شیوا گفت:

 دردش به جونم. - 

 

ببین چقدر ماه شده داداشم. خیلی وقت بود دلم برای این شکل لباس 

 پوشیدنش تنگ شده بود.

 او نیال را نگریست و گفت:



 ست کردین؟ -

خواستم طالیی بپوشم، ولی لحظه آخر تصمیم گرفتم این رو من می -

 بپوشم

 میاد.  قشنگه بهت -

 سلیقه شاهینه. -

 ی نیال کشید و گفت:های صورتی روی شانهشیوا دستی به گل

 قشنگه. -

کرد معلوم بود که عصبی است. منیر خانم، با آقای راستاد پچ پچ می

شیال با گوشیش سرگرم بود و نگاه ربکا روی شاهین مات بود و با 

 کرد.حسرت نگاهش می

 :منیر خانم برگشت و به نیال گفت

 تو که شرط یادت نرفته! -

 کدوم شرط؟ -

 که یه توله پس بندازی و گورت رو گم کنی؟کدوم شرط؟ این -

 تمام تن نیال به لرزش در آمد. شیوا معترض گفت:

 مامان!  -



های لرزان آقای راستاد را ربکا و شیال رو به نیال کردند. نیال با دست

 کرده بود.نگریست. مردی که روز اول برایش شرط تعیین 

بهتره تا اینجایین، دست بجنبونی و یه توله بندازی تو شکمت. هر  -

گیره، درست ای که از شکم تو باشه هرگز تو دل کسی جا نمیچند بچه

ات رو به دنیا بیاری و بری. دیگه مثل خودت. بهتره زودتر بچه

تونم تو رو کنار پسرم تحمل کنم. امروز این رو بهت گفتم که نمی

جا فقط یک مهمونی. قرار نیست تو رو تا ابد وش نکنی تو، اینفرام

 نگه داریم.

 شیوا عصبی و معترض گفت:

 مامان االن جای این حرفا نیست. -

پس کجا جاشه؟ حیف نیست داداشت تا عمر داره، با آبجی قاتل  -

 برادرش زندگی کنه؟

 ای داره؟مامان! االن باز کردن این بحثا چه فایده -

 تاد به حرف آمد و گفت:آقای راس

 داری؟تونی دو دقیقه زبونت رو نگهزن، تو نمی -



کنه؟ سر میز جا ، چکار میدارم؟ اصال این، اینبرای چی باید نگه -

شم. دستش رو بینم خون به جگر میمن، کنار من؟ من این رو که می

خوام روانی بشم. یه جوری باهاش قدم بینم، میتو دست پسرم می

خواد تا ابد زن شاهین بمونه. اصال چرا باید اره، انگار میدبرمی

ی ارتباطمون رو قطع کردیم که اومد این مراسم. ما همهباهاش می

کمتر به عنوان زن شاهین تو ذهنا جا بیفته. این رو ببین با چه دبدبه و 

 کبکبه ای اومده تو جشن. 

تی نگاهش به او توانست نیشخندهایش را کنترل کند و نیال وقربکا نمی

 افتاد قلبش هزارتکه شد. 

چیز، ح... م زاده رو وهللا همش مقصر شماهایین که به این بی همه -

 دین.می

 شیال حیران دست بر ساعد مادرش گذاشت و گفت:

 مامان. -

 مامان و درد. این و برادر ح... م زاده اش گند زدن به زندگیمون.  -

 برخاست. شیوا دستش را روی میز کوفت و 

دفعه برخاست و به سمت در ورودی پا تند کرد. شیوا نیال هم یک

ناخواسته با صدای بلند نامش را صدا زد. شاهین و رامین رو به آن 

سمت کردند. با دیدن نیال که سمت در رفت، هر دو با احساس بدی که 

بهشان دست داد از جا بلند شدند و کیوان متعجب به حال آن دو مرد 

 رد.نگاه ک



جا ای به رامین داد. رامین از همانشیوا پشت سر او رفت. شیال اشاره

 پرسید:

 چی شده. -

 شیال به در اشاره کرد.

 منیر خانم گفت:

 بشین به تو چه. -

 هایش تکیه زد و زیر لب گفت:آقای راستاد سرش را به دست 

 هللا اکبر. -

و با شاهین  رامین و شاهین به سمت درب ورودی رفتند. شیوا برگشت 

 رو به رو شد.

 ره؟چی شده شیوا؟ نیال کجا می -

  .تونم با این کفشا دنبالش بدوأممامان دعواش کرد رفت. من نمی -

 شاهین شیوا را کنار زد و دنبال نیال رفت.

 

رامین هم با عجله از او رد شد. نیال سرگردان از باغ رد شد و بعد 

 بیرون زد و بی هدف راه افتاد.



رفت تا از آن باغ شلوغ بود و نیال نفس زنان و با عجله میجلوی 

 مکانی که آزرده شده بود دور شود. 

 شاهین و رامین هم از باغ بیرون زدند.

 رامین تو از این طرف برو. اگر پیداش کردی خبرم کن.  -

 باشه.  -

شاهین گوشیش را در دست گرفت و با نیال تماس گرفت. گوشی نیال 

 داد.ما جواب نمیخورد ازنگ می

 یک تاکسی از کنار نیال رد شد. نیال داد زد:

 تاکسی.  -

دستش را بلند کرد. تاکسی چند قدم جلوتر ایستاد. نیال خود را روی  

 صندلی عقب انداخت و نام هتل را گفت.

شاهین و رامین چندین بار آن مسیر را رفتند و برگشتند. وقتی به هم 

 هایش را مالید و گفت:ی چشمرسیدند شاهین با اعصاب خورد

 ده.گوشی هم جواب نمی -

 چی شده اصال؟  -

 انگار مامان باز هم اذیتش کرده!  -

 به پلیس زنگ بزنیم؟  -



 نه میان دم تاالر زشته.  -

 پس چکار کنیم؟  -

 دونم. تو باغ رو گشتی؟ نمی 

 رم باغ رو بگردم. نه کامال! می -

 

تکیه کرد و دوباره به نیال زنگ زد.  شاهین با بیچارگی به دیوار باغ

 وقتی جواب نداد برایش یک پیامک فرستاد. 

 کجایی؟ -

 بعد از چند دقیقه هنوز جواب نگرفته بود. شاهین دوباره پیام فرستاد.

 شم. نیال دارم دیوونه می - 

 هایش را بگیرد.توانست جلوی ریزش اشکها را دید. نمینیال پیامک

 نوشت:

رم هتل، تو بمون کادوی عروس رو بده و اش، دارم مینگرا من نب -

 بعد از جشن هم بیا.

 شاهین نفس عمیقی از سر حرص کشید و  نوشت:

 ری؟با چی داری می -



 کمی بعد جواب آمد.

 تاکسی -

شاهین گوشی را در جیب کتش انداخت. هر دو کف دستش را روی 

ماساژ داد. ها و صورت داغ کرده اش گذاشت. کمی صورتش را گوش

 رامین برگشت و گفت:

 نبود شاهین بذار به پلیس زنگ بزنم. -

 

 خواد، برگشته هتل. نمی

 باهاش حرف زدی؟  -

 بله.  -

 گردی هتل یا میای تو؟ کنی؟ برمیخوب خدارو شکر. چکار می -

 میام تو.  -

 هر دو به درون برگشتند. شیوا نگران پرسید:

 چی شد؟ -

 . مامان چی بهش گفت؟گرده هتلداره برمی -

 



گفت باید یادش نره شرط چی بوده! زودتر یه بچه بیاره و بره. گفت  -

که کنار توئه خوشش نمیاد و نباید به این فکر کنه تو زندگی تو از این

 مونه و از این حرفا. می

کرد. شاهین نفس عمیقی کشید. صدای کوبش آهنگ داشت روانیش می

اه دارد. دست در جیب کتش کرد و دانست سردرد شدیدی در رمی

ای بیرون آورد و گفت " این رو از طرف ما بده به عروس، جعبه

 عذرخواهی هم کن که نموندیم. بگو کاری پیش اومد که رفتن. 

 تو یک ساعت بمون.  تو کجا میری؟ نیال رفت حداقل -

شاهین سری تکان داد و راه افتاد. بدون هیچ حرف دیگری. رامین رو 

ها یوا گفت "زن عمو داره شورش رو در میاره. درست مثل بچهبه ش

 کنه. االن وقت این حرفا بود؟رفتار می

دونم رامین. مگه همینطوری نوشین رو دیوونه نکرد. حاال چه می -

 نوبت نیالس. رامین اوضاع خیلی بده. نگرانم. 

 برای چی؟  -

 مامان به نیال فحش داد.  -

 ه شیوا را نگریست. های گرد شدرامین با چشم

 کنه. فقط خدا کنه نیال چیزی به شاهین نگه. شاهین خون به پا می -

 دو دقیقه نشست پیشتون بهش فوحش داد؟  -



هایش را زیر بغل زد و شیوا نگران رامین را نگریست. رامین دست

 گفت:

 شاهین باید جدا شه وگرنه هر روز یه داستان دارن. -

 از نیال؟  - 

 . از خونه بابات. نه بابا -

 دونی شاهین چقدر آس و پاسه. با کدوم پول؟ تو که می -

 چرا آس و پاسه؟ بابات هست. -

 کنه از بابا بگیره. قبول نمی -

 های منخوب بره تو یکی از آپارتمان -

 شناسی؟ عمرا قبول کنه. تو غرور کاذب اون رو نمی -

 پس بشینه تا ابد رنج بکشه.  -

 

کرد روی تخت نشست و رو به که در دلش سنگینی مینیال با غمی 

دید که پنجره و آسمان تاریک مقابلش کرد. آنقدر غمش را عظیم می

 دوست داشت یک جوری خود را از آن وضع خالص کند.



جا از او گرفت اندیشید که سینا و حسام را یکوقتی به شب پلیدی می

ر سرنوشت آوار دوست داشت به همان شب برگردد و دنیا را روی س

کند. پدرش گفته بود این ازدواج کار سختی است. گفته بود باید طعنه 

تواند تحمل کرد میبشنود، ناسزا بشنود، بدی ببیند و دم نزند. فکر می

کند اما سخت بود. تحمل چنین رفتارهایی، چنین حرفهایی برایش سخت 

 د.کس او را تا این حد تحقیر نکرده بوبود. تا به حال هیچ

های او بسیار گزنده بودند. ها و طعنهرفتارهای منیر خانم، فحش

دار شود هرگز از گزند منیر خانم در امان نخواهد دانست اگر بچهمی

 ماند.

باید فرزندش را بگذارد و برود. آقای راستاد از او امضاء گرفته بود و 

 رفت.گذاشت و مینیال باید پس از تولد فرزندش همه چیز را می

آمد! اگر عشقش به فرزندش اگر احساسی بین او و شاهین به وجود می

بود، باید با شکست بزرگی زندگی مشترکش را ترک پایان میبی

 کرد. می

دانست آورد. میدانست شاهین در برابر پدرش سرتعظیم فرود میمی

دانست آقای ممکن است در آینده روی حرف پدرش حرف نزند. می

 کردن شاهین را به خوبی از بر است.راستاد روش رام 

مردی که در برابر حرفهای همسرش « راستاد»اعتماد نداشت. به  

 داد.کمترین واکنش را نشان می

دید. حتی شاهین آینده خود را بسیار تاریک و مبهم و جهنمی می

 خواست به او حرفی از احساسش بزند. نمی



اد. اما آن روز نخواسته ایستزد میشاهین مردی بود، پای حرفی که می

 بود حرفش را رک بزند. 

ریخت. او هیچ امیدی در هایش میهای نیال گلوله گلوله از چشماشک

های شاهین بیشتر از سر هوس دید. حاال مطمئن بود بوسهخود نمی

است. برای رفع نیازهایش. حس کرد به اشتباه احساسات شاهین را به 

  عشق و وابستگی تعبیر کرده است.

شاهین فقط یک مرد بیش از حد غیرتی و مهربان بود. مهرش از سر 

شد نیال را از دل رحمی بود نه احساس. و اگرنه وقتی عصبانی می

 کرد. خود دور می

 بود.  آسیب نرساندن به نیال تنها، یک بهانه

 

بافت و تمام ای که خورده بود با خود توهم مینیال از ترس و از ضربه

 دید. تاد را دشمن خود میخانواده راس

هر کس هم که مهربانی کرده بود، مهربانیش را بر حسب دل رحمی 

 گذاشته بود. 

 او زیر لب گفت:

ی خانواده راستاد رو از شم. من همهوقت وابسته دشمنام نمیهیچ -

کنم روزی صدبار بگن کاش به کنم. کاری میکارهاشون پشیمون می

 رفت. دادیم میاون پسر رضایت می



هاشون پشیمون بشن. اول از همه هم راستاد کنم از کردهکاری می

بزرگ. مردی که من بهش پناه بردم و اون من رو معامله کرد. من داغ 

که اونا به من ضربه ذارم. قبل از اینبچه رو به دل تک تکشون می

زنم. به التماس میندازمتون. به بدبختی هام رو میبزنن، من ضربه

گیرم. حق فوحشا رو تون. حق التماسهای مادرم رو ازتون میمیندازم

 گیرم. می

 

کلید در قفل درب اتاق چرخید. شاهین به درون آمد. در را بست و جلو 

حرف آمد کتش را از تن بیرون کشید و درون کمد آویزان کرد. بی

 پشت به نیال در این طرف تخت نشست.

 

از کمد بیرون کشید.  نیال از جایش بلند شد و رفت چمدانش را

هایش را روی زمین انداخت. درب چمدان را باز کرد و مشغول لباس

هایش درون چمدان شد. شاهین کارهای عصبی او را تماشا چیدن لباس

 گفت. کرد اما هیچ نمیمی

 

 داد. وقتی چمدانتوجه کارش را انجام مینیال هم بی

 

کرد و شلوار جینش را  هایش را پرترا پر کرد از جا بلند شد و کفش

 پوشید. لباس مجلسی را از تنش بیرون کشید و زیر لب گفت:



 از اولش هم معلوم بود نحسه. -

شرت پوشید. روسری را سرش بعد آن را کنار انداخت و یک تی

اش انداخت و دسته انداخت و پالتویش را تن زد. کیفش را روی شانه

 چمدانش را گرفت و سمت در رفت.

تا آن لحظه ساکت بود و داشت حرکات عجوالنه نیال را نگاه شاهین که 

 کرد گفت:می

 کجا به سالمتی؟ -

 خونه. البته خونه بابام نه اون خراب شده بابات. -

 شاهین لبخند زد. لبخندش به پوزخند و بعد هم به خنده آرامی بدل شد.

 با آرامش گفت:

 بیا بشین. -

و بیرون رفت و در را به هم  نیال بی توجه به شاهین در را باز کرد

هایش را دو طرفش گذاشت و کوفت. شاهین نفس عمیقی کشید و دست

 ها برخاست. با فشار روی آن

از اتاق بیرون رفت و خود را به نیال رساند. دسته چمدان او را گرفت 

 و با تحکم گفت:

 برگرد اتاقت. -

 نیال صدایش را باال برد و گفت:



 ز این جهنم برم.خوام انیال مرد. می -

 صدات رو بیار پایین نیال، آبروریزی نکن. برگرد تو اتاقت. -

 نیال چمدانش را کشید و گفت:

 خوام برم.می -

 تر کشید و گفت:شاهین چمدان را محکم

ما زیر صدتا دوربین وایسادیم. برگرد تو اتاق همین امشب  -

 گردیم.برمی

م پشت سر شاهین برگشت و به چمدان نیال را به اتاق برگرداند. نیال ه 

 در تکیه کرد.

 شاهین مشغول جمع کردن وسایلش شد. پرسید: 

 خواستی با چی بری؟به سالمتی تنهایی می -

 اتوبوس.  -

 شاهین داد زد:

 صاحبی؟بی -

 مگه حیوونم که صاحب داشته باشم؟ -

 شاهین کت شلوارهایش را از کمد بیرون کشید و گفت:



دونم تو چی هستی! مثل ره. من نمیجایی نمی حیوون هم بدون جفتش -

دیوونه ها یه لحظه خوبی یه لحظه داغون. هیچ کاریت سر اصول 

 نیست.

 دیوونه که تو بودی! -

شاهین که رویش به کمد بود با شنیدن این حرف نیال ناخواسته کفشش 

را از کمد بیرون کشید و سمت او پرت کرد. اگر نیال سرش را ندزدیده 

 کرد. هایش را خورد میا کفشش دندانبود حتم

 نیال نفس زنان نگاهی به لنگه کفش انداخت و بعد شاهین را نگریست. 

 با ناباوری لبخند زد و گفت:

 کنی؟تو به من کفش پرت می -

 ادبیت گل پرت کنم؟ انتظار داری در برابر بی -

 گی. ادب نیستی که هر چی از دهنت درمیاد بهم میتو بی -

سکوت کرد و وسایلش را درون چمدان گذاشت. خطاب به نیال  شاهین

 گفت:

 کفش من رو بده. -

نیال با لگد به کفش زد و آن را جلویش انداخت. شاهین نیال را برانداز  

کرد و لنگه کفش را برداشت و درون چمدان انداخت.  زیپ چمدانش 

 را کشید. 



 ای گرفت. گوشی را برداشت و شماره

 بله.  -

نفر رو بفرستید اتاق هفتصد و بیست چهار چمدونای ما رو ببره یه  -

 پایین.

 چشم.  -

 شاهین گوشی را روی دستگاه گذاشت و خطاب به نیال گفت:

 تو اصال با اجازه کی از تاالر بیرون زدی؟ -

 با اجازه خودم.  -

 جا کردی. بی -

 کنه. _ باید به مادرت یاد بدی با من چطور برخورد می

فهمی اون دم، اما تو نمیمادرم به خاطر رفتارش حق نمی من به -

 دشمنته؟ 

 ادبی کنه. باشه، ولی حق نداره به من بی -

شد نیال به مادرش توهین کرده شاهین به نیال خیره شد. باورش نمی

 است. سمت او رفت و پرسید:

 چی گفتی؟  -



دلش  هر چی ادبی کنه، حق ندارهگفتم مادرت حق نداره به من بی -

 خواد و الیق خودشه بار من کنه. اون...می

 یعنی مادر من بی ادبه، و هر چی گفته بر می گردونی به خودش؟  -

 آره. حقشه.  -

 ٠سیلی محکم شاهین حرف را در حلق نیال خفه کرد

سوخت. شاهین در نیال از ضرب دست شاهین گیج بود. صورتش می

 صورت او فریاد زد:

 شعوربی -

 

ناباور دستش را روی صورتش گذاشت و جای سیلی شاهین را نیال 

ماساژ داد. نیال نگاهش را از زمین کند و به شاهین و چهره درهم و 

 عصبیش داد. 

 گفت:

از این به بعد هر کی به من یا سینا، یا پدر و مادرم توهین کنه،  -

دم. حتی اگر اون زن مادرت باشه. اون به من جوابش رو با توهین می

سینا گفت حرومزاده به بچه تو گفت توله. از این لحظه به بعد هر  و

گم خودتی. باید توی تاالر جوابش رو کی به من هر چی بگه من هم می

 اومدم.کردم میدادم. نباید ول میمی



شاهین بی معطلی سیلی دوم را در صورت نیال فرود آورد. نیال لبش  

الید و رو به شاهین که اش را مرا تکانی داد و صورت گزگز شده

 هنوز عصبی ایستاده بود گفت:

 تو هم لنگه مادرتی، بهتر از اون نیستی. -

دست شاهین برای سیلی سوم باال رفت که در زده شد. دستش را پایین 

آورد و بازوی نیال را گرفت و او را به کنار پرت کرد. نیال روی 

دیکترین مبل زانویش افتاد. اما سریع خود را جمع کرد و روی نز

 نشست. 

شاهین در را باز کرد و کنار رفت. پیشخدمت هتل وارد شد. هر دو 

 چمدان را برداشت و گفت:

 گردم برای باقی وسایل.بر می -

او رفت. شاهین در را پشت سرش بست. او رفت و روی یک مبل 

نشست و سیگارش را آتش زد و در سکوت به سیگارش پک زد. نیال 

کرد. در صورتش زیاد بود و هایش بازی میخنهم در سکوت با نا

کرد بغضش به گریه تبدیل نشود. صورت سرخش احساس سعی می

 ادبی نیال را بپذیرد. توانست بیداد. اما او نمیبدی به شاهین می

 

 کرد به خاطر مادرش چنین واکنشی از خود نشانخودش هم باور نمی

 



ت. اما چیزی هم در درونش داده است و نیال را به باد کتک گرفته اس

 گفت حقش بود.می

 

نیم ساعت بعد هر دو کنار ماشین بودند. شاهین درب جلو را برای نیال 

باز کرد. اما نیال رفت و روی صندلی عقب نشست و بعد هم دراز 

 کشید.

 

شاهین با نگاه به حرکات نیال در را به هم کوفت و رفت پشت فرمان 

 نشست.

ل نشست و سعی کرد ذهنش را آرام کند. یک چند لحظه با همان حا 

قرص مسکن خورد و بعد ماشین را روشن کرد و آن را به حرکت در 

 آورد و به قصد ترک شهر سمت خرجی رفت.

 

کرد. خودش هم این حد از ریخت و گریه مینیال بی صدا اشک می

ادبیش در مقابل شاهین را باور نداشت. اما انتظار هم نداشت شاهین بی

طور او را بزند. تا به حال هر چه که پیش آمده بود شاهین دستش به آن

او نخورده بود. حتی در وخیم ترین شرایط که شاهین به شدت کنترل 

 اعمالش را از دست داده بود نیال را کتک نزده بود.

 



شاهین سیگاری به لب گرفت و شیشه کنارش را پایین کشید. بسیار از 

ادبیش. هایش، به خاطر بیخاطر توهین دست نیال عصبانی بود. به

داد به همسرش بد کند. اما به همسرش هرچند به مادرش هم حق نمی

 اش بد و بیراه بگوید. داد به خانوادههم اجازه نمی

 فیلتر سیگارش را از پنجره بیرون انداخت و دیگری را روشن کرد. 

د یعنی کشدانست وقتی شاهین پشت هم سیگار مینیال هم حاال می

ها و روانش به شدت به هم ریخته است. از صدای بوق و چراغ ماشین

فهمید او چقدر ناراحت است و تعادل های ناگهانی ماشین میتکان

خواست همان لحظه اتفاقی بیفتد و هر دو باهم ندارد. اما ته دلش هم می

 خالص شوند. 

 

 شاهین چند دقیقه بعد عصبی صدا زد:

 نیال.-

 اد. دوباره صدا زد:نیل جواب ند

 شنوی؟نیال نمی -

 حوصله جواب داد:نیال بی

 دیگه چیه؟ -

 بشین ببینم.  -



 نیال نشست. شاهین آینه را رو به او تنظیم کرد و گفت:

 تو امشب چه مرگته؟ -

 نیال جواب نداد. 

 شه به من جواب بدی ببینم مشکلت چیه؟ می -

ه، مشکلم آبجی مشکل من تویی، مشکلم پدرته، مشکلم مادرت -

تونی حلشون کنی؟ مشکلم اون قرار کوچیکته، مشکلم دختر عموته. می

 دار شدم بذارم برم. داده که پاشو امضاء کردم؛ که هر وقت بچه

 مگه من نگفتم بار آخرت باشه که اسمش رو میاری؟  -

من اسمش رو نمیارم مادرت که هست هر دفعه یادآوری کنه. اون هم  -

 جلوی همه. 

 ز شاهین به کار افتاد و یاد حرف شیوا افتاد و پرسید: مغ

 مادرم از کجا خبردار شده؟ -

 حتما بابات بهش گفته.  -

 

 شاهین سکوت کرد. نیال عصبی گفت:

ای داری تو. اونا کمر به نابودی من بستن. ولی من یه همچین خانواده -

 کنم. کنم. نابودتون مینابودشون می



 ه گفت:شاهین با نگاه در آین

 که سیکلت نزدیکه قاطی کردی.مثل این -

 طور نیست.هیچ هم این -

 شاهین با صدای بلند داد زد:

فهمی یا خودت رو به نفهمی زدی؟ مگه من نگفتم فکر تو واقعا نمی -

اون قرارداد رو از سرت بیرون کن. من آدمی نیستم که تو رو طالقت 

 کنم.برگه طالق رو امضاء نمیبدم. اگر یه گلوله تو مغزم خالی کردم 

حاج آقاتون یه چایی دارچینی با غنچه گل رز میل کنن، یه نقشه واسه  -

 کشن. راضی کردن شما می

 شاهین با لحن بسیار جدی گفت:

نیال! حدت رو بدون. کاری نکن بپیچونم تو الین مخالف دوتامون رو  -

کردی، پس  راحت کنم. بعدش، مگه تو نمیگی اون قرارداد رو امضاء

دونستی برای چی اومدی توی خونه ما. دیگه این بحثات سر از قبل می

 چیه؟

گی باهاش کنار بیا. پس چرا ادای آهان. همینه. تو هم داری می -

 مهربونی در میاری؟ 

نیال من اصال انتظار چنین رفتارایی از تو نداشتم. اصال خوب رفتار  -

 کنی. نمی



 از این به بعد همینه.  -

 

 شاهین عصبی داد زد:

 کنی؟ چرا؟ چته؟ مگه چکارت کردم؟ چرا اذیت می -

 نیال آرام گفت:

خودی داد نکش. حق به جانب هم نشو. وقتی قراره با من بازی بی -

دونم چطوری بازیتون بدم. چرا من آدم احمق داستان بشه من هم می

 باشم.

تارا و حرفهات گم. تو با این رفتو به من نگاه کن. ببین من چی می -

 بیشتر شبیه احمقایی. 

باشه من احمق ولی تو هم هیچ کاره این زندگی هستی. تو هم یه  -

خوان تو رو عروسک خیمه شب بازی هستی. پدر مادرت می

 برقصونن و از من انتقام بگیرن. اما از پا درشون میارم. 

 

 شاهین سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

کنی واقعا؟ هم سنگینی زدی. چی مصرف میقشنگ مشخصه تَوَ  -

مامانم که اخالقش همینه. بابام هم به این روش تو رو زن من کرده. من 

 هم که قصد طالق دادنت رو ندارم. دیگه چه مرگته.



 گی یکی هم چوپان دروغگو.آره. یکی تو راست می -

 

 نیال دیگه داری شورش رو درمیاری.  -

 بزنی.  چرا؟ قرار نبود تو من رو -

احترامی کنی، چنین قراری نداشتیم اما قرار هم نبود تو به ما بی -

قراری هم نبود که در برابر گستاخیت سکوت کنم. مثل بدبختای زن 

 ذلیل. 

 احترامی نیست؟ اسم کارای مادر تو بی -

تونه با تو خوب باشه. زور که شو از دست داده. نمیمادر من بچه -

تونه تو رو و. روح و روانش به هم ریخته. نمیفهمی این رنیست. می

 شه کرد؟ بینه خودش رو کنترل کنه. متوجهی یا نه؟ چه میمی

 فهمم. نه. من از این به بعد فقط خودم و افکار و منطق خودم رو می -

 فایده است.که امشب حرف زدن با تو بیمثل این -

 

 شاهین سکوت کرد و نیال را به حال خود گذاشت.

 

 گوشی شاهین به صدا در آمد. روی اسپیکر زد و جواب داد.



 بله رامین.  -

 حالت چطوره؟ خوبی؟ -

 خوبم. -

 نیال چطوره؟ -

 شاهین نگاهی به آینه انداخت و گفت:

 خوبه. -

حاجی خیلی نگرانتون بود. حیف شد مراسم رو از دست دادین. مملی 

 خوش گذشت.

 

 خوبه. -

 نگفتم. -

 چی رو؟ -

 کیوان. اون پسره -

 خوب؟ -

 به ربکا گفته بود بذار با هم بیشتر آشنا شیم.  -



 تو االن خوشحالی؟ غلط کرد به چه منظور؟  -

 ازدواج بابا -

 بازم غلط کرد. ربکا چی جواب داده بود؟  -

 گفته بود غلط کردی. پسر عمو دختر عمو اخالتون به هم رفته.  -

م چند شهر اونورتر! خوب کرده. ما ربکا رو برای زندگی بفرستی -

 مگه از سر راه آوردیمش.

 بابا یه چل کمتر. خوشت میاد؟ -

خاک تو سرت رامین. خواهرت باید دم دستت باشه. مشکلی براش  -

 پیش اومد زود کنارش باشی.

 تو فکر کردی کسی از پس ربکا بر میاد؟  -

کنی همه مثل خودت مونگولن؟ شاید این پسره یه تو چرا فکر می -

 خوای جمعش کنی؟ ق گندی داشت. ازشون دور باشی چطور میاخال

 به نظر آدم بدی نیست. -

 دونه ذاتت خوبه یا بد؟ تو هم به نظر بد نمیای. ولی کسی چه می -

 خواستی چکار کنی؟ گفتم دست رو شیال گذاشته میحاال اگه می -

 به گور پدرش خندیده.  -



 رامین خندید و گفت:

خواییم بریم کلیساها رو ببینیم، خواب فردا میخوب تو هم بابا.  -

 نمونین.

 گردیم.ما داریم بر می -

 گی، بچه شدی؟ چی می -

نه. نیال دلش از حرفهای مامان پر بود. خواست برگردیم. کاسه  -

 ها رو سر من شکوند و اجباراً راه افتادیمکوزه

 آروم شه. کنمخیال االن کجایی؟ من خودم نیال رو راضی میبابا بی -

 خیلی دور شدیم. دو ساعته راه افتادیم -

 شوخی نکن. -

 گمنه. جدی می -

 زنیم.جون رامین دور بزن برگرد. بیا بشین با هم حرف می -

 اومدم.جون رامین خیلی دور شدیم. و اگرنه می -

 دی نیال؟زدی تو ذوقم جوِن داداش. گوشی رو می -

 شنوه.رو اسپیکره می -

 اری بود کردی؟ واقعا ازت انتظار نداشتم.نیال! چه ک -



 به شما مربوط نیست آقا رامین. -

رامین سکوت کرد. شاهین نگاه متعجبش را در آینه انداخت. رامین 

 گفت:

 خوب داداش امری نیست. -

 شبت بخیر. -

 شب بخیر. -

 با قطع شدن ارتباط شاهین گفت:

حواسش بهت  چه مرگته؟ رامین هم با تو بده؟ کی اندازه رامین -

 هست؟

 نیال سکوت کرد. شاهین بی حوصله دستش را به صورتش کشید. 

 

جا که فهمیده بود نیال به آهنگهای شاهین پخش را روشن کرد. از آن

امین حبیبی عالقه دارد چندین آهنگش را روی فلش بین آهنگهای مورد 

د عالقه خودانداخته بود. حاال با پخش شدن اولین آهنگ عمدا آن را ر

 کرد که نیال گفت:

 رد نکن.  -

 چی گفتی؟  -



 بذار بخونه.  -

 اول خواهش کن.  -

 کنم. نمی -

 مقداری از آهنگ بعد پخش شد که شاهین آن را هم رد کرد. نیال گفت:

 کنی؟داری اذیت می -

 کنم.نه. دارم ادبت می -

 من نیازی به ادب شدن توسط تو ندارم.  -

و آن آهنگ را هم رد کرد. بعدی که  اش را باال کشیدشاهین شانه

 شروع شد شاهین دست برد عوضش کند که نیال عصبی گفت:

 کنم بذار بخونه و اذیت نکن. خواهش می -

 شاهین نگاهی در آینه انداخت و گفت:

 ندازه. خواهش کردن سخته ولی کارت رو راه می -

 با آن آهنگ غمگین شاهین آرنجش را کنار شیشه زد و سرش را به

 دستش تکیه کرد و با یک دست فرمان را چسبید. 

 

 من و تو توی این دنیا 



 یه درد مشترک داریم 

 ی دردیمدوتامون خسته

 رو قلبامون ترک داریم

 

 من و تو کوه دردیم و

 یه گوشه زخمی افتادیم

 کنیم انگارداریم جون می

 رو زخمامون نمک داریم

 

 تموم زندگیمون سوخت

 تموم لحظه هامون مرد

 هوای عاشقیمونو  

 کسیمون بردهوای بی

 

 من و تو مال هم بودیم



 من و تو جون هم بودیم

 خوره افتاد به جونمون

 تموم جونمونو خورد

 

اش را ی زندگی تلخ دو سال گذشتهریخت و لحظه لحظهنیال اشک می

 هقش را رها کرد. کسی سینا افتاد و هقبه خاطر آورد. یاد بی

صندلی جلو تکیه داد. شاهین نفس عمیقی کشید  سرش را جلو برد و به

ی نیال بیشتر عذابش و پیشانیش را با غصه ماساژ داد. صدای گریه

دانست با گوش دادن به این آهنگ یاد چه افتاده است. داد. حتی نمیمی

کند یا با گوش دادن به این آهنگ یاد حسام برای بدبختی االنش گریه می

 افتاده است. 

کرد ولی نخواست حال او را به هم بریزد و عصبیش میاین بیشتر 

کرد انگار انگیز پایان یابد. هر چند حس میی غمصبر کرد تا این ترانه

 کلمه به کلمه اش را برای خود او و نیال قلم زده اند. 

 

 

 من و تو توی این دنیا 

 اسیر دست تقدیریم



 همش دلهره داریم و

 با این زندگی درگیریم

 

 کشیم انگارینفس که م

 دن دارن شکنجمون می

 داریم آهسته آهسته 

 میریم تو این تنهایی می

 

 شدیم مثل یه دیواری

 ریزه کم داره میکه کم

 هوای خونمون سرده 

 مثل غروب پاییزه

 

 تقاص چیو ما داریم

 دیم؟ به کی واسه چی پس می



 آخه واسه ما این روزا

 انگیزه؟ چرا انقد غم

 

 انگیزی زندگی خود و نیال فکر کرد. و شاهین به غم

 

 من و تو توی این دنیا

 یه درد مشترک داریم

 ی دردیم دوتامون خسته

 رو قلبامون ترک داریم

 من و تو کوه دردیم و 

 یه گوشه زخمی افتادیم

 داریم جون میکنیم انگار 

 رو زخمامون نمک داریم

 

 زخمی از امین حبیبی



 

خاموش کرد و هیچ حرفی نزد.  وقتی آهنگ تمام شد شاهین پخش را

خواست با گوش کردن های نیال و دلیلش اندیشید. نمیفقط به گریه

 ها خود را کور کرد.آهنگ بعد با این گریه

 

توانست او و کارهایش کرد و نمیاصال حال و روز نیال را درک نمی

 کرد. اش میکند دیوانهکه او به حسام فکر میرا بفهمد. فکر این

 چند دقیقه بعد جلوتر توقف کرد و گفت: شاهین

 نیال پیاده شو یه چیزی بخوریم. -

 خورم.نمی -

 شاهین رو به عقب کرد و گفت:

دونی که تا چه حد دیوونه ام. خیلی اذیتم کنی، خیلی جفتک ببین، می -

 ریزم سرت.بندازی دنیا رو می

 کنی؟بکن ببینم چکار می -

یال دراز کرد که نیال از او به شاهین با عصبانیت دستش را سمت ن

 گوشه ماشین گریخت و گفت:

 میام. -



شاهین پیاده شد و در را به هم کوفت. نیال هم به ناچار پیاده شد. وقتی 

وارد رستوران بین راهی شدند شاهین سفارش کباب داد و پس از 

 هایش مقابل نیال نشست.شستن دست

تی شاهین را نگاه گفت، حنیال در خود فرو رفته بود. هیچ نمی

 کرد.نمی

چند دقیقه بعد سیخهای کباب را آوردند. شاهین برای نیال چند سیخ 

 خالی کرد. و بعد باقی سیخها را روی دیس خود خالی کرد.

زد. شاهین خطاب به او شاهین مشغول خوردن شد. اما نیال لب نمی

 گفت:

هم قهری و تو با من قهری، با خانوادم مشکل داری، با غذا و شکمت  -

شه. بخور که بریم. دیگه هم مشکل داری؟ االن باز تو راه حالت بد می

 گم.بهت نمی

نیال نفس عمیقی کشید و یک لقمه برداشت. شاهین به او لبخند زد و 

 برایش نوشابه ریخت.

 در بین غذا خوردن نیال گفت:

 از این به بعد قراره من رو بزنی؟  -



اگر خیلی رفتارات همراه با توهین  نه. چنین قراری نداریم. ولی -

کنم. واقعا من امروز با تو چکار کردم که با من باشه، آره. تحمل نمی

اون برخورد رو کردی؟ مادرم به تو توهین کرده بود درست. کارش 

کنم. ولی هم خیلی زشت بوده. برگرده خونه هم حتما باهاش صحبت می

ن هرچقدر هم بد باشه نباید رفتار تو هم خیلی توهین آمیز بود. مادر م

زدی. اون حرفا و رفتارت رو هم هرگز تو روی من اون حرفارو می

 کنم.فراموش نمی

 من... -

 شاهین دستش را باال آورد که نیال سکوت کرد. شاهین گفت:

شدی، با من گذشته از این. نباید از تاالر با اون لباسا خارج می -

گشتی پیش من. حاال که برگشتم شدی، برمیاومدی، منتظر من هم می

گم اون چه رفتاری بود از خودت نشون دادی، با هتل و هیچی بهت نمی

خوای برگردی شهرمون. تنها؟ اعصابم رو خورد کردی اتوبوس می

کنی؟ اصال من کجای ماجرا بودم که تو با من این تازه توهین هم می

 برخورد کردی؟

 تو من رو زدی. -

لفظ خیلی زشتت. عفت کالم هم خوب چیزیه.  چرا زدمت؟ به خاطر -

 مخصوصاً واسه زن.

 مادر تو هم همونطور حرف زد. -

 مادر من خیلی زشت و زننده حرف زد؟ -



 دقیقا. -

 شاهین سرش را باال آورد و خیره در چشمان نیال گفت:

پس تو و مادرم توی دو کفه ترازو هم سطحین. هر دوتون بد رفتار  -

 کردین.

 ستش را پایین آورد و گفت:او لقمه د 

 کنی؟تو باید زنی باشی که کفش شوهرت رو جلوش پرت می -

 چون تو همون کفش رو به قصد زدن من پرت کردی. -

مگه تو نگفتی من دیوونم؟ من هم رفتار یک دیوونه رو به تو نشون  -

 دادم. پسندیدی؟ 

 نه -

هر چی هم به کنی؟ مادرم تو روی من وایسادی و به مادرم توهین می -

 تو گفته بود باز بزرگترته.

 بزرگتری که بلد نیست بزرگتری کنه. -

تو بلد بودی کوچیکتری کنی؟ الاقل به خاطر من اینجوری  -

کردی. حساب مامان که با منه. ولی حساب تو هم به وقتش نمی

 رسم.می

سکوت کردند و باقی شامشان را بدون بحث خوردند. بعد دوباره  

 .حرکت کردند



 شاهین هر طور که شد نیال را کنار خود نشاند. وقتی حرکت کرد گفت:

 شی. کردم اگه بخوای تا این حد اعصاب خورد کن میفکر نمی -

 

نیال که بازویش را به پنجره تکیه زده بود و از روی شانه مسیر 

 کرد گفت:تاریک را نگاه می

 ذارم زندگیم رو نابود کنین.نمی -

 

زندگیت نابود بشه ولی تو با این حرکات کمر به خواد کسی نمی -

 نابودیش بستی

 نیال پوزخندی زد و گفت:

 خواد.هر کی هم نخواد مامانت می -

 شاهین نیم نگاهی به او انداخت و زیر لب گفت:

 متوهم.  -

 

نیال جوابی نداد، به همان شکل بیرون را نگاه کرد. کم کم خوابش 

  هایش روی هم افتاد.گرفت و پلک



 

فهمید این احساسات و افکار عجیب چرا در وجود نیال قلیان شاهین نمی

 کند. کرده اند. چرا آرامشش را از دست داده است و اینطور رفتار می

 

های چهار طرف را روشن او آهسته کنار جاده توقف کرد و چراغ

کرد. بعد هم نیال را آهسته به صندلی تکیه داد و صندلی او را خواباند. 

تش را از عقب برداشت و روی تن نیال کشید و دوباره به حرکت در ک

 آمد. 

 

دو ساعت مانده به صبح به مقصد رسیدند. شاهین ماشین را به درون 

های ماشین برخاست. نگاهی به کت رویش پارکینگ برد. نیال از تکان

 کرد و گفت:

 رسیدیم؟ -

 آره. برو پایین. -

  

هایش را عوض کرد و از خستگی باسوقتی وارد سوئیت شدند شاهین ل

 و سر درد بیش از حد تقریبا روی تخت بیهوش شد. 

 نیال هم پتو بالشش را روی مبل انداخت و خوابید. 



 

شاهین روز بعد ساعت یازده بیدار شد و رفت دوش گرفت. وقتی 

های او چکار کند. دانست باید با بهانهبیرون آمد نیال را نگریست. نمی

 دید او روی مبل خوابیده است عصبی شده بود. میکه از این

که زمان قهر یکی از دو طرف بالش و پتویش را زیر متنفر بود از این

 بغل بزند و بخواهد

 

 جدا بخوابد. 

 لباس پوشید و منزل را ترک کرد و رفت به شرکت سر بزند.

 

راست به اتاقش رفت سیستم را روشن کرد و وقتی به شرکت رسید یک

 مشغول شد. منشی وارد اتاق شد و گفت:

 آقای مهندس چیزی الزم دارین ؟ -

 لطفا یک لیوان چای تلخ. -

 چشم. شما فردا با خانم ضیائی قرار مالقات دارین.-

 چه ساعتی؟ -

 ساعت ده صبح. -



 مونه.خیلی خوب، یادم می -

 

منشی سر فرود آورد و رفت. در شرکت پدرش هیچ زنی حضور 

 کارمندهایش مرد بودند. نداشت و تمام

 

چند روز پیش از مسافرتشان به اصفهان خانم ضیائی آمده بود تا 

هایش را مطرح کند. زمان رفتن خانم ضیائی، وقتی به درخواست

بدرقه اش رفت، نگاه کنجکاو و عجیب کارمندهایشان روی او را به 

 خاطر آورد و زیر لب خندید.

 

 بود. جواب داد و گفت: گوشی همراهش به صدا در آمد. مادرش

 بله. -

تو به حدی رسیدی که از اون دختره بی همه چیز حرف شنوی کنی  -

 و بذاری بری ما رو ول کنی.

 

 دارید.یک لحظه گوشی رو نگه -

شاهین این را گفت و برخاست و سمت در رفت. منشی با سینی آمد. 

 جلوی در سینی را از او گرفت و با پایش در را بست.



 

 ا روی میز گذاشت و گفت:سینی ر

 الو -

 تو اینقدر بدبخت... -

گیرم. تا گوش کن حاج خانم. فحشایی که به زنم دادی رو ندید نمی -

که داغ شاهرخ رو حاال هر برخوردی داشتی رو گذاشتم به پای این

بخشم. بهتره از همین لحظه به دلته. ولی این بددهنی کردنتون رو نمی

کار نیال نداشته باشین. چون یک بار دیگه بعد دیگه هیچ کاری به 

 کنم.صداش در بیاد و به اخالق شما اعتراض کنه طور دیگه رفتار می

 کنی؟شاهین تو من رو تهدید می -

می دونی که شاهین اهل تهدید نیست و من فقط به حرفام عمل  -

 گیرین؟کنم. شماها به چه حقی برای زندگی من تصمیم میمی

أم. تو حق نداری به خاطر کسی که جای خون برادرت من بزرگتر تو -

 زنت شده اینقدر اهمیت بدی.

بزرگتر من هستین احترامتون واجبه. ولی نه اونقدر واجب که اگر  -

بخوایین زندگی من رو به هم بریزین در برابرتون سکوت کنم. به 

دم حرمت زنم رو پایمال کنه. دفعه هیچکس حتی شما اجازه نمی

ها یا توی مکانی زن من رو کوچیک باشه جلوی بچه آخرتون هم

 کنین.می



اینقدر زنم زنم نکن. اون مهمون دو روزه زندگیته. فکر کردی من  -

 دم تا ابد نگهش داری؟اجازه می

 

 شاهین داد زد:

 مگه توی سی و چهار سالگیم اجازه من دست شماست؟ -

 تو قرارداد امضا کردی. -

 شاهین بیشتر داد زد:

کدوم قرارداد؟ من هیچی امضا نکردم من فقط یه عقد نامه امضاء  -

تونه مهر طالق بزنه کردم و تموم، که اون هم بزرگتر از شما هم نمی

 روش.

 

 اون دختره خودش امضاء کرده -

نیال غلط کرد با خودش. حاج خانم کاری نکن که اون روی سگم باال  -

 بیاد و پشیمونی به بار بیارم.

 تو... -

کنم ولی پای طالقنامه من به نیال هم گفتم. یه گلوله تو مغزم خالی می -

 قدر رو اعصاب من راه نرین.کنم. پس اینرو امضاء نمی



 آره دیگه. تو هم خودت رو به خاطر اون بکش. -

 به خاطر اون نیست، از کارای شماست. -

 کنم.بذار من برگردم تکلیفم رو با اون دختر روشن می -

 خواد کسی بهش بگه تو.یجرئت م -

 شاهین کاری نکن آقت کنم. -

 

 ی میز نشست و خندید. گفت:شاهین روی لبه

 چکار کنی؟-

 کنم.آقت می -

مگه چند بار چند بار حق آق دارین؟ مگه سر نوشین نگفتی آقت  -

 کردم؟ مگه روزگارم سیاه نشد؟ 

 هایش روی هم کلید شدند. دندان 

 _ من... 

 

 :شاهین فریاد زد



 خوای؟دیگه چی می -

درپیش نشان از حال خرابش داشت. صدای پدرش های عمیق و پینفس

 در گوشش پیچید که گفت:

 الو شاهین. -

شاهین مرد حاجی. شاهین مرد. اون قرارداد، هرچی که هست با هر  -

کنین. به جون خودم نباشه به مرگ شاهرخ، خودم اش میبندی، پاره

بچه نیستم شماها با من اینطوری رفتار کنین. گیرم. من رو ازتون می

یه زن برام گرفتی به هر دلیلی و هر کی که هست، دستتون درد نکنه. 

اون االن دیگه زن ابدی منه. حاجی از همین لحظه به بعد یکیتون، هر 

کی که باشه، اسم طالق رو روی زندگی من بیاره تا ابد اسمش رو 

 نمیارم. تمام

 احت نکن. باشه خودت رو نار -

 امری نیست؟  -

 خدانگهدارت. -

شاهین ارتباط را قطع کرد و گوشی را روی میز انداخت. با دیدن 

عکس نیال روی صفحه گوشیش آن را دوباره برداشت. نفسش را فوت 

 کرد و گفت:

مگه مرده باشم که بذارم ترکم کنی. شاهین احمق و ساده گذشته  -

جنگم. اینا مگه تو خواب ببینن می نیستم. برای نگه داشتنت با کل دنیا

 من تو رو از دست بدم. تو تنهاییم رو پر کردی.



 

ها سر به سر قفل جعبه گذاشت وارد باغ شد و که ساعتنیال بعد از این

 کشید.چرخید و زمین را بو میها نشست. فِردی در باغ میروی پله

 ها گفت:کمی بعد مه لقا از باالی پله

 دیگه شام حاضره. آقا کی میان؟ خانم نیم ساعت  -

 دونم مه لقا خانم.نمی -

 خوب پس من برم میز رو بچینم. -

 خوریم.الزم نیست. مثل همیشه توی سوئیت می -

خواین یه تغییری توی حال و خانم جون حاال که بقیه نیستن. نمی -

 هواتون بدین؟

 نه مه لقا. - 

ماشین شاهین به گوش چراغ پارکینگ روشن شد و پشت بندش صدای 

 رسید.

 آقا اومدن. من برم شام رو آماده کنم بیارم پایین. -

 

 چند دقیقه بعد شاهین از درب پارکینگ بیرون



 

آمد و سمت ساختمان راه افتاد. نیال که هنوز دلگیر بود نگاهش را از 

 او گرفت و آهی کشید.

 

و  فردی سمت شاهین دوید و جلویش پارس کرد. جلوی شاهین باال

کرد. شاهین روی پایش نشست و دستش را پرید و پارس میپایین می

 :به سر او کشید وگفت

 چیه فردی؟ خوشحالی پسر. -

 فردی با شادی له له زد و سرش را بیشتر به دست شاهین مالید.

 شاهین گفت:

باید یه فکری برات بکنم. اگه قسمت باشه از مجردی درت میارم. تو  -

 ی.هم حق داری شاد باش

و آرام خندید. دستش را زیر گردن فردی کشید و بعد از جایش بلند شد 

 و کیف و پاکت کنارش را برداشت.

 وقتی به نیال رسید گفت:

 سالم. -

 نیال سرد نگریست و گفت:



 سالم. -

 چرا نشستی تو سرما؟ -

 دلم خواست! -

 شاهین چانه و ابرویش را باال انداخت و گفت:

 خود دانی. -

ها باال رفت و به سوئیت رفت. نیال بیست دقیقه در باغ پلهبعد از  

 نشست و بعد به سوئیت برگشت.

هایش را تعویض کرده بود و روی مبل لم داده بود. نیال شاهین لباس

رو پوشش را درون کمد گذاشت و تی وی را روشن کرد و در گوشه 

 ها را عوض کرد.انتهایی مبل چهار نفره نشست و شبکه

خیالی نیال انداخت و برخاست و به کنار در رفت و گاهی به بیشاهین ن

 از همانجا گفت:

 مه لقا خانم. -

 بله -

 کنم من خیلی گرسنمه. دارم ضعف می -

 چشم آقا. قربون قد و باالت برم. االن میارم. -

 خدا نکنه. دستت درد نکنه.  -



 و برگشت و نیم نگاهی به نیال انداخت و زیر لب گفت:

دیگه باید قربون قد و باالی من بره. به حال من رسیدگی کنه نه یکی  -

 شماها.

پشت میز نشست و منتظر ماند. کمی بعد مه لقا با سینی غذا آمد. در  

 حال چیدن میز بود که شاهین گفت:

 دونی که. سبزیاتم. میعاشق قرمه -

 آره جونم. -

خودت  از حق نگذریم یه جای دیگه قرمه سبزی خوردم عین مال -

 عالی بود.

 نوش جون آقا. کجا بود؟  -

شاهین با چنگال دستش به پشت سرش که نیال نشسته بود اشاره داد و 

اند. لبخند زد و چشمکی زد. مه لقا فهمید که به منزل پدر نیال رفته

 گفت:

 نوش جون آقا. -

 ممنون. -

خد رو شکر شمام از وقتی ازدواج کردین بهترین شدین. خوابتون،  -

 وراکتون، همه چیز بهتر شده.خ

  .بله خدا رو شکر اگر بعضیا بذارن -



 نیال زیر لب گفت:

 بعضیا مثل مادرشون. شاهین رو به عقب چرخید و با جدیت گفت:-

زنمت با دیوار یکی شم همچین میاسم مادر من رو نیار وگر نه پا می -

 شی.

 تو که عادت کردی به زدن. االن هم بیا بزن -

 مهربانی گفت: مه لقا با

 آقا! به خاطر من. -

 شاهین با تأسف سر تکان داد. مه لقا سمت در رفت که شاهین گفت:

 مه لقا خانم. -

 بله آقا. -

 های روی میز را نشان داد و گفت: به میز توالت اشاره کرد و بسته

 اونا سوغاتیای شما و شیرین جانن -

 چرا زحمت کشیدین آقا؟ ممنون. -

  زحمتی نیست. -

 خوشحالم کردین آقا. -



 مبارکتون باشه. -

 مه لقا سوغات را برداشت و رفت. شاهین گفت:

تونی به خودت ام هم خیلی گرسنه. اگر یه وقت میمن هم خیلی خسته -

 اجازه بدی پاشو بیا بشین سر میز شام رو کوفت کنیم.

 نوش جان. -

ایستاد و به شاهین برخاست که نیال کنترل را کنارش انداخت و با ترس 

سرعت کنار میز آمد. شاهین نگاه خشمگینش را از روی او بر 

 داشت. با همان ابروهای به هم پیوسته نشست که نیال هم نشست. نمی

شاهین نفس عمیقی کشید و مشغول شد. گاهی نگاهش را روی نیال 

دانست در ذهن آورد و میانداخت و نیال سنگینی نگاه او را تاب نمیمی

 چرخد. پس گفت:هزاران حرف برای سرزنشش میشاهین 

 بگو خودت رو راحت کن. -

 شاهین بی مقدمه گفت:

ذارم، ولی از تو بی اول اینکه من با همه وجود بهت احترام می -

اش بینم. او یک قاشق به دهان برد و چند لحظه بعد که لقمهاحترامی می

 را قورت داد گفت:

 شم.ی دیوونه میکنمحلی میکه بهم بیدوم این -

 یک جرعه نوشیدنی نوشید و گفت:  



انتظار دارم میام تو خونه بیای به استقبالم. بغلم کنی خسته نباشید بگی  -

 کنی.ولی درست شبیه زنای بی عقل رفتار می

 

 کنمای ندارم که این کارا رو نمیبهت عالقه -

 

میز  شاهین در یک آن دو دستش را روی میز کشید و هر چه که روی

بود کف اتاق ریخت و نیال هراسان جیغ کشید و برخاست و عقب 

 رفت. شاهین از جایش بلند شد و تهدید وار گفت:

 عالقگی به من رو، به روی من نیار.بی -

 

و بعد رفت و روی مبل نشست و به سینمای خانگی خیره شد. نیال 

های ظرف شد. روی زمین نشست و گریان مشغول جمع کردن تکه

 س آورده بود همه روی پارکت ریخته بود. شان

 شاهین برخاست و به سمت در رفت و صدا زد:

 مه لقا خانم -

 بله -

بیا کمک کن این ظرفای شکسته رو جمع کن تا این دختر دست  -

 خودش رو نبریده



 

 مه لقا سریع پایین آمد و گفت:

 خدا مرگم بده خانم. چی شده. -

 شاهین داد زد:

 بلند شو ببینم. -

نیال از جایش بلند شد و روی تخت نشست. مه لقا سریع زمین را تمیز 

 کرد و رفت. شاهین هم کاپشنش را تن کرد و رفت. 

 نیال روی مبل نشست و زانوهایش را در آغوش کشید و گریه کرد. 

آمد. شان زیاد شده بود و داشت از پا در میطی دو شب گذشته تنش بین

های شدید شاهین خودش موجب واکنش وقتی فکر کرد دید بدخلقیهای

 شود. می

 دانست حاال که شیواشاهین تا دیر وقت نیامد و او نگران بود. نمی

 

رود. رامین هم نبود تا به او زنگ بزند و بپرسد نیست کجا می

 کجاست. 



شاهین اما غصه دار و عصبی از شنیدن حرف نیال به خیابان آمده بود. 

و پاکت سیگار خرید و به پارک رفت. از نزدیکترین سوپرمارکت د

ی خلوتی در تاریکی پارک کرد. درب ماشینش را گشود و رو به گوشه

 پارک نشست و مشغول سیگار کشیدن شد. 

خواست سردی کرد میزد و سیگاری دود میهر بار که فندک می

حرفی را که از نیال شنیده بود به آتش بکشد. اما چیزی در درونش 

 شد. الش بهتر نمیشکسته بود و ح

و کم کم سر درد شدید و عصبی هم به سراغش آمد و حالش را بدتر 

 کرد. 

پک محکمی به سیگار زد و آرنجهایش را روی زانوهایش گذاشت و 

 سر به زیر پیش پایش را نگاه کرد. 

کاود! قرارش چرا اینچنین زمین را میفهمید نگاه بیخودش هم نمی

ا چیزی برای دیدن بیابد و فکر حرف زد تشاید نگاهش دو دو می

 رحمانه نیال از سرش بیفتد. بی

 

چند ساعت بعد بود که نیال پا روی غرورش گذاشت و گوشیش را 

 برداشت و پیامی به شاهین ارسال کرد و پرسید:

 کجایی؟ -



نگران بود و راهی جز این برای رفع نگرانی نداشت. شاهین با صدای 

کرد و آن را از روی داشبورد برداشت. گوشیش برگشت و دست بلند 

 با دیدن سوال نیال اول نوشت:

 نگران نباش. اومدم پارک سیگار بکشم. تو بخواب. -

 اما دوباره همه را پاک کرد و با خود گفت : 

 مگه براش مهمه. -

 عصبی نوشت: 

 قبرستون. -

« قبرستون» نیال کمی بعد جواب گرفت. آن را باز کرد و با دیدن کلمه

 آهی کشید و پتو بالشش را برداشت و به روی مبل انداخت تا بخوابد. 

اما هر کار کرد خوابش نبرد. ساعتی پهلو به پهلو شد که درب سوئیت 

 باز شد. نفس راحتی کشید و خود را به خواب زد. 

شاهین بعد از آن همه سیگاری که کشیده بود خسته و له شده به منزل 

د با دیدن نیال روی مبل اخم ریزی کرد. برگشت. وقتی وارد سوئیت ش

کاپشنش را سر جا گذاشت و رفت مسواک زد و دست و صورتش را 

 شست. 

بعد از خشک کردن دست و رویش به سمت مبل رفت و پتو را به 

 شدت از روی سر نیال کشید. 



نیال ترسیده از جا پرید و نیم خیز شد. شاهین را نگریست. شاهین بدون 

و را چنگ زد و از روی مبل پایین کشید. نیال ترسیده دلرحمی بازوی ا

 گفت:

 کنی؟چکار می -

شاهین نیال را سمت تخت کشید و او را به شدت روی تخت پرت کرد.  

نیال محکم روی تخت افتاد. شاهین برگشت و بالش نیال را برداشت. 

سمت تخت برگشت و بالش را محم به سمت او پرت کرد. نیال نتوانست 

العمل نشان دهد و بالش در صورتش خورد. بالش را عکس به موقع

پشت سرش گذاشت و حرکات او را نگریست. حتی جرئت اعتراض به 

 دید حرکاتش عادی نیست. شاهین را نداشت. چون می

 

شاهین دو قرص مسکن خورد و بعد چراغ را خاموش کرد و دیوار 

ه نگاهش کوب را روشن کرد. به تخت آمد و رو به نیال که ترسید

 کرد گفت:می

گیری و جای خوابت رو جدا بار آخرت باشه باِلِشت رو بغل می -

کنم. با کتک میارمت تو کنی. دفعه بعد اینقدر خوب برخورد نمیمی

 جات.

 نیال دراز کشید و بغض کرده گفت:

 گم که یاد گرفتی من رو بزنی. شاهین غرید:می -

 االن که نزدم. بخواب. -



رد شدیدی که داشت دراز کشید و رو به نیال سرش را و خودش با سرد

هایش را پشت سرش به هم میان بازوهایش کشید و محکم فشرد. دست

 فشرد. قفل کرده بود و با بازوهایش دو سمت سرش را می

نیال رو به او چرخید تا حالت شاهین را بهتر ببیند. وقتی او را دید 

هم او زیر آن نور سرخ رنگ فهمید سردرد دارد. با نگاه به چهره در

کم جان غم در دلش آوار شد. دوست نداشت او را اینطور دردمند ببیند. 

ی از گوشه های اشکبغضش شکست و به گریه افتاد و سریع گلوله

 هایش سرازیر شد. چشم

 شاهین غرید:

 شه. نیال بسه، سرم داره منفجر می -

 -نیال همانطور گریان گفت

 تقصیر من بود. -

اهین سکوت کرد و به حرف نیال اندیشید. چند لحظه بعد چشم گشود ش

زد. آرام های سرخش خنجر به دل نیال میو نگاهش را باال برد. چشم

 گفت:

 کنم؟کنی؟ به خاطر اینکه من اذیتت میچرا گریه می -

 کنم. نه. این منم که تو رو اذیت می -

 خیال نیال.بی -



 شب خوب بودی! به خاطر من سردرد شدی. سر  -

 شاهین به سختی لبخند زد و گفت:

االن ناراحتی؟ مگه تو اعصاب خوردیه من رو نخواستی. خوب  -

 کنی؟موفق شدی. دیگه چرا گریه می

 نیال دستش را را روی ساعد شاهین گذاشت و گفت:

 گی.تو راست می -

 چی رو؟  -

 شعورم.من احمقم، بی -

 برای چی؟  -

خوام بدجنسی کنم و آزارت بدم. ولی م. اما میمن آدم بدجنسی نیست -

 گناه ترین آدم زندگی منی. شم. تو بیبعدش مثل سگ پشیمون می

های دردناکش را روی هم گذاشت. زیر لب شاهین آهی کشید و چشم

 گفت:

خواد کسی به مادرم چیزی ببخشید که توی هتل کتکت زدم. دلم نمی -

 د کسی تو رو آزار بده.خوابگه. همونطور که االن دلم نمی

 تو ببخشید که اون حرفا رو زدم.  -

 شاهین آهی کشید و سرش را بیشتر فشرد و گفت:



برای عذرخواهی ازت یه کادو گرفته بودم. گذاشتم تو کمدم. فردا  -

 بردار.

نیال خود را جلو کشید و روی تخت نشست و سر شاهین را بلند کرد و  

کنار زد و مشغول ماساژ دادن  های او راروی پایش گذاشت. دست

کرد پیشانی او شد. شاهین لحظاتی نیال را که هنوز هم گریه می

 نگریست. بعد هم پلک

 

 هایش را روی هم گذاشت و گفت:

 دم دیگه هیچوقت دستم رو روت بلند نکنم.قول می -

 اونی که باید قول بده منم نه تو. باید قول بدم دیگه اذیتت نکنم. -

 ی؟ دقول می -

 ترسم نتونم سر قولم بمونممی -

 عیب نداره. اشکهات رو پاک کن. -

هایش را پاک کرد و ماساژ دادن پیشانی شاهین نیال با پشت دست اشک

را ادامه داد. شاهین که بعد از دقایقی آرام گرفته بود و کمی سردردش 

 فروکش کرده بود، دست نیال را گرفت و گفت:

 کافیه. بیا بخواب. -

 بی؟ خو -



 خیلی بهترم.  -

نیال کنار شاهین دراز کشید. شاهین نیال را بغل کرد و صورتش را به 

هایش را روی هم گذاشت و این آرامش را برای سینه او چسباند و پلک

 تمام لحظات زندگیش آرزو کرد.

 

 بخش دوم :

 فصل دوازدهم.

 

کارهایش و آن روز نیال وقتی بیدار شد شاهین رفته بود. بعد از انجام 

خوردن صبحانه به سراغ کمد شاهین رفت. پاکت را بیرون آورد. آن 

را باز کرد. یک شاخه گل سرخ در آن بود که تقریبا پالسیده بود و 

 نوک گلبرگهایش سیاه شده بودند. 

نیال آن را روی میز توالت گذاشت و بعد جعبه قرمز رنگ را باز کرد. 

زد. دستش را زیر پالک ک مییک گردنبند ظریف و زیبا به او چشم

انداخت و آن را نگریست. یک قوی کوچک بود. جای چشمش یک 

نگین ریز آبی بود و روی پرهایش سه نگین سفید کار شده بود. لبخند 

زد و آن را به گردنش انداخت. طاقت نیاورد و وارد سرویس شد و 

داشت خود را با آن گردنبند نگاه کرد. از آن خوشش آمد. گوشیش را بر

 و به شاهین پیام داد.

 سالم، ممنون خیلی قشنگ بود. - 



 سالم. مبارکت باشه. یه عکس بفرست.  -

 

نیال دوربین جلو را مقابل خود گرفت و دوربین را روی گردن و 

اش تنظیم کرد و یک عکس گرفت. بی معطلی آن را برای شاهین سینه

بخند شیطنت ارسال کرد. شاهین پس از باز کردن عکس یک استیکر ل

 آمیز فرستاد. 

 

 نیال نوشت:

 چیه؟ -

 جواب آمد:

 من از زمینه گردنبند بیشتر خوشم اومد. -

نیال متوجه منظور شاهین نشد! وقتی عکس را با دقت نگاه کرد تازه  

 فهمید منظور شاهین چه بوده است! صورتش سرخ شد و نوشت:

 بی ادب. -

 ب داد:عکس را از صفحه شاهین حذف کرد. شاهین جوا

 عکست تو گالریم ذخیره شده. -



چند لحظه بعد عکسی به نیال آمد. وقتی آن را باز کرد دید شاهین همان 

که دور نقطه ای که پالک افتاده عکس را پس فرستاده است. در حالی

های نیال شروع به سوختن کرد. ترجیح داد بود خط کشیده بود. گونه

 کر کرد:دیگر جواب شاهین را ندهد و با خود ف

 هر چه باشد او هم یک مرد است!  -

 

های داغش هایش را روی گونهنیال گوشی را کنار گذاشت و دست

های زناشویی شاهین اندیشید. کمی بعد سر تکان گذاشت و به شوخی

 داد و به سراغ جعبه رفت. 

سرش را با باز کردن رمز آن جعبه گرم کرد. اما هر عددی که به آن  

 فایده بود. کرد بیبود. هر چه اعداد را زیر و رو می داد اشتباهمی

فکری به ذهنش رسید و سعی کرد اعداد را مرتب وارد کند. اما شانس 

 خود را امتحان کرد و از شماره پانصد شروع کرد. 

گرفت. زیر لب آنقدر عدد به صفحه داد که داشت انگشتش درد می

 گفت:

 انگار اشتباه کردم.کردم. کاش از اولین اعداد شروع می -

 با زدن عدد نهصد و دوازده هر سه قفل با صدای تقی باز شدند. 

نیال راست شد و جعبه را نگریست. دستی به آن کشید و دربش را 

 آهسته باز کرد. 



ی خاطرات رمز دار بود. دفتر را در آورد و درون جعبه یک دفترچه

 ای و صورتی آن را نگریست. جلد پارچه

رمز دوم بسیار سخت بود. تصمیم گرفت محل اتصال دو پیدا کردن 

 سمت دفتر را قیچی کند. 

داشته با خود فکر کرد حتما باید چیز مهمی باشد که آن را رمز شده نگه

اند. از جایش داری کردهاند و درون یک جعبه رمزدار سه قفله نگه

برخاست و سمت میز توالت رفت تا قیچی را بردارد که صدای باز 

 ن درب باالیی سوئیت و پشتبندش صدای منیر خانم را شنید.شد

 من باید برم تکلیفم رو با این پدرسوخته روشن کنم. -

کرد در سوئیت و چند ثانیه بعد صدای ضرباتی که به در وارد می

پیچید. نیال سریع برگشت و دفتر و جعبه را درون کمدش گذاشت و 

 رفت در را برای منیر خانم باز کرد.

 

یر خانم نیال را به داخل سوئیت هول داد و در را بست و قفل کرد. من

 رفت و تهدید کنان رو به نیال گفت:قدم به قدم جلو می

دختره ی چش سفید حاال اونقدر دم درآوردی که پسرم رو به ضد من  -

بشورونی؟ آره؟ که بلند شه نصف شبی تو رو از اصفهان ور داره 

ن هم ما تلخ کردی. من هر چی به تو برگرده. مسافرت رو هم به او

 کنی!دی نه فضولی میندازی و نه جواب میبگم تو سرت رو زیر می



گی حتما همونی هستم که شما گی چشم. میهرچی بهت گفتم فقط می

دم شاهین تا ابد گین؟ تو فکر کردی کی هستی؟ فکر کردی اجازه میمی

ام فرق های دیگها بچهبا تو زندگی کنه؟ اون پسر بزرگمه. همه چیش ب

ذارم محبتش به تو بیشتر بشه. داره. طور دیگه دوستش دارم. نمی

ذارم با تو ادامه بده. کنم مثل سگ از چشمش بیفتی. نمیکاری می

 کنم که مثل آشغال از این خونه پرتت کنه بیرون.آبروت میبی

 رامین پشت در آمد و منیر خانم را صدا زد.

  

 و صندلی خورد. دستش را به صندلی گرفت و گفت:پشت نیال به میز 

جا نابود بچرخ تا بچرخیم حاج خانوم. خودت و خاندانت رو یک -

ذارم. اون شه. داغش رو به دلت میکنم. پسرت هم مال من میمی

بینین. اون از تونه زندگی کنه، خودتون هم دارین میبدون من نمی

که، شاهین بخواد من به اینشدت تنهایی خیلی زود وابسته شده. فکر 

مونه. اون فرزندی رو ترک کنه، براتون در حد یک آرزوی محال می

زنین پرسته. خواهیم دید. شما طوری حرف میکه از من باشه رو می

 ده هیچ شناختی از شاهین ندارین.که نشون می

 

منیر خانم از این جواب نیال برافروخت و گلدان ِگلی روی میز را با 

پ برداشت و محکم در صورت نیال زد. باالی اَبروی نیال دست چ

 شکافت و خون از آن جهید.

 نیال دستش را روی جای زخم گذاشت.



وقتی پایین آورد با دیدن خون تلوتلو خورد و روی زمین افتاد و 

 هوش شد.بی

 

 منیرخانم از دیدن حال او ترسید.

 آهسته روی پایش نشست و نیال را تکان داد و گفت:

 دختر، دختر. -

وقتی نیال جواب نداد از جایش بلند شد. سمت در رفت و در را باز 

کرد. رامین در را هول داد و به درون آمد و بعد از او شیال و ربکا. 

 هایش گرد شد و گفت:رامین با دیدن نیال روی زمین چشم

 وای خدا، نیال. -

را کنترل کرد و جلو دوید و کنار نیال نشست و او را تکان داد. نبضش 

 که منیر خانم گفت:

 است؟ حالش چطوره؟ زنده -

 زنده است. چکار کردی زن عمو، جواب شاهین رو چی بدیم؟ -

هایش را زیر بدن نیال انداخت و او را بلند کرد و روی تخت دست 

 گذاشت و روبه ربکا فریاد زد: 

 یکیتون زنگ بزنه اورژانس. -



لباسی که دم دستش آمد را آورد و به سراغ کمد شاهین رفت و اولین 

 روی زخم پیشانی او گذاشت و فشار داد.

 شیال با اورژانس تماس گرفت و چند لحظه بعد گفت:

 االن میان. نمیره رامین.  -

 به مادرت بگو.  -

ی لخت نیال گذاشت و با دست دیگر جای رامین دستش را روی شانه

 زخم را فشرد. 

که شاهین و اورژانس همزمان نهمه مضطرب نشسته بودند تا ای

 رسیدند. 

 شاهین هراسان وارد منزل شد و با دیدن مه لقا گفت:

 چی شده؟ کی حالش بده؟ -

 نیال خانم!  -

 

ها پایین رفت هزار فکر کرد. وقتی وارد سوئیت شد و شاهین تا از پله

زد. نیال را با آن حال روی تخت دید دلش فرو ریخت. قلبش تندتند می

 پرسید:

 چی شده؟ -



و با نگاه کردن به دست رامین روی تن نیال سرخ شد. رامین با دنبال 

 کردن نگاه شاهین دستش را پس کشید. 

 پزشک جلو رفت و گفت:

 اجازه بدین. -

رامین کنار رفت و پزشک مشغول معاینه او شد. شاهین با دیدن بدن 

اینه نیمه لخت نیال جلوی دو مرد بیشتر عصبی شد. پزشک پس از مع

 گفت:

بهتره ببریمش بیمارستان و از سرش عکس بگیریم، ممکنه ضربه  -

 مغزی شده باشه.

همه هراسان به هم نگاه کردند. شاهین به گلدان نگاه کرد و با صدای 

 بلند گفت:

 جا چه خبره؟ چی شده؟ این -

 رامین بازوی او را گرفت و گفت:

 ن توی سرش زده.آروم باش. زن عمو باهاش درگیر شده و با گلدو -

 شاهین ناباور رو به مادرش گفت:

 حاج خانوم! -

 کرد. اما منیر خانم حتی سر بلند نمی



شاهین قبل از بلند کردن نیال یک روپوش و روسری برای او آورد و 

 خطاب به شیال گفت:

 نتونستی یه چیزی تنش کنی؟ -

 همه چیز یهویی شد. دستپاچه شدم.  -

 انداخت و روپوش را با احتیاط تن او کرد.  روسری را دور سر نیال 

خودش نیال را بلند کرد و روی برانکارد گذاشت. وقتی نیال را بردند 

 داشت و گفت:شاهین مادرش را نگه

فقط دعا کن بالیی سرش نیاد. خدا به سر شاهده طوریش بشه، خاک  -

 کشم. این خونه رو به توبره می

 ها رفت. دنبال آنهایش را برداشت و به او رفت قرص

 

در آمبوالنس نشست و یک قرص مسکن خورد. به نیال خیره شد و 

 آرام گفت:

 شه؟خوب می -

 پرستار که در حال وصل کردن سرم بود گفت: 

اسکن انجام بدیم. معلوم تیباید حتما از سرش عکس بگیریم و سی -

 نیست.



 فت و گفت:نیال تکانی به سرش داد و ناله کرد. شاهین دست او را گر

 داره به هوش میاد.  -

کمی بعد نیال چشم باز کرد، دیدش تار بود. شاهین دست او را فشرد و 

 گفت:

 نیال. -

 نیال زیرلب صدا زد:

 مامان، مامان. 

ی چشمش سرازیر شد. شاهین دست او را به لبش و اشک از گوشه 

 چسباند و گفت:

 عزیزم. من مراقبتم. -

 

اسکن از تیبرداری و سید او را برای عکسوقتی به بیمارستان رسیدن

 سرش بردند. رامین وقتی عکس را تحویل گرفت، به شاهین گفت:

 رم پیش دکتر تو پیش نیال بمون من می -

 خوام باشم. نه! می -

 تنها نمونه بهتره.  -



 تو بیشتر به من احتیاج داری.  -

 گفت:هر دو به اتاق دکتر رفتند. دکتر عکس را بررسی کرد و 

خوشبختانه هیچ مشکلی نیست. یه زخم سطحیه. نه جمجمه آسیب دیده  -

 و نه مغز. فقط چندتا بخیه روی جای زخم الزم داره.

شاهین با آسودگی دو دستش را روی صورتش گذاشت و نفس عمیقی 

 کشید. 

 

پرستار مشغول بخیه زدن زخم روی ابروی نیال شد. نیال کامال به 

 و رامین منتظر تمام شدن کار بودند. هوش آمده بود و شاهین

 مأمور پلیس وارد اتاق شد و با نیال مشغول صحبت شد و گفت:

گزارش دادن توی محل بیهوشی شما یه گلدون شکسته وجود داشته و  -

تونید شکایت کنید و ما کسی با گلدون شما رو زده. اگر بخوایید می

 کنیم.گیری میپی

 

ن نگاهش را از او گرفت و بیرون رفت نیال شاهین را نگریست. شاهی

 تا راحت باشد. نیال آرام گفت:

یک درگیری ساده با مادرشوهرم بود، که تموم شد. دیگه اهمیتی  -

 نداره. 



 خوای شکایت کنی؟خیلی ساده بوده که االن اینجایید. نمی -

 نه. الزم نیست.  -

 مطمئن هستین؟  -

 بله. -

 ترسین؟ از کسی نمی -

 . نه اصال -

 ذاریم اتفاقی براتون بیفته. شما تحت حمایت ما هستین. ما نمی -

 نه. نگران نباشید. ممنون.  -

 می خوایید به خانوادتون خبر بدیم؟  -

 نیال دستش را سمت رامین بلند کرد و گفت:

 ایشون داداشمه. -

 مأمور نگاهی به رامین کرد و سر تکان داد و گفت:

 شکایتی ندارین؟  -

 ه خواهرم داره. هر طور خودش بخواد. بستگی ب 

 مأمور خطاب به نیال پرسید:



 شوهرت همون آقاست که بیرون رفت؟ -

 بله.  -

 با اون که درگیر نشدی؟  -

 نه.  -

 رامین گفت:

 جناب ایشون زمان درگیری سر کار بودن -

 

. در ضمن مشکلی با همسرشون ندارن. یه خورده با مادر شوهرشون 

 ره. نمی آبشون تو یه جوب

 کنن؟ باهم زندگی می -

 بله.  -

 پس بهتره مراقب باشید که دیگه از این مشکالت پیش نیاد.  -

 و بعد روز بخیر گفت و از اتاق بیرون رفت. 



رامین سرش را به سمت نیال تکان داد و یک جوری از او تشکر کرد. 

ن نیال رویش را به پنجره کرد و پلک بست. وقتی اتاق خلوت شد رامی

شاهین را صدا کرد. نیال به کمک شاهین نشست. او با حوصله موهای 

های نیال را نیال را مرتب کرد و روسری را روی سر او انداخت. کفش

 پایش کرد. 

ی شاهین گذاشت رامین به حرکات شاهین لبخند زد. نیال دست بر شانه

 و گفت:

 پوشم.زحمت نکش، خودم می -

نیال را گرفت و کمک کرد از تخت شاهین راست شد و زیر بازوی 

 پایین بیاید. گفت:

 بریم؟ -

 آره.  -

 تونی راه بری؟می -

 آره. -

 خوای؟ احیاناً بغل نمی -

حال شاهین را نگریست. در نگاه او محبت، نیال سر بلند کرد و بی

 دلشوره و کمی شوخی دید. سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

 خوبی. -



ه شاهین تا ماشین رامین رفت. وقتی سوار ماشین شدند نیال با تکیه ب

 رامین گفت:

 چیزی الزم ندارین بریم خونه؟ -

 خونه نرو، برو خونه عمو جلیل.  -

 چرا اونجا؟ -

 کار دارم، برو خونه عمو.  -

 چشم.  -

 ی راهی. حسابی اذیت شدی. تو هم خسته -

 نه این چه حرفیه. -

 مامان چرا رفت سراغ نیال؟  -

جا که شنید برگشتین کال کفری شده بود. مثل اسفند رو آتیش بود. اون -

بعد که خودش بهت زنگ زد و تو باهاشون درگیر شدی و گفتی چرا 

خواست از نیال این حرفارو به نیال زدین، عصبی بود. یه جورایی می

 زهرچشم بگیره.

 حاجی کجا بود پس؟  -

گفتن قلبش ناراحت شده حاجی نرسیده رفت دیدن حاج اکبری. می -

 بیمارستان بستریه. 



 خیلی خوب.  -

 

 وقتی به جلوی منزل عمویش رسیدند شاهین گفت:

 تو نمیای تو؟ -

 نه! من برم خونه دوش بگیرم. -

 پس صبر کن من نیال رو بذارم و باهات میام.  -

 جا ؟نیال رو بذاری این -

 آره. -

 چرا؟  -

 یه کاری دارم.  -

 

زنگ در را زد. کمی منتظر ماند که صدای مردی در شاهین رفت و 

 اطرافش پیچید که گفت:

 به به، آقا شاهین، راه گم کردی، بیا تو. -

 ممنون علی. بانو جان هستن؟  -



 بله.  -

 بگو بیاد دم در باهاش کار مهمی دارم.  -

 چشم.  -

 زنده باشی.  

 

و در را در بزرگ با صدای تقی روی پاشنه چرخید. شاهین وارد شد 

 روی هم گذاشت. 

 بارید. اش میکرد و خستگی از چهرهرامین با موهایش بازی می

 

 نیال او را نگریست و با دیدن کالفگی رامین گفت:

 ببخشید به زحمت افتادی. -

 رامین توجهی به نیال نکرد و جواب نداد.  

 با من قهری؟  -

 

یدن شد. نیال آهی رامین در را باز کرد و پیاده شد و مشغول سیگار کش

 حالی دوباره به گوشه در تکیه کرد و پلک بست. کشید و با بی



 

رامین سیگار نصفه اش را پرت کرد و دوباره سوار شد. با بستن 

 درب، نیال پلک گشود. رامین گفت:

نیال، انتظار ما از تو بیشتر از این حرفا بود. طوری رفتار کن که در  -

 و این رفتارا از تو خیلی بعید بود.حدت باشه. این طرز حرف زدن 

 

 خوان من رو به بازی بگیرن. اونا می -

 کنه. این در مورد شاهین صدق نمی -

 ولی...  -

دونی چیه؟ تو توهم زدی. از خدات هم باشه که شاهین می -

ها باهاش رفتار شوهرته.این همه حواسش بهت هست. ولی تو مثل بچه

اومدی بیرون. زن من کردی میل میکنی. چرا باید تاالر رو ومی

کردم. چرا باید حرفهای زن عمو رو به بودی گردنت رو خورد می

دونی زن عمو به  شاهین زنگ زد چه رسوندی؟ تو که نمیشاهین می

طوری بودی؟ اون هم از الم شنگه ای راه انداختن دوتایی. واقعا تو این

ار کردی که نصف شبی دونه با شاهین چکرفتار دیشبت با من. خدا می

کردی شاهین به خاطر خوردن اون سر به بیابون گذاشت. فکر نمی

داروها مشکل دید در شب داره؟ ممکنه دوتاتون رو به کشتن بده؟ تو 

دونی رانندگی کردن کال برای شاهین منع شده. ما به امید تو اصال می

  اجازه دادیم پشت فرمون بشینه؟ اصال ازت توقع نداشتم نیال.



نیال بغض کرد و به گریه افتاد. رامین نفس عمیقی کشید و موهایش را 

 هایش را روی هم فشرد و گفت:چنگ زد. پلک

گن شاهین رو گفتن. اون از عشق بدبخت شاهین. کوه درد که می -

ها افسردگی این هم از ازدواج اجباری با نافرجامش با نوشین و سال

به خودت و زندگیت احترام بذار.  تو. بابا یه ذره بهش احترام بذار.

 شوهرته. هی با غیرتش بازی کن، هی با غرورش بازی کن. 

 او رو به نیال گفت:

 گریه دوای دردت نیست. یه ذره عقل الزم داری. -

 

چند دقیقه بعد بانو به نزدیکی شاهین آمد و از همان فاصله چند قدمی 

 گفت:

ه شکر برای سالمتی این پسر ماشاءهللا، ماشاءهللا. الهی صد هزارمرتب -

 رشید.

 ممنون زن عمو.  -

 به شاهین رسید و گفت: 

 جانم شاهین. چرا نیومدی تو؟  -

 سالم بانو جان.  -

 سالم به روی ماهت مادر. راه گم کردی.  -



دونین که شاهین جز وقت دردسر، سراغ براتون یه زحمت دارم. می -

 شما نمیاد. 

 ه. بگو مادر، هر چی هست رحمت -

ممنون. گفتم یه چند روزی نیال رو پیش خودتون نگهدارین. دیگه  -

 خوام خونه بابا باشه.نمی

 که بپرسد گفت:بانو بدون این

 قدمش سر چشم. فقط شرط داره. -

 چه شرطی؟ -

 زن و شوهر باید با هم تو -

 

 این خونه باشن. 

 آخه... -

 آخه نداریم.  -

 شه. زحمت می -

 شه؟تو نباشی زحمتا نصف می واقعا! زنت باشه -

 شناخت. لبخند زد و گفت:های بانو را میشاهین شوخی



 گم مزاحم نباشممی -

برو بردار بیارش. بدو. بلبل زبونی نکن واسه من. تا دیروز من  -

 گرفتم حاال اونقدر قد بلند کرده که با من تعارف کنه.دماغش رو می

 شاهین سرفرود آورد و گفت:

رم ایم. نیال همراهم هست. بیرون تو ماشینه. می نمک پرورده -

 میارمش.

 چرا زودتر نمیگی.  -

بانو و شاهین به جلوی در رفتند. شاهین درب عقب را گشود و بازوی 

 نیال را گرفت و او را پیاده کرد.

 بانو با دیدن نیال روی دستش زد و گفت:

 خدا مرگم بده شاهین. چی شده؟ تو زدیش؟ -

نگاه کردن به صورت نیال و گرفتن اشک از صورت شاهین در حال 

 او گفت: 

 دم.نه زن عمو بعدا توضیح می -

 

نیال به سختی سالم کرد. بانو با محبت جواب داد. شاهین نیال را به 

 دست بانو سپرد و گفت:



 رم براش وسیله بیارم.من می -

ضیح باشه عزیزم. وسایل دوتاتون رو بیار. به رامین هم بگو باید تو -

 مناسبی برای این رفتارش داشته باشه.

 نیال را وارد باغ کرد. رامین پیاده شد و گفت: 

 سالم زن عمو. -

توجه وارد باغ شد و در را بست. رامین پوفی کرد و سوار شد. بانو بی

 شاهین هم کنارش نشست و گفت:

 نتونستی زودتر پیاده شی. -

 ود.زدم. نگران نیال بداشتم با شیال حرف می -

 شن. برو خونه. از کی تا حاال اونا نگران زن من می -

ها در منزل بودند. شاهین وقتی وارد سالن شد کسی را چند دقیقه بعد آن

 ندید. همه از ترس در اتاقهایشان پناه گرفته بودند.

شاهین به سرعت به طبقه باال به اتاق مادرش رفت و در را باز کرد. 

احت بود روی تخت نشست و  معترض منیر خانم که در حال استر

 گفت:

 چه خبرته شاهین؟ -

 چه خبرمه؟ شما با گلدون زدی تو سر زن من؟ -



 مگه مهمه؟ هان؟ مهمه؟ برادر اون... -

 شاهین با همه توان فریاد کشید:

 بسه. -

های گشاد شده سکوت کرد. ترسید. تا به حال ندیده منیر خانم با چشم 

 سرش فریاد بکشد.چنین بر بود شاهین این

همه جلوی در اتاق جمع شدند. رامین وارد اتاق شد و بازوی شاهین را 

 کشید و  گفت:

داداش ول کن تو رو به پیغمبر. نیال که حالش خوبه. حاال هی کش  -

 رو بکش.

شاهین دست رامین را از بازویش برداشت و او را سمت در هول داد 

 و گفت:

 مادرمه. برو دوش بگیر. برو آفرین.تو برو بیرون. بحث بین من و  -

 رامین کالفه بیرون رفت و دو دستش را باز کرد و گفت:

کنم حتی اگر من دیگه کاری به شماها ندارم. دیگه دخالت نمی -

 همدیگر رو بکشین.

 دی. کار درست رو انجام می -

ها نشست و بازوهایش را دور زانوهایش اما رامین با دلهره پای نرده

  انداخت.



 شاهین رو به مادرش فریاد زد:

دیگه بسه. دیگه کافیه. نوشین رو ازم فراری دادی، دست از سر این  -

 بکی بردار.

 منیر خانم ناباور گفت:

 زنی؟به خاطر اون سر من داد می -

زنم. چرا دست از سر زندگی من کنم که داد میزنم، خوب میداد می -

 داری؟ هان؟برنمی

خوام. حیف نیست تو با خواهر قاتل تورو میمن فقط خوشبختی  -

 شاهرخ زندگی کنی؟

چتون شده شماها؟ هان؟ چتون شده؟ بابام به زور اون رو زن من  -

خوای جداش کنی؟ بفهمید. اون االن زن منه. کنه تو به زور میمی

 ناموس منه. شریک زندگیمه. 

 منیر خانم به گریه افتاد و گفت:

متنفرم. نذار اون تو خونه من باشه. نذار  ازش متنفرم شاهین. ازش -

من ببینمش. نذار اون رو کنارت ببینم. ازش بیزارم شاهین. طالقش بده 

 گیرم.بره. بهترین دختر رو برات می

هایش را شاهین با کالفگی سرتکان داد. موهایش را چنگ زد. پلک

 روی هم فشرد و بعد جلوی مادرش روی پاهایش نشست و گفت:



خانوم، تاج سر، مادر! بفهم، درک کن. اون االن زن منه. عزیز،  -

شریک خواب و بیداری منه. به خدا حالم باهاش خوبه. به خدا نگاهش 

خنده، شادی گیرم. به خدا وقتی اون آرومه، میکنم آرامش میکه می

دونم دونم چی داره، نمیکنه. نمیرو به قلب و روح من تزریق می

قدر خار نشید تو تن و جون من فرو نرید. تو چرا، ولی درکم کن. این

 رو به ارواح خاک شاهرخ دست از سر زندگیم بردارید.

منیر خانم در تیله های چشم شاهین خیره بود. شاهین از جایش بلند شد 

 و گفت:

گردم که نیمه وجود من رو قبول کنی. گفتم رم، روزی برمیمن می -

 گیرم. االن هم همون زمانه.می تو زندگیم دخالت کنید خودم رو ازتون

شاهین راه افتاد و از بین شیال و ربکا عبور کرد. ربکا با دیدن حال 

شاهین آهی کشید و به اتاقش رفت. رامین هم با بیچارگی شاهین را 

ها و وسایل مورد نیاز خود کرد. شاهین به سوئیت رفت و لباسنگاه می

 و نیال را برداشت.

 چید.کرد و روی هم میپر میها را با سرعت چمدان

 رامین به کنارش آمد و روی تخت نشست و گفت:

 تصمیم داری بری؟ -

بمونم هر روز یه بحث داشته باشم. اینا به جای حل کردن  -

 شن. مشکالتشون دارن روز به روز با نیال بدتر می

  .نیال به قدر خودش مقصر هست -



خواد بکنه؟ ش نکنم کی مینیال زیر بار فشار روحی روانیه. من درک -

 ماه منیر؟

اش از َکِفش رفته. چه ماه منیر زیر بار فشار نیست؟ مرد مؤمن بچه -

دونی شاهرخ بیشتر به انتظاری داری؟ هر کی ندونه تو خوب می

 مادرت وابسته بود. مادرت خیلی دو

 

ستش داشت. اونقدری که شاهرخ شب و روز سرش به سینه مادرت 

ستون بهش بود؟ هان؟ تو هم که چسبیده به حاجی بود کدومتون حوا

بودی. این اواخر ماه منیر و شاهرخ مدام درگیر بودن. مادرت یه 

ات رو از بینه. اگر تو بچهجورایی خودش رو شریک مرگ شاهرخ می

گذری؟ طوری راحت از قاتل و فک و فامیلش میدست بدی همین

ین صبح تا شب براتون شماها خواهر طرفو آوردین ور دلش انتظار دار

 قر بده؟ 

حاال که چی؟ چکار کنیم؟ بذارم نیال رو تیکه تیکه کنه؟ مگه گوشت  -

قربونیه؟ مگه من گفتم مدام پاپیچ شاهرخ شو. مگه من بین شاهرخ و 

ماه منیر رو به هم زدم؟ هان؟ چند بار بهش گفتم شاهرخ عین من 

نه؟ چند بار گفتم زنیست. اون تحمل نداره یه وقت دست به حماقت می

شاهرخ مرد این میدونا نیست ولش کن، کم گیر بده زن بگیر، درس 

بخون، برو سر کار. چند بار گفتم بذار من مراقبش هستم. از طریق 

دوست و رفیقاش مراقبشم. هی گیر داد، گیر داد، گیر داد تا بچه رفت 

 خودش رو بدبخت کرد. 

 چی بگم!  -



کرد! حاال که هست با نوشین چکار میمادرم کال اینجوریه. یادت  -

نوبت نیالس. ولی کور خوندن. این تو بمیری از اون تو بمیریا نیست. 

 ذارم این یکی رو ازم بگیرن. دیگه نمی

 رامین سر به زیر گرفت و آرام گفت:

 شاهین، قبول کن نوشین خودش از اول نیومده بود که بمونه. -

ونقدر غرورش رو خورد کرد که یه چرا اومده بود بمونه. این خانم ا -

 درس حسابی به همه داد و رفت. 

 کرد. نوشین اگه موندنی بود یه بار بهت ابراز عالقه می -

 شاهین در جایش خشک شد. روسری نیال را در دستش فشرد. 

 رامین نفس عمیقی کشید و گفت:

 خیال. بی -

گاه کرد. طال و ها را نهای نیال را بیرون کشید و داخل آنشاهین جعبه

ها را درون ساک انداخت. های بانکیش. آنجواهراتش بودند و کارت

 هایش را برداشت و گفت:کیف

 نگاه چقدر بار زده با خودش.  -

ها را درون چمدان انداخت. دفتر خاطرات را برداشت و برانداز آن 

 کرد و گفت:

 نویسه.خاطره هم می -



 و آن را درون ساک انداخت.

ه دست شاهین خیره بود و حرکات او را زیر نظر داشت. رامین ب

 شاهین جعبه طالیی را برداشت و گفت:

 اینا چیه؟  -

 بعد آن را هم درون ساک انداخت.

 ری؟کنی؟ واقعا داری میتو داری همه چیز رو جمع می -

 آره. -

 خوای چکار کنی؟خونه نداری می -

 یه فکرایی دارم.  -

 های من بشین. آپارتمانبیا برو تو یکی از  -

 دیگه چی جوجه؟ همین مونده منت تو بیاد سرم.  -

 قدر مزخرفی. تو کم به گردن من حق داری؟ چرا این -

 خفه شو دیگه.  -

 خوب چه عیبی داره؟ برو بشین، خونه خریدی تخلیه اش کن. -

 بس کن رامین.  -



 چرا نمیذاری عمو برات بخره؟ -

خواستم زودتر از اینا این کار باباشه. اگه میکه بگن دستش تو جیب  -

 کردم.رو می

خوب تو همه چیزت رو از دست دادی، حقت هم هست عمو کمکت  -

 اش هستی. کنه. بچه

 خودم بلدم چکار کنم. الزم به گفتن تو نیست.  -

 کنی؟ چکار می -

 هنوز اونقدرام دست خالی نشدم. -

ت " نکنه رو ماشینت حساب رامین چند لحظه شاهین را نگریست و گف

 کردی؟"

 کم قیمتی نداره. -

 ولی تو خیلی دوستش داری.  -

 وقتی تحت فشارم دیگه نباید دوسش داشته باشم.  -

 خوای؟باشه. حاال کمک می -

 بله. این چمدونارو ببر.  -

 های به شاهین کمک کرد.رامین برای بردن چمدان



ن تنهاییش را باید تخیله شاهین نگاهی به سر تا سر سوئیت کرد. مأم

 دانست.رفت. دیگر ماندن را جایز نمیکرد و میمی

 رامین برگشت و از کنار در گفت:

 شاهین. تو به اینجا عادت کردی. -

 دونم. می -

 ری؟پس چرا می -

 چون حال زنم مهمتر از عالیق منه. -

 شه؟زنت با در به دری حالش خوب می -

 شاید شد. -

بار زمین گیری. امیدوارم اینیک لحظه تصمیم میتو همیشه تو  -

 نخوری.

 مراقبم.  -

 او با یک چمدان و ساکش بیرون آمد و در را قفل کرد.

 کنی؟ دیگه چرا در رو قفل می -

 دم به حاجی. ترک عادت موجب مرضه. کلید رو می -



رفتند. وقتی وارد سالن شدند ماه منیر خانم و شیال در سالن قدم رو می

 یر خانم با دیدن شاهین گفت:من

 زنیم.کنی؟ مادر بذار با هم حرف میطوری میشاهین! چرا این -

 برای حرف زدن دیره حاج خانوم. -

فروشی؟ تو داری بین ما اون رو تو داری من رو به اون زن می -

 کنی؟انتخاب می

رم پی نه، اصال. هیچ انتخابی در کار نیست. من فقط دارم می -

جا به بعد مستقل باشم. دیگه خوام از اینوچهارسالمه و میسیزندگیم. 

 خوام بین اعضای خانوادم تنش پیش بیاد. نمی

خوای یه خونه اجاره کنی. تو که چیزی رو حسابت نداری، با چی می -

 با چی وسیله بخری؟ 

 خدا روزی رسونه. -

غض شاهین راه افتاد که شیال سمت شاهین رفت و او را بغل کرد و ب

 کرده گفت:

 نرو شاهین. این خونه بی تو ارزش نداره. -

 شاهین روی سر او بوسه زد و گفت:



چند وقته نیومدی سوئیت، چند دقیقه بشینی پیش داداشت؟ فرقش چیه  -

گرفتی که زنم خواهر قاتله؟ ولی بود و نبود این داداش؟ از من رو می

کسی نفهمیدت، بود حالم. وقتی جایی نفهمیدی من با این زن چقدر خوش

 و نبودت چه فرقی داره؟

 شاهین از او جدا شد و راه افتاد.

 منیر خانم گریان گفت:

 کنم.شاهین نرو مادر. دق می -

 اگه بمونم باید خودم دق کنم.  -

 های مادرششاهین راه افتاد تا گریه

 

او را نرنجاند.  رو به شیرین و مه لقا که جلوی در ایستاده بودند سر 

 داد و خطاب به شیرین گفت: تکان

حواست به درست باشه شیرین. وای به حالت رتبه کنکورت کم بیاد.  -

فکر نکن حواسم نیست که امسال کنکور داری. وای به حالت مه لقا 

 خانم ازت راضی نباشه.

هایش را روی صورتش گذاشت و گریه شیرین بغض کرد و دست 

رد. شاهین جلو رفت و دستش کرد. شیال با دیدن شیرین بلندتر گریه ک

 را روی سر شیرین کشید و لبخند زد و گفت:



 کنی؟ ره که گریه میعروس از خونه می -

 هایش را برداشت و اشک ریزان گفت:شیرین دست 

 تو رو خدا آقا نرید.  -

 کرد. گفت:هایش را پاک میمه لقا هم با گوشه روسریش اشک

رین، من کاری نداریم. کجا می آقا! به خدا بدون شما دیگه دل هیچ -

رم میفتم رو دست و پای نیال خانم از دلش در میارم. فقط تو رو می

 خدا بمونید.

 ای زد و گفت:قلب شاهین به درد آمد. روی سر شیرین بوسه

 هات هم بخون.مراقب مامانت باش. درس -

دست مه لقا را گرفت و بوسید که مه لقا گریان روی زمین نشست و 

 گفت:

این چه کاریه آقا. من شرمنده شمام. شاهین دستش را زیر بازوی مه  -

 لقا انداخت و گفت:

ها برای غذا و دوام تو مثل مادرم بودی. باال پایین شدنت از این پله -

 کنم. رو فراموش نمی

 وبعد وسایلش را برداشت و راه افتاد. 

ریه نزدیک درب پارکینگ بود که کسی ازپشت محکم بغلش کرد. گ

 زد. رو به عقب کرد و ربکا را دید. کرد و زار میمی



او را به سختی از خود جدا کرد. رامین کالفه از دور نگاهشان 

 کرد. ربکا با چشمانی اشکبار گفت:می

نرو شاهین. تو رو خدا نرو. ببخشید اگر با زنت بدخلقی کردم و  -

خودت رو رنجیدی. ببخشید که باعث رنجیدنت شدم. ببخشید شاهین. 

 ازمون نگیر. این تنبیه بزرگیه. 

 است. رم. باور کن به نفع همهربکا من به خاطر خودم و زندگیم می -

 های شاهین زل زد و آرام گفت:ربکا سرش را بلند کرد و به چشم

خواست بهت بگم. ولی دوستت دارم. دوستت داشتم. همیشه دلم می -

 نتونستم.

 ربکا چسباند و گفت:شاهین پیشانیش را به پیشانی 

دونستم. اما به روت نیاوردم چون هرگز به عنوان عشق تو من می -

گیری. تو هیچ فرقی با شیال و شیوا نداری عزیزم. تو و قلبم جا نمی

رامین خواهر برادر مائید. من هیچوقت تو رو غیر از این نگاه نکردم 

ه پسری که تونم طور دیگه نگاهت کنم. برو به زندگیت برس. بو نمی

تونم به تو ده بها بده. من نمیالیقته فکر کن. به عشقی که بهت می

 عشق بدم.

 های او را پاک کرد و گفت:شاهین از ربکا جدا شد. اشک

 شم. وقت هم برای تو نمیوقت برای تو نبودم. هیچمن هیچ -

 موهای ربکا را پشت گوشش زد و گفت:



 ات باش.به فکر آینده -

 ینگ شد و ربکا خود را در آغوش کشید و گریست. و وارد پارک

وقتی وسایلش را درون ماشین جای داد سوار شد و حرکت کرد. رامین 

 از در باغ خارج شده بود. شاهین توقف کرد و خطاب به او گفت:

 مراقبشون باش.  -

 رامین با اعصاب خورد گفت: 

 خوای چی رو ثابت کنی؟ کنی. میچرا این کارها رو می -

 خودم رو.  -

 نگرانت باشم؟  -

 نه اصال. ولی نذار من نگران دخترا باشم.  -

 رامین دستش را روی چشمش گذاشت و گفت:

 چشم. - 

 شاهین حرکت کرد.

 



بخش خورد. کنار خیابان پارک در بین راه آب معدنی خرید و یک آرام

تر کرد و پیاده شد و چندین سیگار پشت هم دود کرد. وقتی کمی آرام

شد حرکت کرد. به منزل عمویش رفت. خدمتکار بانو کمک کرد تا 

 وسایل را به اتاقی که برایشان مهیا کرده بود ببرد.

 شاهین پرسید:

 نیال کجاست بانو جان. -

 تو اتاق خوابیده مادر. -

پرسی کردند. عمویش آمد و شاهین برخاست. باهم دست دادند و احوال

یش با آن لبخند همیشگی و چهره شاهین به تعارف عمویش نشست. عمو

 دلنشین و نورانیش پرسید:

 چاره آوردی.عمو جان چی به روز دختر بی -

 دستم بشکنه عمو اگه من بوده باشم.  -

 پس چی شده؟ -

 کار حاج خانومه.  -

 عمویش مات شد و بانو سرش را با تأسف سر تکان داد.

 مادرت؟ -

 بله. با گلدون زده بود تو صورتش. -



  اکبر... این چه کاریه بابا؟هللا -

 دونم. یه لحظه عصبانی شده بود. نمی -

 حاال اومدی بیرون از خونه بابات؟ -

 بله با اجازتون. -

 کردی. باید از اول فکر جدایی می -

 کردم تا این حد تنش زیاد بشه. فکر نمی -

 حاال دیگه گذشت. -

گرفتم. نیال واقعا می ها روبله. دیگه باید از یه جایی جلو این تنش -

آرامش نداره. مخصوصا از دیروز بدجور به هم ریخته بود. باید بهش 

 احساس آرامش بدم و کمک کنم که بهم اعتماد کنه.

 خیلی خوبه که به فکرشی.  -

 نه تنها به فکر اون به فکر خودم هم هستم. به فکر زندگی مشترکمون -

 احساس اشتراکی داری باهاش؟  -

 را تکان داد و گفت: شاهین سرش

چرا که نه. خواسته یا ناخواسته االن شریک شب و روزمه. باید  -

 تالشم رو بکنم.



 تو با گذشته فرق نکردی. هنوز هم همون پسر عاقل و با محبتی.  -

کنم فکرم به دونم. ولی به این دختر مدیونم. همین که نگاهش مینمی -

رو زیر و رو کنم. فقط یه  شه که زندگیمافته. عزمم جزم میکار می

 سری چیزها هست. 

 چی؟ -

شدم تا تونه اعتماد کنه. پس باید جدا میکه نیال نگرانه و نمیاین -

گاهش هستم. اینطور کم کم ترس از وجودش احساس کنه من تکیه

 رهمی

 

. 

 خیلی خوبه.  -

 علی کجا رفت زن عمو؟ -

 ونه که راحت باشه.ره خوقتی اومدین و حال نیال رو دید گفت می -

 این چه کاریه؟ شرمندمون کرد.  -

جاست. زنی، اول آخر ایننگرانش نباش. اون سر و تهش رو که می -

 آد.فردا بازم می

 هاش بزرگ شدن؟بچه -



 ره.آره. پسرش امسال کالس اول می -

 به سالمتی.  -

 بانو با غصه گفت:

 لبخند زد و گفت:کردی. عمویش تو باید زودتر از علی ازدواج می -

هایش را رو به آسمان قسمت بهتری در انتظارش بوده. بانو دست -

 گرفت و گفت:

 انشاءهللا. -

 بعد رو به شاهین گفت: 

 گلوت رو تر کن جونم. -

 چشم. ممنون.  -

 که شاهین یک چای تلخ نوشید. بانو با لبخند گفت:بعد از این

ین اتاق تو راهروی سمت قرار خانومتی. برو باال. آخردونم بیمی -

 چپ

 ممنون بانو جان.  -

 شاهین از جا بلند شد و گفت:

 امری نیست عمو جان.  -



 راحت باش.  -

ی باال رفت. خود را به در اتاق رساند. آهسته در را باز شاهین به طبقه

کرد و وارد شد. اتاق تاریک بود. چراغ را روشن کرد که نیال را با 

دید. نیال لحاف بزرگ را روی سرش کشید. سر باندپیچی روی تخت 

شاهین در را قفل کرد و کتش را در آورد و چراغ را خاموش کرد. 

هایش گذاشت. به نیال، روی تخت جای گرفت و ساعدش را روی چشم

به آینده، به حال و روزش به حساب بانکی خالیش اندیشید. حسابی که 

که نوشین عد از اینداد. بتنها کفاف گذران روزمرگیهایشان را می

حسابش را خالی کرده بود، کار نکرده بود. چیزی هم اندوخته نداشت. 

خواست جلوی پدرمادرش کرد. نمیهنوز یک ماه هم نبود که کار می

 دستش را دراز کند و حاال تصمیم گرفته بود مستقل شود. 

 تنها امیدش ماشین بسیار گران قیمتش بود. از تمام آنچه که داشت همین

که خیلی دوستش داشت اما باید آن را برایش مانده بود. با این

 کرد.فروخت تا نیازهای زندگیش را رفع میمی

رو به نیال چرخید و لحاف را از روی سر او پایین کشید. در تاریکی 

 نگاهش کرد. زیر لب گفت :

 همش فدای یه تار موی تو. فقط تو راحت باش. -

 

ق ماندند و حتی برای صرف شام نرفتند. ها در اتاآن شب هر دوی آن

نزدیک صبح بود که آسمان در هم طوفید. ابرها در هم پیچیدند و اولین 

 باران دیر هنگام پاییزی باریدن گرفت.



صدای رعد و برق و خوردن باران به شیشه باعث شد نیال از خواب 

ل برخیزد. شاهین را نگریست و از تخت پایین رفت. چند قدم را نامتعاد

داشت. به کنار پنجره رفت و باغ را برداشت و بعد خود را نگه

 نگریست که زیر بارش شدید باران سر خم کرده بود.

 

 آلود صدا زد:شاهین خواب

 نیال. -

 بله!  -

 از پشت پنجره بیا کنار!   -

 دم صبحه تو این بارون کسی تو باغ نیست من رو ببینه.  -

 خورن. از اون بابت گفتم.تکون میها از صداش رعد و برقه. شیشه -

نیال به نگرانی دم صبح او لبخند زد و پرده را کشید و به تخت 

 برگشت.

 شاهین او را در آغوش کشید و گفت:

 سرت بهتره. -

 خوبم. -

 خوبه.  -



 هایش روی هم افتاد.شاهین پلک

 قرص خوردی؟ -

 ها... -

 گم قرص خوردی؟می -

 بخش و مسکن. آرام -

 چی؟ فقط من رو نخوردی.دیگه  -

 ای به بازویش زد و گفت:شاهین با دهان بسته خندید. نیال ضربه

 آد.شی ازت خوشم نمیوقتی عوضی می -

 آد؟اول که خجالت بکش. دوم وقتی عوضی نیستم از من خوشت می -

 گم یه چیزی از توش در میاری. آد هر چی میبدم می -

 باشه.  -

 دارش قطع شد. دوباره خوابش برده بود.شاهین صدای کش آمده و خش

 نیال دستش را بلند کرد موهای او را به بازی گرفت و اندیشید.

به سفرشان به مهربانیهای او به صبرش برای گشت و گذار. به 

 آرامشش برای لباسی که مجبورش کرده بود بخرد فکر کرد.



یدن از اما ته دلش ترس داشت. از آینده، از فرزند داشتن، از دل بر

فرزند، از چیزی که خانم و آقای راستاد برایشان در ذهن داشتند. به یاد 

های شاهین افتاد. نگاهی که دلش را لرزانده بود. اما نخواست نگاه

هایش را روی هم افکارش را پر و بال دهد. با خشم پلک بست و دندان

 هایش بود را رو بهفشرد و ناخواسته موهای شاهین که الی انگشت

 عقب کشید. 

 شاهین از خواب پرید و گفت:

 آخ. -

 نیال دستش را ترسیده عقب کشید و گفت:

 ببخشید. -

شاهین دست او را گرفت و روی صورت خود گذاشت و دست خود  

را روی دست او قرار داد و دوباره خوابید. چند لحظه بعد بیدار شد و 

 گفت:

 کشی؟چرا موهای من رو می -

 االن که نکشیدم.  -

 کی کشیدی؟  -

 ده دقیقه پیش بود. بگیر بخواب شاهین، خیلی گیجی.  -

 باشه.  -



 شی. تو خواب و بیداری شبیه مشنگا می -

 شاهین خندید و گفت:

 .عوارض قرصاص -

 همونه. نشئه ای.  -

شاهین جواب نداد و دوباره به خواب رفت. نیال هم بعد از گوش دادن 

 به صدای باران کم کم خوابش برد.

 

وقتی بیدار شد ساعت نه گذشته بود و شاهین هم کنارش نبود. از تخت 

پایین رفت و وارد سرویس شد. دست و صورتش را شست و برگشت 

 تخت را مرتب کرد.

های خودشان های چیده شده روی هم افتاد. چمداننگاهش به چمدان

بود. تعجب کرد. رفت زیپ اولی را باز کرد. اما خالی بود. به پای 

مد سفید رنگ داخل اتاق رفت و درب کمد را گشود و با دیدن ک

 های چیده شده شاهین تعجب کرد.لباس

 

های خود را دید. نمی دانست چه خبر درب دیگر را باز کرد و لباس

 است.

 



روی تاب و شلوارش رو پوش و روسری پوشید و از اتاق بیرون 

 رفت.

دید که پتو رویش کشیده وقتی به طبقه پایین رسید پسری را روی مبل 

 بود و خواب بود.

از اینکه کسی نبود تعجب کرد. به سمت آشپزخانه رفت و از روی اپن 

 بانو و خدمتکارش را دید.

 وارد آشپزخانه شد و گفت:

 سالم. بانو با مهربانی و لبخند دلنشین جوابش را داد. 

 سالم عزیز دلم. صبحت بخیر. خوب خوابیدی؟ -

 از اندازه. بله. خوب و بیش -

 اشکال نداره. دیروز مشخص بود از شدت ضربه گیج شده بود -

 االن بهتری؟ -

 خیلی.  -

نیال دست برد تا سبزی بردارد و به کمک کند. بانو با سطح چاقو روی 

 دست او زد و گفت:

 دست نزن. -

 نیال دستش را پس کشید و گفت: 



 خوام کمک کنم. می -

 برس بعد. از دیروز هیچی نخوردی. اول صبحانه بخور. به خودت  -

 چشم.  -

 تازه شاهین کلی سفارشت رو کرد که مراقبت باشیم.    -

 چشم. شاهین به من لطف داره.  -

 وظیفشه مادر. مثال زنشی.  -

 نیال آرام گفت:

 تونست بد باشه.خواست میاگه می -

 تونه حتی بخواد بد باشه.کی؟ شاهین؟ شاهین هرگز نمی -

 ی میز را برای نیال چید.خانم به فکر فرو رفت و خدمتکار گوشهبانو 

 دفعه در حال پاک کردن سبزی اندوهگین گفت:بانو یک

شاهین چوب صافی و صادقیش رو خورد. شاهین چوب مردگونیش  -

رو خورد. این پسر یه ذره غل و غش تو وجودش نیست. فکر کرد 

 .ریدنشهمه مثل خودشون. به جونش افتادن مثل گرگ د

 کیا؟ -

 خبر...اون از خدا بی -



 بانو سر بلند کرد و با نگاه مهربانش رو به نیال گفت:

ولی اصال مهم نیست. مهم اینه که االن تو رو داره. اون اوایل گفتن  -

تو رو براش خون بس کردن خیلی نگران شدم. ولی وقتی شنیدم شاهین 

وضع ظاهریش رسیده، ها به سر و برگشته به کار کردن و مثل گذشته

گفتم این امیده. این پسر یه چیزی تو دلش جوونه زده که باز داره مثل 

شه. این دختر هر چی که هست و هر کی که هست نور امیدش قبل می

 بوده. پس خوب شد حاج خلیل این کار رو کرد. 

 ها را دسته کرد.بانو لبخند زد و سبزی

دو خدمتکار زن در حال رسیدگی نیال به این فکر کرد که بانو با وجود 

وقت ندید ماه منیر به مه لقا کمک کند به امور آشپزخانه است. اما هیچ

کرد. تنها دخالتش دستور و لیست چیدن و اصال در امور او دخالت نمی

 بود.

 نیال یک لقمه کوچک برداشت و در دهان گذاشت. بانو خندان گفت:

ج آقا و حاج خانوم رفته. شاهین تا دلت بخواد غده. غدیش به حا -

پدربزرگ خدا بیامرزشون از حاج خلیل بدتر بود. شاهین از نسل 

ایناس. بلده زندگی کنه، بلده پول بسازه، فقط کافیه اراده کنه. اما بدیش 

ذاره کسی زیر بال و پرش رو بگیره. فکر اینه به مشکل بر بخوره نمی

ر بریزه به پاش؟ ولی کنی لب تر کنه واسه حاج خلیل سخته ده برابمی

تونم رو پای خودم وایسم. تا بتونه سر پا گه نه. هنوز خودم میاون می

ره که منت کسی به باشه کار می کنه و دستش تو جیب خودش می

سرش نباشه. اگر اون عفریته نبود، االن این بچه پولش از پارو باال 

 رفت. می



ه شد. سرش را دور نیال لقمه دیگری برداشت که لقمه از دستش کشید

رود را ببیند. و با صندلی گرداند تا بتواند کسی که پشت سرش راه می

 دیدن پسری که روی صندلی بغل دستش نشست تعجب زده گفت:

 سالم. -

 پسر با جوییدن لقمه اش گفت:

سالم. لقمه بزرگتر بگیر دختر. واسه مورچه لقمه گرفتی. افتاد الی  -

 دندونام.

خیره بود. پسر دست برد و چای او را برداشت و  نیال متعجب به او

 یک جرعه نوشید. 

 بانو معترض گفت:

 بذار باهاش آشنا شی، بعد شروع کن اذیت کردنش. -

 آشناس خوب. مگه نگفتین نیال زن شاهینه! -

 و بعد رو به نیال گفت:

 خوبی نیال؟  -

کان دستش را سمت او دراز کرد. نیال با او دست داد. پسر دستش را ت

 داد و گفت:

 کاوه هستم. پسر کوچیکه حاج جلیل و بانو.  -



 خوشبختم.  -

حاال که خوشبختی یه لقمه واسم بگیر ببینم شاهین بعد از این همه  -

 سخت گرفتن زن قابلی گرفته یا نه؟ 

 بانو معترض گفت:

 کاوه! باز شروع نکن. خدیجه خانم. یه چایی بده نیال.  -

 چشم خانم.  -

او یک لقمه بزرگ نان و پنیر و گردو گرفت. کاوه لقمه را  نیال برای

 گرفت و گفت:

 آ ماشاءهللا... زن قابلیه. کار بلده.  

 زنم حاج آقا ادبت کنه. کاوه به خدا زنگ می -

کاوه لقمه را به زور در دهان جای کرد. بانو با نگاه سرزنش وار 

 گفت:

 ن نده.حداقل واسه بار اول، شکم بارگیت رو بهش نشو -

 اش را باال انداخت. کاوه بی خیال شانه 

خدیجه خانم یک استکان چای مقابل نیال گذاشت. نیال یک جرعه نوشید 

 که کاوه گفت:

 از شنگول، منگول و حبه انگور چه خبر؟ -



 کیا؟  -

 دونی؟ نمی -

 نه!  -

 شیال و رامین و ربکا اسمای دیگشونه -

 نیال خندید و گفت:

 کنه.دعوات میرامین بشنوه  -

 دونه من اسمش رو چی گذاشتم! رامین خودش می -

 بانو خانم دسته آخر سبزی را درون ظرف انداخت و گفت:

 گه، گاوه.اون هم به تو می -

 نیال ناخواسته خندید و بعد هر دو دستش را روی دهانش گذاشت. 

 از رامین انتظار داشت چنین جوابی داشته باشد. 

 کرد. بانو گفت:مادرش را نگاه میکاوه با ناراحتی 

 ذاری، اونام روت اسم گذاشتن.های مردم اسم میچیه؟ رو بچه -

 کاوه رو به نیال گفت:

 بنده مهندسی نفت خوندم. گرایش مهندسی مخازن توی -



 

کنم. ده روز مرخصی دارم. االن هم در خدمت شمام. عسلویه کار می

یر حضوری با شما آشنا دیشب رسیدم و جلوی تی وی خوابم برد. غ

 شدم و شما سطح تحصیالتتون؟ 

 کارشناسی ارشد پرستاری.  -

 به به. خانم دکتر.  -

 دکتر نیستم جناب مهندس.  -

 پرستار کم از دکتر نداره. اون هم ارشد.  -

 نیال لبخند زد و کاوه از جایش بلند شد و گفت:

 خوش گذشت دکتر. -

 ی گفت:و بیرون رفت. بانو در حال شستن سبز

 از کاوه چیزی به دل نگیر. کال اخالقش اینجوریه. -

 نه. اصال. خیلی هم خوبه.  -

 

نیال بعد از خوردن صبحانه مشغول جمع کردن ظروف شد که بانو 

 اجازه نداد و گفت:



 تو دست نزن دخترم. برو استراحت کن. -

 تونم بخوابم.من از دیروز خیلی خوابیدم و دیگه نمی -

 تراِس باال، ببین بارون چقدر قشنگه.  پس برو توی -

ی باال نیال سر فرود آورد و وارد سالن شد. کاوه نبود و نیال به طبقه

رفت. خوشحال بود که کاوه شکستگی سرش را به رویش نیاورد. در 

 شد.میان راهرو دری بود که به تراس ختم می

 ش زد.هایش را زیر بغلدر را باز کرد و وارد آن شد. از سرما دست

باغ پاییز زده را زیر بارش باران نگریست. بسیار زیبا بود و بوی 

 کرد.باران حالش را بهتر می

ای آمد. آن را روی کمی بعد خدیجه خانم با یک شال بزرگ قهوه

های نیال انداخت و رفت. نیال شال را بیشتر دور خود پیچید و با شانه

به یاد سینا، به یاد پدر و  نگاه به باران به یاد روزهای گذشته افتاد.

 مادرش به یاد حسام.

 یاد شبی افتاد که حسام را کنار نازنین دید.

هایش را بست. آن لحظه در ذهنش تداعی شد. یادش آمد که چیزی پلک

 در درونش فرو ریخت. 

 از خود پرسید:

 چی بود که تو دلم از هم پاشید.  -



 کمی بعد با خود گفت:

 بین رفت.اعتمادم به حسام از  -

و وقتی حرفهای نازنین در ذهنش زنده شدند یاد نگاهش به حسام افتاد.  

نگاه داغش به او سرد شد. دنیای پیش چشمش تیره و تار شد و او را 

برای یک لحظه حقیرترین موجود زندگیش دید. موجودی که نتوانسته 

 بود به کسی بفهماند نیال عشقش است.

مورد ترک کردنش به مادرش داده بود وقتی یادش آمد او چه قولی در 

هایش سرازیر شد. بغضش ترکید و در ناخواسته اشک از زیر پلک

 اش را رها کرد.صدای رعد و باران گریه

ای داشتم که برای داشتنم ذرهاز خود پرسید چگونه اویی را دوست می

ای از بار مشکالتم را به دوش بکشد. و هرگز نجنگید. حاضر نشد ذره

 ها کنارم نبود. تیدر سخ

شدم و زودتر به فکر جدایی چرا باید با آن حقارت رو به رو می

 نیفتادم. 

خواست هایش تمامی نداشت و در آن لحظه دلتنگ بود. دلش میاشک

کنار کسی باشد. با کسی حرف بزند. کسی که تا نیال هنوز لب باز 

 دارد. بر مینکرده است و چیزی نگفته از تمام احواالت درون او پرده 

 دست برد و گوشیش را از جیب شلوارش بیرون کشید. 

 روی دگمه زد و صفحه را روشن کرد. 



و به قسمت مخاطبین رفت و نامی را لمس کرد. گوشی را بغل گوشش 

چسباند و طولی نکشید که بعد از دو بوق صدای آن مرد در گوشش 

 پیچید. 

 الو، نیال!  -

 سالم.  -

و بغض آلود و غمگین بود که همین یک کلمه آنقدر صدایش لرزان 

 های عالم را به دل مرد مخاطبش بریزد. کافی بود تا  تمام نگرانی

 جانم نیال، چی شده؟ گریه کردی؟  -

 بیا خونه شاهین، بیا پیشم.  -

 شاهین هراسان پرسید:

 چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ -

 کنم. من... نه، نه، فقط احساس تنهایی می -

 .االن میام، سریع خودم رو می رسونم -

و قطع کرد. نیال گوشیش را پایین کشید. روی صندلی فلزی سفید رنگ 

هایش را الی پاهایش گذاشت و گریه کرد. نشست و خم شد و دست

کرد. احساس تنهایی فهمید چرا تا این حد احساس دلتنگی مینمی

مراقب خورد و کرد و تمام درخواستش کنار مردی بودن بود، که می

 خوراکش، خواب و لباسش، خوشی و غمش و همه چیزش بود. 



جا دید درب باغ باز شد و شاهین به درون آمد طولی نکشید که از همان

 و با عجله سمت ساختمان آمد. 

 هایش را می کوفت و او توجهی نداشت. باران شانه

و چند لحظه بعد درب تراس باز شد و شاهین بیرون آمد. نیال 

 برخاست. شاهین جلو رفت و او را در آغوش کشید و گفت:

 چی شده نیال؟ چرا اینقدر به هم ریخته ای؟ -

 فقط... فقط....  -

 فقط چی؟  -

 کنم. کسی میجا احساس تنهایی و بیدلم گرفته. این -

 از حاج خانوم با محبت تره.  بانو به این مهربونی. حداقل -

جا حضورت ی سوئیت خودمون باشم. اوندادم توبله. ولی ترجیح می -

 کردم. کمتر احساس تنهایی داشتم. رو حس می

 کنی. جا هم عادت میبه این -

 مگه موندگاریم؟  -

 چند روزی.  -

 شاهین دست نیال را به دست گرفت و معترض گفت:



 چندوقته اینجایی؟ -

 نیال جواب نداد. شاهین او را به درون هدایت کرد و گفت:

 تو. یخ زدی. سرما بخوری باید چکار کنم؟ بریم -

وقتی به اتاقشان رفتند نیال روی مبل نشست و شاهین کتش را به رخت 

ی اتاق آویزان کرد و مشغول گشودن دگمه سر آستینهایش آویز گوشه

 شد. 

کرد و عجیب در دلش آرامش نشسته بود و این نیال او را نگاه می

کند و چرا مرد او را آرام می موجب تعجبش بود. که چرا حضور این

نسبت به او این همه حس متناقض دارد. هم در کنارش آرام هست و هم 

 نیست، هم به او اعتماد داشت و هم نداشت. 

 شاهین کنار او جای گرفت

 

 و دستش را روی شانه نیال انداخت و گفت:

 زدی.اولین بار بود به من زنگ می -

 جز تو کسی رو نداشتم. -

 بوسه ای روی شقیقه او گذاشت و گفت:شاهین  

خوب کردی زنگ زدی. تا رسیدم فکرم هزار جا رفت. بانو هم  -

 نگران شد.



 

 ببخشید که نگرانت کردم.  -

 خوای به که بگی؟به من نگی می -

 نیال نگاهش را زیر گرفت. آرام گفت:

 کس. واقعا هیچ -

 نیال! -

 بله.  -

 من رو ببین.  -

 و او را نگریست.نیال سر بلند کرد 

 سرت بهتره؟ -

 بله.  -

 دونم؟چیزی شده که من نمی -

 نه.  -

 مطمئن باشم؟ -

 آره.  -



 اگر یه وقت فکر کردی کاری از دستم بر میاد حتما بگو. باشه؟ -

 همین که هستی خوبه.  -

اش فشرد. روی موهایش بوسه زد او نیال را به آغوش کشید و به سینه

ال گذاشت. و نیال چه احساس خوبی داشت و صورتش را روی سر نی

از اسیر بودن در این آغوش تنگ. چه حال بهتری پیدا کرد وقتی خود 

 را میان بازوان این مرد یافت.

 از کار و زندگی انداختم.  -

که پیش تو باشم. تازه اون هم این حرف رو نزن. چی بهتر از این -

 خودت خواسته باشی. 

که سرش روی سینه ر او انداخت و درحالیهایش را دور کمنیال دست

 شاهین بود گفت:

 شه یه وقت من رو ببری پیش مامانم.می -

 زخم سرت خوب بشه چشم.  -

هایش را بست و داد. پلکصدای ضربان قلب این مرد به او آرامش می

تپیدن قلب او را شنید و نوازش موهایش توسط شاهین بهترین احساس 

 کرد.را به قلبش سرازیر می

 نیال. -

 بله.  -



 خوای ببرمت بیرون؟ می -

 کجا؟ -

 خیابون گردی تو بارون.  -

 نیال سر بلند کرد و شاهین را نگریست.

 های او را نگریست.شاهین منتظر، چشم

 بریم. -

 پس بی معّطلی یه چیزی بپوش بریم. -

 چشم.  -

تالطم نیال خواست از شاهین جدا شود که او اجازه نداد. نیال در 

های های او غرق شد. شاهین سر خم کرد و بوسه نرمی روی لبچشم

 او نشاند. چند لحظه به همان حال ماند و بعد سرش را عقب کشید.

دانست با طپش های اوج گرفته قلبش چه نیال از جایش بلند شد و نمی

 کند.

 یک دست مانتو شلوار پوشید و روسری را روی سرش انداخت.

 نیال گفت:

 ضرم.حا -



شاهین دستی به کتش کشید. خیس بود. یک کاپشن برداشت و پوشید. 

 دست نیال را گرفت و حرکت کردند.

 وقتی به طبقه پایین رفتند بانو پرسید:

 کجا به سالمتی مادر؟ -

 ریم یه چرخی تو خیابونا بزنیم و برگردیم. می -

 پس زود برگرد مادر. یک ساعت دیگه میز رو می چینم.  -

 بانو جان. چشم  -

 هر دو راه افتادند که صدای بانو را از پشت سر شنیدند.

 چتر بردار مادر. خیس نشین.  -

 چشم.  -

شاهین از داخل راهرو چتر برداشت و با نیال راه افتاد. او را به خود 

 نزدیک کرد و رفتند سوار شدند.

نیال وقتی سوار شد شاهین در را بست و خودش هم پشت فرمان 

ها به گردش شین را به حرکت در آورد و در خیاباننشست. ما

 پرداخت.

حرکت برف پاک کن و گرمای بخاری و رقص باران روی شیشه به 

ای داد. با خود فکر کرد این مرد چه حوصلهنیال آرامشی افزون می

 گفت صبرکن تا کارم تمام شود.دارد. اگر حسام بود می



 رو به شاهین کرد و با خود گفت:

 ین مرد با او خیلی فرق دارد. اما ا -

 نگاهی به نیال انداخت و لبخند زد. به شوخی گفت:شاهین نیم

 خوای من رو نگاه کنی یا خیابونا رو؟می -

 هر دو.  -

 منظره من بهتره یا خیابونای بارونی؟ -

 هر دو، بریم زیر بارون؟  -

 نه. -

 چرا؟  -

 خوام مریض بشی. چون نمی -

 کنم. خواهش می -

 اصرار نکن.  -

 خواهش کردم.  -

داشت. هر دو پیاده شدند و شاهین پوفی کرد و نزدیک یک پارک نگه

شاهین چتر را بازکرد و در کنار هم روی برگهای ریخته پاییزی قدم 

 زدند. 



بیشتر از نیال شاهین حالش خوب بود و آن هوا را دوست داشت. 

ن نیال را روی یک گوشیش را برداشت و مشغول فیلم گرفتن شد. شاهی

 نیمکت خیس نشاند و دستش را دور گردن او انداخت و گفت:

 نیال.  -

 نیال به درون دوربین نگاه کرد و گفت:

 بله.  -

 دوستم داری؟  -

 دانست چه بگوید. نیال مات شد. حالش دگرگون شد. نمی

 خوای بگی؟ نمی -

 خوب... -

 خوب!  -

 تو خیلی خوبی.  -

 خیلی خوب رو دوست نداری؟  همین؟ تو این آدم -

 نیال معترض گفت:

 عه، شاهین. فیلم نگیر خوب. -



و دستش را سمت دوربین برد. شاهین خندید و دستش را پس کشید و 

 گفت:

 زود باش. اعتراف کن. -

 رم شاهین. اذیت کنی می -

 ی او انداخت و گفت:شاهین دستش را روی شانه

نداری. نیال چتر دستش را کنار زود باش بگو، یا دوستم داری یا  -

ها هم به گوشی رسید. فیلم تار شد چون قطرات کشید و باران هم به آن

 باران روی دوربین نشست و شاهین گفت:

 ای بدجنس. حاال اینطوره؟  -

و نیال خندید. شاهین تصویربرداری را قطع کرد و گوشی را در جیبش 

 انداخت. 

 د. چتر را از او گرفت و گفت:نیال برخاست و شاهین کنارش ایستا

 بریم. -

 نیال دست در بازوی او انداخت و حرکت کردند. 

 

خورد. شاهین صبح روز یکشنبه بود و نیال داشت با عجله صبحانه می

 چایش را سر کشید و گفت:



 بریم عزیزم دیر شد. -

 بریم.  -

هر دو از خدیجه خانم تشکر کردند و راه افتادند. با عجله منزل را 

 ترک کردند و سوار ماشین شاهین شدند.

شاهین ماشین را روشن کرد و برف پاکن را زد. وقتی داشت در 

 کرد گفت:خیابان حرکت می

 چه احساسی داری؟ -

 هم خوب هم بد. دلهره. -

 

 چرا؟ -

که یه مکان جدیده یه خورده رم سر کار خیلی خوبه. ولی ایندارم می -

 ده.بهم دلهره می

 خوای همرات بیام؟شی. نگران نباش. مینا میبا همه آش -

 نیال با خنده گفت:

کاش این باند به سرم نبود. برای روز اول. مگه کالس اولیم؟ فقط ای -

 من رو بیشتر شبیه احمقا کرده.

 دور از جون. خیلی هم قشنگ شدی. -



 وقتی جلوی بیمارستان توقف کرد. نیال با عجله گفت: 

 خداحافظ.

 د.در را باز کر

شاهین ساعد او را چنگ زد و محکم کشید. نیال تقریبا به عقب پرت 

ای او نگاه های قهوهشد و روی بازوی شاهین افتاد. شاهین به چشم

 های نیال زد و گفت:کرد، بوسه نرمی به لب

 حاال برو. -

نیال با قلبی که باز به رقص در آمده بود سر فرود آورد و پیاده شد و  

 ان دوید.به سمت بیمارست

 

شاهین ماشینش را به حرکت در آورد و به شرکت رفت. با دور شدن 

ماشین شاهین، ماشینی جای او توقف کرد. حسام از ماشین پیاده شد و 

 لحظاتی درب بیمارستان را نگریست. پوزخندی زد و گفت:

 تونم نیال رو پیدا کنم.مردک احمق فکر کرده نمی -

زد به خاطر توقف طوالنیش بوق میبعد دستش را برای ماشینی که 

 بلند کرد.

 سوار شد و حرکت کرد و از آنجا دور شد.

 



نیال با همکارانش آشنا شد و شیفتش را شروع کرد. خوش شانس بود 

 که از هفته اول شیفتش شیفت روزانه بود.

های تحت مراقبتش را مشخص کردند و او با انرژی مشغول کار تخت

وز اول باعث شد زودتر با همه دوست شد و اخالق خوبش برای ر

 شود.

بعد از ظهر در ساعت مالقات که در حال استراحت بود گوشیش زنگ 

خورد. تماس تصویری از شاهین داشت. تماس را وصل کرد. شاهین 

 که داخل ماشینش نشسته بود با دیدن تصویر نیال گفت:

 سالم عزیزم، خوبی؟  -

قدر جذاب و گیرا ی آن مرد آنها سمت نیال چرخید. صدای نگاههمه 

بود که توجه همه را به خود جلب کرد. نیال بی حواس به اطرافش 

 گفت:

 خوبم، ممنون. تو خوبی؟ -

 عالی. روز اول کاری چطور بود؟ -

 من هم عالی. -

 همکارات؟ -

 همه خوب! - 

 خود نگران بودی!دیدی بی -



 آره. تو شرکت نیستی؟ -

 اومدم بیرون. االن باید برگردم.نه عزیزم. کار داشتم  -

 کجایی؟  -

اول که رفتم نمایشگاه ماشین یکی از دوستای قدیمیم. االن هم که  -

 جلوی بیمارستانم. 

 جدی؟ برای چی؟ -

 یهو دلم برات تنگ شد، دوست داشتم بیام نزدیکت باشم. -

نیال ابروهایش را باال انداخت و بعد نفسش را رها کرد و لبخند زد. 

 گفت:

 چرا تو اینقدر عجیبی؟ -

 گن عجیب.به این نمی -

 گن؟پس چی می -

 خوب... - 

های سرخ وارد یکی از خدمه بیمارستان با یک دسته گل بزرگ از گل

 ایستگاه پرستاری شد و گفت:

 خانم نیال سرمد. -



 نیال سربلند کرد و گفت: 

 بله؟ -

 از جایش بلند شد. 

 او گذاشت و گفت: مرد جلو رفت و دسته گل را در آغوش

 این دسته گل رو آقای شاهین راستاد برای شما فرستادن. -

 نیال که یکه خورد دسته گل را نگاه کرد و گفت:

 ممنون. -

ها را بویید و بعد گوشیش را بلند دسته گل را نگریست و لبخند زد. گل

 کرد و خندان گفت:

 گیرم کردی!غافل -

 های خوب امروزم تقدیمت. ام حسخیلی ناقابله. این دسته گل با تم -

 دونم چی باید بگم!ممنون شاهین. نمی -

الزم نیست چیزی بگی. همین که حس و حالت خوب باشه برای من  -

 خیلی خوبه.

نیال از عمق قلبش لبخندی بر آمد و شکفت و ناخواسته به تصویر 

 شاهین خیره شد. یکی از همکارهای نیال گفت:



 ن مرد رؤیاها رو ببینیم.دی ما هم ایاجازه می -

نیال نگاهی به گوشیش انداخت و بعد سر تکان داد. دختر سمت او 

هجوم آورد و گوشی را از دستش قاپید. رفت و روی صندلی نشست و 

 بقیه دور او حلقه زدند. دختر گفت:

 سالم. -

 سالم خانم. -

 وای... ماشاءهللا، ماشاءهللا... چقدر شما خوبین.  -

بقیه هم خندیدند و یکی یکی گوشی نیال را گرفتند و خودش خندید، 

 پرسی کردند. دختر اولی گفت:باشاهین سالم احوال

شما که تا اینجا اومدین، تشریف بیارین باال یه چایی در خدمتتون  -

 باشیم.

شه گوشی رو بدین شم. من دیرم شده باید برم. میممنون. مزاحم نمی -

 خانم سرمد؟

 بله. چرا که نه! -

پچ کرد. نیال با او گوشی را به نیال برگرداند و رفت نشست و با بقیه پچ

 نگاهی که خمار شده بود به شاهین نگاه کرد. شاهین آرام گفت:

 شه. کاری نداری؟تا برگردیم خونه دلم برات تنگ می -

 نه.  -



 روز بخیر.  -

 خداحافظ.  -

گوشی خیره بود.  شاهین وقتی ارتباط را قطع کرد نیال تا چند لحظه به

 های نیال را گرفت و گفت:یکی از پرستارها شانه

چه شوهر خوشگلی داری. چقدر عاشقه. توی بیوگرافیت ازش  -

 نگفتی.

 نیال خندید و گفت:

 چی بگم. -

 پرستار رو به همکارش گفت:

 مینو. شوهر نیال از شوهر تو خوشگلتره. نبینم دیگه پزش رو بدی. -

 ت:و بعد رو به نیال گف 

 احیاناً شوهر گرامی، یه برادر مجرد نداره که به من بیاد؟ -

 نیال خندید و گفت:  

 نه برادر نداره. -

 دختر با غصه گفت:

 ای بخشکی شانس. -



 در عوض چند تا پسر مجرد تو سن ازدواج تو فامیل دارن.  -

 مردم. خوب زودتر بگو قربونت برم. داشتم می -

 همه با هم خندیدند.

 اندازه شوهرت خوشگل هست؟ -

 اندازه شوهرم که نه! ولی در حد خودشون خوبن. -

هایش را زیر بغل زد و نگاهش پایین رفت انگار که با خود بعد دست 

 حرف زده باشد گفت:

 هیچکی مثل شوهر -

 

 م نیست.

 اون که صد در صد. -

 بعد دسته گل را برداشت و گفت: 

 اش مشخصه.از  سلیقه -

ا داخل گلدان گذاشت و پای آن آب ریخت و نیال تمام مدت دسته گل ر 

 های سرخ را نگریست.آن گل

 



هایش را تعویض کرد ساعت هفت شب که شیفت نیال پایان یافت. لباس

 و با همکارانش خداحافظی کرد.

از بیمارستان بیرون رفت و خود را به خیابان رساند تا یک تاکسی 

 بگیرد که ماشینی برایش چراغ زد.

وقتی آن سمت را نگاه کرد، ماشین شاهین را شناخت. سمت ماشین 

 رفت و سوار شد و با شادمانی گفت:

 سالم. -

 سالم عزیزم. خسته نباشی. -

 کنم. ممنون همچنین. سریع برو خونه که دارم ضعف می -

 چرا؟ -

 چون به شدت گرسنه.  -

 گی؟ چه عجب تو غذا خواستی. جدی می -

 ت در آورد و گفت:و ماشین را به حرک

 شه.ات نمیکردم کال معده نداری که گرسنهفکر می -

 نیال خندید و گفت:

 چرا دارم. امروز هم ناهار نخوردم که االن گرسنمه. -



 شاهین با شنیدن این حرف، عصبی گفت: 

 او خراب شده چیزی نداشت تو بخوری؟ -

 

 تونم بخورم. چرا. ولی من غذای بیمارستان رو نمی -

 هین ناباور خندید و گفت:شا

زنی. عزیزم غذای نیال! چرا مثل پیرزنای وسواسی حرف می -

 بیمارستان که خیلی تمیزه.

نیال رو به شاهین کرد و با عزیزم گفتن های شاهین حالش زیر و رو 

 شد.می

 چیه؟ چرا مات شدی؟ -

 ره. تو فقط بگو عزیزم من گرسنگی از یادم می -

رف به ناگاه ترمز سختی گرفت که هر دو به شاهین با شنیدن این ح

ها برخورد کند. جلو پرتاب شدند. نزدیک بود ماشین پشت سر با آن

راننده دستش را به نشان اعتراض روی بوق گذاشت. بوق ممتدی زد 

 که شاهین زیر لب گفت:

 خوب بابا. چه خبرته. حواسم نبود. -

 و پدال گاز را فشرد و حرکت کرد.  



 اهین. چه خبره ش -

 دونم، تو بگو چه خبره. نمی -

 چی رو؟  -

 گم عزیزم تو دوست داری؟ من می -

 نیال خجالت زده رو به خیابان کرد و گفت:

 آره. دوست دارم. -

 شد.شاهین لبخند زد و قند در دلش آب می

 چرا؟ -

 دونم.نمی -

 دونی؟نمی -

 نه. -

 دلیلش اینه که دوستم داری.  - 

 بازوی شاهین زد. شاهین غرید و گفت:نیال مشتش را به 

 چیه؟ دوست داشتن من عجیبه یا بد، یا شایدم ترسناک. کدومش؟ -

 نیال برای فرار از این بحث گفت:



 وای شاهین هیچکدوم. من گرسنمه. اذیتم نکن. -

 شه.گن شکم گرسنه عشق و عاشقی سرش نمیآره. می -

 هر دو خندیدند. 

گی چرا و. حسابی که سیر شدی بهم میبرمت خونه پیش باناالن می -

 دوست داری بهت بگم عزیزم!

 نیال پوفی کرد و گفت: 

 بسه شاهین. -

شاهین دست نیال را گرفت و بلند کرد. انگشت وسط او را به دندان  

 گرفت و گازش گرفت. نه طوری که دردش بیاید. نیال معترض گفت:

 کنی؟چکار می -

 کنم. تنبیهت می -

 چرا؟ -

 دفعه دیگه حرفات رو نصف نیمه نزنی. که -

و دوباره دست نیال را که در دستش اسیر بود باال برد و گاز گرفت و 

این بار نوک زبانش را به انگشت او زد. دل نیال از جا کنده شد. 

 دستش را پس کشید و آن را در آغوشش مشت کرد و ناخواسته خندید.

 چی شد؟ قلقلکی هستی؟ -



 ان گفت:طور خندنیال همان

قلقلکی چیه؟ تو انگار حالت خرابه. شاهین نگاهش را روی نیال  -

 انداخت و گفت:

 مشخصه؟ -

 ی سرخش گذاشت و گفت:نیال دستش را روی گونه

 باور کن گرسنمه.  -

توانست نیال را با خود همراه کند و زیر لب کرد نمیشاهین هر کار می

 غرید:

ذارم بری نخورده بیای خونه نمینیال به قرآن یه بار دیگه ناهار  -

 سرکار.

 ناهار از کجا بیارم؟ -

می سپرم بانو از شب قبل برات کنار بذاره ببر با خودت. اونجا گرم  -

 شه!کن و بخور. تا بعد ببینیم تکلیفمون چی می

 در مورد چی؟ -

 خونه زندگی خودمون. -

 خونه خودمون؟ -

 آره.  -



ی کرد. خانهبی در دلش به پا مینیال مات شد. این دو کلمه چه آشو

 خودمان. چقدر این کلمات در نظرش زیبا بودند.

 

 آرام شد. بسیار آرام و آسوده. با صدای آهسته گفت:

 خوای زندگی جدا تشکیل بدیم؟تو واقعا می -

 چرا که نه؟ -

 خوای تا همیشه با هم زندگی کنیم؟یعنی می -

 خوای؟مگه تو نمی -

  .ههان! نه، یعنی آر -

ها بسیار فهمید خیابانهای چراغانی نگاه کرد. نمینیال به خیابان

های خودش هزاران چراغ رنگی روشن اند یا درون چشمچراغانی شده

 شده است.

یک لحظه ته دلش احساس بسیار خوبی پیدا کرد. حس کرد آن روز 

 بهترین روز زندگیش با شاهین بوده است.

 را دید پرسید:شاهین وقتی سکوت طوالنی نیال 

 نیال! خیلی گرسنته؟ -

 نیال روبه او کرد و با لبخند سرش را تکان داد و گفت:



 خوای خونه بخری؟یعنی می -

 آره. -

 هاش رو بخرم؟شه من خودم وسیلهمی -

 چرا که نه عزیزم. چی از این بهتر. تو سلیقه به خرج بدی که بهتره. -

م خرید. از هفته آینده که شیفت تونم براین هفته که شیفتم طوریه نمی -

 خری؟رم خرید. تا اون موقع خونه میشبم، در طول روز می

شاهین در خود فرو رفته بود. نیال صدایش زد. شاهین به خود آمد و 

 گفت:

 بله. -

 مشکلی هست؟ -

 شه. نه، همه چی حل می -

 خریم؟پرسیدم تا هفته آینده خونه می -

 بستگی داره.  -

 به چی؟ -

 که بتونم ماشین رو بفروشم. -

 ماشین رو بفروشی؟ -



 آره.  -

 چرا؟ -

که چون اونقدر موجودی ندارم که خونه بخرم. من بعد از این -

 ام رو از دست دادم دیگه کار نکردم و چیزی انسرمایه

 

خوام هم از حاجی بگیرم. فقط یه مقدار رو یه حساب دوخته ندارم. نمی

قبل گذاشتم رو ماشین قبلی و این رو  دیگه داشتم که اون رو سال

خریدم. حاال اهمیتی نداره. دوستم قیمت خوبی گفت. فروش که رفت 

 تر بگیرم. تونم یه خونه و یه ماشین سبکمی

 آخه اینطوری تو... -

ره؟ چه اهمیتی داره وقتی من چی؟ ماشین چند میلیاردیم از دست می -

شحال نیستی؟ چه اهمیتی داره در به دریم. چه اهمیتی داره وقتی تو خو

تونیم واسه خودمون زندگی کنیم؟ خونه بابا که باشیم صدنفر وقتی نمی

برای دخالت هست. خونه عمو هم که فقط مهمون چند روزه ایم و 

 تونیم تا ابد جا خوش کنیم.نمی

 گی. درست می -

 ولی مشکل من یه چیز بزرگتره. -

 چی؟ -



اشی. شب تا صبح تنها باشم. بعد من ک قراره یک هفته شبا نباین -

کنی بینیم. فکر میرم سر کار تا شب. اصال همدیگر رو نمیصبح می

 من بتونم این مدت رو اینطوری دووم بیارم.

 کنی. نگران نباش. عادت می -

 هایش را روی هم فشرد و گفت:شاهین سری تکان داد و لب

شوهر چطور  از عادت کردن به این مزخرفات حرف نزن. زن و -

باید همدیگر رو نبینن. اگه شبا سرت رو این سینه نباشه چطور خوابم 

 بگیره.

 پوفی کرد و سرش را تکان داد که نیال گفت:

 عزیزم آروم باش. -

 هر دو یک لحظه به هم خیره شدند. نیال گفته بود: 

 عزیزم. -

که نیال لب گزید و خود را با کیفش مشغول کرد و شاهین آرام در حالی 

 احساس خوبی پیدا کرده بود گفت:

 من آرومم. حداقل االن آرومم. -

 



آن دو وقتی به منزل حاج جلیل رسیدند وارد عمارت شدند با بانو 

احوال پرسی کردند که با رامین رو به رو شدند. رامین از جایش 

 برخاست و کشیده گفت:

 به! -

 گفت: شاهین با او دست و سالم احوال پرسی کرد. رو به نیال

 به به خانم پرستار زخمی. خوبی؟ -

 خوبم. -

رامین این را گفت و دست در گردن شاهین انداخت و او را به گوشه 

ها نشستند و مشغول ای از مبلدیگر سالن برد. هر دو روی دسته

دید که رامین از آن روز دیگر به او چندان صحبت شدند. نیال می

کرد رامین تا این حد د. فکر نمیآزردهد و این دلش را میاهمیت نمی

 کینه توز باشد.

 

 بانو خطاب به نیال گفت:

 مادر برو دست و صورتت رو بشور بیا. -

 چشم. -



هایش شد. دست و صورتش نیال به اتاق رفت و مشغول تعویض لباس 

را شست و موهایش را دوباره شانه کشید و باالی سرش جمع کرد. 

 ی پایین رفت.طبقه روسری را روی سرش انداخت و به

 به خدیجه خانم کمک کرد و میز را چید.

کرد و معلوم نبود از او چه پچ میرامین همچنان با شاهین پچ

 خواهد.می

 درب عمارت باز شد و حاج جلیل و کاوه به درون آمدند.

دستهایشان پر از خرید بود. نیال به استقبال رفت که حاج جلیل پاکت 

 ال گرفت و گفت:شیرینی دستش را سمت نی

 این رو مخصوص خودت گرفتم دخترم. -

 ممنون. -

 نیال پاکت را گرفت که کاوه با اشاره به سبدهای میوه دستش گفت:

 ولی من اینا رو مخصوص خودم گرفتم. خوبی عروس. -

 نیال با لپهای گل انداخته گفت:

 ممنونم.  -

 شنید. خوبم لفظ عروس را اولین بار از کسی می

 



 دیدن شاهین و رامین گفت: کاوه با

 به آقا منگول.به -

 رامین رو به کاوه گفت: 

 به آقا گاوه. شاهین خندید که کاوه گفت: به -

 مرض! با رامین بودم البته. -

به آشپزخانه رفت. وقتی همه دور میز نشستند رامین در حال کشیدن  

 غذا در بشقابش گفت:

 اسم آخه. همه اسمی شنیدیم جز گاوه. گاوه هم شد -

 دهن گشادت رو ببند رامین با این چشای چپت. -

 من نه دهنم گشاده نه چشام چپ. اما گوشای تو شبیه پتو دونفره اس. -

 هنوز زن نگرفتی بدبخت. -

 تو که خیلی خوشبختی چرا زن نگرفتی؟  -

 دن. بس که داغونی.خوام، اما تو بهت نمیمن خودم نمی -

ده اما شرف داره به حال تو. اون ن نمیگه. کسی به من زراست می -

خوای بگیری رو من صبح به صبح میگم مستخدمم با زنایی که تو می

 جارو خاک انداز از جلو در خونه جمع کنن بریزن تو سطل 



 آهان. اونوقت خونه دوست دخترت یا خونه حاج خلیل؟  -

 فرقش چیه؟  -

نه. خونه دوست زفرقش زیاده. خونه حاج خلیل که پرنده پر نمی -

دخترت هم که کسی برای ازدواج سراغت نمیاد. اونا واسه کار دیگه 

 میان. 

نیال نگاهی به رامین کرد. رامین با چهره جدی مشغول ور رفتن با 

 ساالدش بود.  زیر لب گفت:

کنم همه هم خبر دارن. تو توی کنم رو میخوبه حداقل من هر کار می -

 کنی؟ لطی میعسلویه تو خونه مجردیت چه غ

 من؟ هیچی.  -

عکسای دسته جمعیت تو اینستا رو هم میگی هیچی. منم دوتا این رم  -

 نشسته دوتا اونور.

کاوه نگاهی به حاج جلیل و بانو کرد و طوری که التماس در صدایش 

 بود خطاب به رامین گفت:

 مرد دیگه؟ -

 دونستم با مردا هم تو رابطه ای.من زناشونو دیدم، نمی -

اهین از جواب رامین به خنده افتاد و نیال سعی کرد نخندد. کاوه با ش

 گردن کج شده گفت:



 خاک تو سرت احمق. -

تونی به یکی ای. نمیاتفاقا خاک تو سر تو. که با چهل نفر تو رابطه -

 قانع باشی.

 

 حاج جلیل نگاه سرزنش واری به کاوه انداخت و گفت:

تون رو رو کردین. غذاتون رو بسه دیگه. جلوی عروس همه قشنگیا -

 بخورید.

کرد و در های گوشت را از استخوان جدا میشاهین با محبت تکه

 گفت:گذاشت. نیال هم با صدای آرام و معترض میبشقاب نیال می

 

 باور کن زیاده. خودت هم بخور.

بانو به آن دو لبخند زد و از محبت نیال به شاهین خوشحال بود.  

کند. از شاهین تا این حد با او با عطوفت رفتار میخوشحال بود که 

خوشحالی شاهین خوشحال بود. او همیشه شاهین را چون فرزند خود 

داشت. شاهین هم آنقدر مودب بود که همین اَدب و احترامش دوست می

 شد همه دوستش بدارند.در مقابل بقیه موجب می

صدا کند. آن هم « بانو»شاهین تنها کسی بود که اجازه داشت بانو را 

 به خواست خود بانو بود. 



 بانو جان.  -

 جانم مادر.  -

دارید که با خودش از شام امشب اگر موند برای ناهار فردای نیال نگه -

 خوره. کل امروز رو گشنه سر پا بوده.ببره. خانم غذای بیمارستان نمی

 به روی چشمم مادر. -

 نیال تشکر کرد که شاهین گفت:

گفتی ناهار نخوردی، برات به چیزی ا اونجا اومدم. میمن که ت -

 گرفتم.می

 رامین خندید و گفت: 

 روز اولی رفتی سراغش. بابا میذاشتی دوسه روز بگذره بعد. -

نیمه شب که شد. همه با اتاقهایشان رفتند. نیال پشت پنجره ایستاده بود و 

 کرد.داشت باغ بارانی را نگاه می

 ود بخوابد چراغ را خاموش کرد و گفت:شاهین که حاضر شده ب

 خوابی؟می -

 االن میام. -

ها امروز اولین روزی بود که قرص نخوردم. نه مسکن، بعد از مدت -

 بخش.نه آرام



 گی؟جدی می -

 .آره. حتی سیگار هم کم کشیدم. سه چهارنخ -

 خیلی خوبه. -

 امروز اعصابم خیلی آروم بود. -

خت انداخت و به سمت نیال چرخید و این را گفت و خود را روی ت

 گفت:

جنگ اعصاب نداشتم امروز. تازه حرفای تو و آرامشت خیلی روم  -

 تاثیر داشت.

 نیال به تخت آمد و گفت: 

 خدا رو شکر. -

 شاهین دمر دراز کشید و روی ساعدهایش تکیه کرد و گفت: 

 دوست داری خونه مون چه شکلی باشه؟ -

 شاهین کشید و گفت:نیال دستش را روی ساعد 

فرق نداره. فقط یه سقف باال سرمون باشه که بهش احساس تعلق  -

کنیم. دوستش داشته باشیم. حس نکنیم در به دریم. بزرگ و کوچیک و 

 شکل و شمایلش فرق نداره.

 ولی از نظر من فرق داره. -



 چطور؟ -

یه دختر خوشگلی مثل تو باید توی یه خونه خوشگل هم زندگی کنه.  -

 ...درضمن

 چی؟ -

 مونه؟مونه. میما که تا ابد جمعمون دونفر نمی -

نیال حرفی نزد. شاهین خود را جلوتر کشید و سرش را روی صورت 

 نیال خم کرد و گفت:

 خوای؟ درسته؟تو که بچه می -

 نیال آرام گفت:

 ات باشم؟یعنی مادر بچه -

این رو داره آره. چی از این بهتر؟ مگه غیر از تو هم کسی لیاقت  -

 مادر بچه من باشه؟ 

 گی؟ این رو از ته دلت می -

 آره.  -

ام دارم، بیرون دار شدیم من رو با احساسی که به بچهاگر بچه -

 کنی؟ نمی

 این چه حرفیه نیال؟ مگه من دشمنتم؟  -



 نیستی؟  -

 چرا باید باشم؟  -

 به خاطر سینا و...  -

ی نیال گذاشت و او را بوسید هاشاهین سر خم کرد و لبش را روی لب

 و گفت:

 من کی شبیه دشمنا با تو رفتار کردم؟ -

 وقت. واقعا هیچ -

 گی پس دیگه بار آخرت باشه اینو می -

 باشه.  -

قرار مشغول معاشقه با نیال شد و همین که نیال شاهین در سکوت و بی

کرد و بر خالف همیشه گرم بود احساس خواسته او را همراهی می

 تری داشت. به

 

بعد از اینکه هر دو کنار هم آرام گرفتند شاهین داشت موهای نیال را 

 کرد که نیال پرسید:نوازش می

 رامین چکار داشت؟ -

 شی. اگه بگم خصوصی بود ناراحت می -



 نه.  -

 نیال سرش را به سینه شاهین چسباند.

 خواد بره. می -

 کجا؟ -

 معلوم نیست.  -

 بمونه. مگه قرار نبود  -

 شه نگهش داشت.شناسی. نمیتو رامین رو نمی -

 چرا؟  -

 

تونه یه جا بند شه. اگر آدم بندشدن بود تا حاال ذاتش اینجوریه. نمی -

 کرد. ازدواج می

 کسی رو دوست نداره؟ -

 تا حاال و نکرده. اونوقت یکی مثل من... -

 مثل تو چی؟ -

 فت. هنوز سنی نداشتم که دلم پی چشمای یکی ر -



نیال خود را باال کشید و صورتش را مقابل صورت شاهین گرفت و 

 گفت:

 منم خیلی جوون بودم که دلم پی یکی رفت. -

 شاهین سریع در هم شد و گفت: 

 چرا اسم این چیزا رو میاری؟ -

 نیال با آرامش گفت:

گی. وقتی تو دوست نداری چون تو هم به راحتی در موردش می -

خواد چیزی در مورد اونی که بوده و االن دلم نمی بشنوی، بدون من هم

 نیست بشنوم. شاهین لبخند زد و نیال را پایین کشید و گفت:

 حسودی. -

 البد حس تو غیرته.  -

 شاهین خندید و نیال را بیشتر به خود فشرد و گفت:

 شه.من هم حسودیم می -

 و بعد دست نیال را روی گردنش انداخت و خوابید.

 



 

 هم. فصل سیزد

 

نیال روز سختی داشت و یکی از بیمارانش حال مناسبی نداشت. عصر 

هنگام وقتی بیمارش کمی آرام گرفت و کارهایش را انجام داد، با 

هایش را روی هم خستگی روی صندلی نشست و تکیه کرد. پلک

هایش استراحت بدهد. همه در ایستگاه پرستاری گذاشت تا کمی به چشم

 اخالق و خندان گفت:بهار همان دختر خوشجمع بودند. دوستش 

 آورد.جا بود حال نیال رو جا میاالن اگه یه بنده خدایی این -

 همه خندیدند، یکی از پرستارها گفت:

 کسی شماره تلفنش رو نداره بهش زنگ بزنه بیاد؟ -

 نیال پلک گشود و راست شد و با تعجب پرسید:

 زنین؟در مورد کی حرف می -

 رستان. خوب معلومه. در مورد شوهرت. _ رئیس بیما

 نیال ابروهایش باال پرید و خندید و گفت:

 جا بود که خوب بود.اگه این -



شد. مسلما با اون مرد بودن آدم رو خسته خوب بود؟ عالی می -

 کنه. نمی

 نیال تکانی به سرش داد و گفت:

 شاید. -

 ه یانه؟کندونی با شوهرت بودن خستت میشاید! یعنی تو نمی -

ها نیال کمی فکر کرد و مسافرتش به اصفهان را به خاطر آورد. محبت

نهایت بود. تا شبی که خودش آغازگر و صبر و حوصله شاهین بی

 دعوا شد. نگاهش را از زمین گرفت و رو به بهار گفت:

 کننده ای نیست.اون اصال آدم خسته -

 دونی. خوب الهی شکر که این رو می -

به صندلی چرم تکیه کرد. یاد آن دفتر افتاد. چند روز بود  نیال دوباره

آورد اما وقت نکرده بود بخواند. برخاست و به اتاق آن را با خود می

استراحت پرستاران رفت و دفتر را از درون کیفش بیرون کشید. به 

ای که دو سمت ایستگاه پرستاری برگشت و با استفاده از قیچی دسته

کرده بود برید. روی صندلی نشست و صفحه اول  دفتر را به هم وصل

 را باز کرد. درون صفحه اول جیب داشت و چیزهایی در آن بود.

ها را بیرون کشید. چند عکس قدیمی از یک دختر. تا دست برد و آن

نگاهش به عکس اول افتاد بدنش لرزید و ناخواسته لرزش گرفت. این 

 آمد کجا و کی! ش نمیدختر را یک جایی دیده بود. اما درست یاد



یک دختر که به همراه شاهین هم عکس داشت. نیال حدس زد باید 

داد شاهین نوشین باشد. به چهره آن دختر بسیار زیبا نگاه کرد. حق می

ای، پوست سفید، های قهوهچنین عاشق او باشد. آن دختر با چشماین

آمدند می اشای، لب و دهان کوچک و ابروهایی که به چهرهموی قهوه

 نشست.بسیار به دل می

های بعد از شاهین و همان دختر و رامین و پسر دیگری در عکس

 کنارشان بود.

 ها را سرجا گذاشت.ها آننیال بعد از چند بار دیدن عکس

 او ورق زد و دید که نام نوشین را کسی با خودکار طراحی کرده است.

 شده بود. بعد از آن هم چهره نوشین با قلم سیاه طراحی

هایی با خط خوش دید. نیال شروع به خواندن وقتی ورق زد نوشته

 کرد. نوشته شده بود:

 به نام خدا

نوشین به شیرینی عسل و به  من نوشینم. نوشین سهرابی. به قول همه

ای داره. هیچی. زیبایی ظاهری زیبایی فرشته های آسمانی. اما چه فایده

باشی اما تو زندگیت هیچی نداشته بدترین چیز دنیاست. وقتی زیبا 

ی ی معمولی، توی یک خونهخوره؟ یک خانوادهباشی به چه درد می

 های معمولی.ی معمولی، با آدممعمولی، توی یک محله



که اون دختر خیلی زیبا که شبیه پرنسس شه؟ ایننتیجه چی می

هاست همیشه معمولی باشه. لباس معمولی بپوشه، آرایش معمولی قصه

کنه، جاهای معمولی بره، تقریحات معمولی داشته باشه و همه غلطای ب

 زندگیش هم معمولی باشه.

ام از معمولی بودن و دیدن این همه آه خدایا، خدایا... چقدر خسته

 بدبختی معمولی که زندگیم رو معمولی کردن.

بار هم که خواد برای یکام و دلم میآه خدایا، خدایا، خدایا. من خسته

های ها لباسخواد مثل شاهزاده قصهمعمولی نباشم. دلم می شده

 ابریشمی، حریر و اطلس بپوشم.

ها جواهرات براق و درخشنده به های تو قصهخواد مثل شاهزادهدلم می

ها و گردنم آویزون کنم. تاج طال رو سرم بذارم. انگشتر برلیان دست

خواد عاشق سینه م میبه انگشت کنم، گردنبند الماس به گردن بندازم. دل

چاکم سوار بر اسب سفید رویاها بیاد سراغم.اون اسبی که مثل برف 

درخشه. اسب؟ نه، اسب نه! من فقط مردی سوار بر یک سفیده و می

خوام. اگر هم رنگش سفید نبود اصال ماشین خارجی گرون قیمت می

 مهم نیست. مهم اینه که فقط یه ماشین خارجی با صدای گاز نازنینش

 باشه.

 

گردم. وقتی شم و توی شهر باهاش میاونوقت من هم کنارش سوار می

کنم. لبخند کنن، با غرور بهشون نگاه میهم آدمای معمولی نگاهم می

زنم و به خودم برای داشتن این همه زیبایی و ثروت غره کجی می

 شم. می



 

 بیستم مرداد

 

 نیال ورق زد و خاطره به خاطره را خواند. 

 

خسته شدم از بس که مغازه به مغازه گشتم. کف پاهام تاول زدن.  اُف!

خورن. آخه هم کهنه شدن هم کفشای کتونیم دیگه به درد پوشیدن نمی

زنن. از پولی تو جیبیم باید یک جفت کتونی جدید پشت پاهام رو می

بخرم. بعدم بپوشم و دوباره راه بیفتم توی خیابونای شلوغ شهر دنبال یه 

 یه غلطی بکنم. کاری که 

شاید سوال باشه که چه غلطی؟ خوب معلومه. پیدا کردن یه شغل که با 

برنامه یه دانشجو هماهنگ باشه. تا بتونم به بابا کمک کنم و از پس 

 مخارج دانشگاه بربیام. 

کنه مردم چطور با وضعیت دونم با این گرونی که بیداد میمن نمی

 مالی بد

 

 ای؟بخونن. به امید چه آیندهمیان به شهر دیگه تا درس 



هاش ذاره تا شهریه دانشگاه بچهدونم حاال که بابا از جون مایه مینمی

رم؟ یا فقط دارم کنم که دانشگاه میرو جور کنه آیا من کار درستی می

 تراشم.مخارج اضافه برای پدرم می

 گه درسدونم ادامه بدم یا نه؟ بابا که میاین ترم، ترم پنجمم و نمی

بخون. ادامه بده شاید در آینده یک جایی خودت رو جا کردی و تونستی 

 درآمد خوبی داشته باشی. اما فشار روی بابا خیلی زیاده.

 من باید چکار کنم؟

 

 شانزدهم شهریور. 

 

امروز آخرش تونستم کار پیدا کنم. اون هم کجا توی یک  عکاسی. 

تونم م گفت میصاحب عکاسی کارم رو که دید خیلی خوشش اومد. به

ها بشم. یا کار عروسایی که عکاس برم پیشش کار کنم. عکاس خانم

 خوان رو انجام بدم.خانم می

 داد بیش از حد انتظارم بود اون هم با شرایط من.دستمزدی هم که می

 

 دهم مهر. 

 



 

رم. کارم رو دوست دارم. صاحب چند روزی هست که سر کار می

کنه. اون و مدام تعریف و تمجید میعکاسی هم از کارم راضی هست 

 مرد مهربونیه. حدود سی و هشت، نه سال داره.

دخترهاش اومدن. ازشون چندتا عکس خانوادگی  امروز همسر و دو تا

 گرفتم. اونا به نظر، خانواده خوشبختی هستن. 

 

 دوازدهم آبان ماه. 

 

این روزها اخالق آقای بیات خیلی عوض شده. برام شاخه شاخه گل 

زنه. به خاطر دیر سر کار رفتن سرزنشم خره، بهم لبخند میمی

خواد تا مدلش بشم و ازم عکس مجانی کنه. گاهی هم ازم مینمی

 گیره. می

 

 هشتم آذر. 

 

شه. یعنی تا این حد این مرد عوضی بود؟ فقط خدایا! اصال باورم نمی

 خواست چه غلطی بکنه؟خدا بهم رحم کرد. اون می



 شدم. چاره میردم. و اگر نه بیچقدر شانس آو

بیات برام سؤال شده بود. اون مرد خوش پوش با اون لبخندهای 

خواست اش اصال هم مهربان نبود. بیات مردی بود که فقط میهمیشگی

من رو بدره. هر روز با اون حرفها و حرکات در پی به دام انداختن 

 من بود. این مرد چقدر تنفر انگیز بود. 

که مقنعه و با اصرار زیاد ازم خواست مدلش بشم. بعد از اینامروز هم 

مانتوم رو کنار گذاشتم موهام رو مرتب کردم. جلوی لنز دوربین 

اش از اندام و زیبایی من، ایستادم. بیات با تعریف و تمجیدهای همیشگی

 چند عکس انداخت. وقتی سر بلند کرد گفت:

 خوای چند عکس بهتر داشته باشی؟نمی -

های نتوم رو برداشتم تا بپوشم. مانتو رو تن زدم. اومد جلو و لبهما

 مانتوم رو گرفت و گفت درش بیار تا چندتا عکس بهتر ازت بگیرم.

خواست به زور مانتو رو از هایی که میترسیدم. از نگاهش از دست

تنم بیرون بکشه. ناخواسته از ترس عصبی شده بودم. عقب رفتم و 

 گفتم:

 نید آقای بیات.کچکار می -

 داره.خواست من رو به زور نگهاما اون می 

جلو اومد و با اصرا خواست لباسم رو در بیارم و من عصبی و لرزان 

دفعه وحشی شد. خودش رو بهم چسبوند و تر رفتم. یکعقب و عقب

 گفت:



ترسی خوشگل خانم. من که صدتا عکس ازت دارم. چندتا از چی می -

 خوره.ایی بر نمیهم به اون شکل به ج

هاش رو به بدنم کشید. هر دو مچش رو گرفتم و با تمام بی محابا دست

توانم به عقب هولش دادم. از کنارش رد شدم. چنگ انداخت من رو 

بگیره اما نتونست. دوییدم و مقنعه ام رو برداشتم. از اتاق بیرون زدم 

له که از کیفم رو برداشتم. همین که از در عکاسی بیرون زدم با عج

رفتم مقنعه رو سر کردم. دگمه های مانتوم رو بستم و ها پایین میپله

وارد پیاده رو شدم. به خیابون دوییدم و خودم رو توی اولین تاکسی 

 انداختم.

 خواستم با این حال به خونه برگردم.نمی

لرزید. دو خیابون تا دانشگاه آدرس دانشگاه رو گفتم. بدنم ناخواسته می

 بود که صدای پیام گوشیم اومد.مونده 

دست بردم و گوشیم رو برداشتم. صفحه رو باز کردم و با دیدن پیامی 

 که از بیات بود نزدیک بود سکته کنم. نوشته بود:

فرستم. نوشین، عشقم اگه برنگردی عکسات رو برای خانوادت می -

 کنم قشنگمباور کن. عکسات رو پخش می

صد برابر شد و بغضم شکست و به گریه  با دیدن این پیام لرزش بدنم

 افتادم.

 جلوی دانشگاه با بدبختی کرایه تاکسی رو حساب کردم.



از تاکسی پیاده شدم و با حال خراب از خیابون گذر کردم. به بلوار 

ای ازش اومد. گوشیم رو نگاه کردم. از بلوار رد رسیدم. پیام دیگه

 شدم. نوشته بود:

 حرف بزنیم. همین حاال برگرد. با هم -

هام دیدم رو تار کرده بودن. با حال زار پا به خیابان گذاشتم و اشک

دوقدم برنداشته بودم که صدای ممتد بوق ماشینی و بعد هم صدای ترمز 

 هاش تو خیابون پیچید.و جیغ الستیک

هام رو بستم و در جا یک لحظه فکر کردم کارم تموم شده است. چشم

 خشک شدم.

بعد هیچ اتفاقی نیفتاد. وقتی با ترس چشم بازکردم و سرم اما چند لحظه 

رو سمت راست چرخوندم و با دیدن اون ماشین بزرگ شاسی بلند 

ترسیدم. به ترس و دردم اضافه شد. بیشتر گریه کردم. سریع دو پسر 

 ها پرسید:از ماشین پیاده شدند. یکی از آن

 حالت خوبه  خانم؟ -

 

ه خیابون دویدم و وارد دانشگاه شدم و ولی توجه نکردم. به سمت دیگ

ام رو روی چشمام به اولین درخت توی محوطه تکیه کردم. مقنعه

 گذاشتم و از ته دل گریه کردم.

 چند دقیقه نگذشته بود، صدایی اومد که پرسید:



 خانم. -

سر بلند کردم و همون پسر که تو ماشین بود رو دیدم. مغزم فعال شد. 

ی دانشگاه بود. از اونا که سوار ماشین رویاهای یکی از سال باالیی ها

من بود. از اون مرفهین بی درد. چرا انقد خوش شانس نبودم که بزنه 

گرفتم. با خودم گفتم ام رو ازش میکردم دیدهمن رو بکشه. حداقل می

گرفتم؟ وسط گریه های شدیدم ام رو ازش میوقتی مردم چجوری دیه

 ام گرفت.خنده

 

ام گرفت یه اما با یادآوری بیات و اون حرفاش بیشتر گریهدر حد دوثان

 و روی زمین نشستم و بریده بریده وسط هق هقام گفتم:

 چرا من رو نکشتی؟ چرا من رو زیر نگرفتی؟ بدبخت شدم.  -

 ها متوجه ما شد. همه جمع شدند. کم کم همه نگاه 

 

 اون روی پاهاش نشست و گفت:

 گین چی شده؟چرا نمی -

 ن هیچ تفکر قبلی گفتم:بدو 

 بهم کمک کنین. -

 مات شد. بعد پرسید: 



 چه کمکی از دستم برمیاد؟ -

 کمی صدام رو پایین آوردم و گفتم:

 قضیه ناموسیه. -

 اخم ریزی بین ابروهاش نشست و پرسید: 

 بابات، داداشت. -

 آروم گفتم: 

 کنه.داداش بزرگتر ندارم، بابامم بفهمه سکته می -

سر گفت بلند شو. از جام بلند شدم و دنبالش راه افتادم. یکی با اشاره  

 از دوستاش صدا زد:

 شاهین کجا. -

رفت فقط دستش رو باال طور که سمت درب ورودی دانشگاه میهمون 

 برد.

وقتی اومدیم توی خیابون رفت و سوار ماشین قشنگش شد و درب جلو 

 هم، کمی بعد، از داخل باز شد.

و در رو بستم. امکانات داخلی ماشینش ماتم کرد.  رفتم کنارش نشستم

 کردم که پرسید:ای با دهان باز نگاه میبه هر دگمه و وسیله

 چی شده؟ -



هق هام موضوع دوباره بدبختیم یادم افتاد. گریه کردم و بین هق

 عکاسی و بیات رو براش گفتم. با حوصله گوش کرد.

رد و یک دستمال از تو وقتی حرفهام تموم شد ساکت شدم. اون دست ب

جعبه با دو انگشت اشاره و وسط دست راستش بیرون کشید و به سمتم 

هام رو پاک گرفت. دستمال رو گرفتم و تشکر کردم. داشتم اشک

 کردم که پرسید:می

 آدرس عکاسی کجاست؟ -

بهش آدرس رو دادم. خودش رو سمت چپ خم کرد و دست برد 

 به سختی بیرون کشید.گوشیش رو از جیب شلوار جین یخیش 

 مشغول نوشتن پیامکی شد. وقتی ارسالش کرد گفت:

 بهش پیام بده بگو میام. -

 متعجب گفتم: 

 چرا؟ -

 جواب داد:

 گردم.فقط بگو بر می -

 و بعد ماشین رو روشن کرد و به حرکت در آورد.

وقتی راه افتاد زیر لب چیزی زمزمه کرد که نشنیدم. تمام طول مسیر 

 نبود. وقتی رسیدیم گفت: دل توی دلم



 پیاده شو. -

هر دو پیاده شدیم و سمت ساختمان عکاسی که طبقه باالی یک 

غذاخوری بود رفتیم. همین که وارد شدیم دو پسر دیگر را توی 

ها دیدیم. هر دو با دیدن ما از جا بلند شدند و ساختمان، نشسته روی پله

 همزمان پرسیدند:

 چی شده؟  -

 در را بست و گفت: شاهین دست برد و

 شاهرخ تو همین پایین بمون. نذار این در باز شه کسی بیاد تو. -

 شاهرخ که پسری حدودا هم سن و سال خودم بود گفت:

 چشم. -

 ها رو گرفت و باال رفت و گفت:شاهین راِه پله

 رامین بیا. -

ها باال رفتن. من هم به ناچار دنبالشون رفتم. وقتی جلوی هر دو از پله

 رب ورودی رسیدیم شاهین دستش رو جلوم گرفت:د

 یعنی داخل نیا. و خودش و رامین داخل شدند. -

 صدای نحس و خندان بیات از تو اتاق عکاسی اومد که گفت:

 به نوشین خانم.به -



 و از جلوی در دیدم وقتی بیرون اومد با دیدن شاهین و رامین گفت: 

 ببخشید اشتب... -

افتاد یک لحظه با شک، نگاهش بین من و شاهین وقتی نگاهش به من  

 و رامین رفت و برگشت. بعد هم با احتیاط پرسید:

 امرتون آقا. -

 شاهین آروم و شمرده گفت:

 عکسا. -

 بیات چینی به پیشانی انداخت و گفت:

 خاطرم نیست عکسی اینجا داشته باشین. -

 شاهین داد زد:

 عکسای خانم. -

 و بعد گفت:بیات به وضوح از جا پرید 

کنن اما عکسی ندارن. کدوم عکس؟ دختر اینا ایشون پیش من کار می -

 گن؟چی می

ی بیات کشید و من جواب ندادم. شاهین جلو رفت و دستش رو به یقه

 گفت:



های گردنت سرجاشه یقه ات صاف وایساده اما تضمین چون مهره -

 کنم با شکستن گردنت همینقدر صاف بایسته.نمی

 شاهین را از روی یقه اش کنار زد و گفت: بیات دست

گین شماها؟ برید بیرون تا زنگ نزدم دستت رو بنداز....چی می -

 پلیس.

 شاهین با خونسردی گفت:

 زنگ بزن تا به جرم سؤاستفاده و اخاذی بدم خودت رو ببرن. -

 بیات با اطمینان گفت: 

جا؟ این این که داداش بزرگ تر از خودش نداره. شماها کی هستین -

 چطوره زنگ بزنم بابات نوشین خانم.

 شاهین گفت: 

 ده.زنگ بزن. ما پسر عموشیم ببین چی جواب می -

 بیات مات شد و به من نگاه کرد. شاهین گفت:

 کنی.من رو نگاه کن کجا رو نگاه می -

 

 بیات رو به شاهین گفت:



 این خانم فقط منشی منه. -

 شاهین رو به من گفت:

 داری؟پیامش رو  -

سر تکون دادم. رو به بیات کرد و بهش خیره شد. بیات شروع به داد  

 زدن کرد:

 دادم.من نه عکسی دارم نه اگر بود بهتون عکس می -

 جلو اومد و دستهاش رو سینه شاهین زد و گفت:

 بیا برو بیرون و این هرزه رو هم با خودت ببر. -

دیگش رو به  دفعه شاهین یک دستش رو به یقه بیات و دستیک 

کمرش گرفت و مثل پرکاه بلندش کرد و پرتش کرد روی میز کار 

عکاسی. مانیتور و قاب عکسای کوچیک روی میز، پخش زمین شدند. 

داد و بیدادهای بیات من رو ترسوند. رامین که تا اون لحظه دست به 

خواست بلند شه اما شاهین سینه کناری ایستاده بود جلو رفت. بیات می

که با دست چپ، پیراهن سفید بیات را از روی داد. در حالینمیاجازه 

داد. شانه اش چنگ زده بود، ساعدش را هم روی گردنش فشار می

ی راست بیات فشار ای راستش را هم روی گونهدست مشت شده

 داد.می

 

 رامین گفت:



گیم عکسا کجان؟ از این در زنده بیرون با زبون خوش داریم می -

کسا رو ندی. فکر هم نکن فقط ما دو نفریم و به امید اومدن نمیری تا ع

کسی نباش. آدم گذاشتیم جلو در نذاره کسی بیاد باال. پس بگو عکسا 

 خوابی.هات میری ال دست مردهکجان و اگر نه امشب می

داد به سختی بیات با این که قرمز شده بود و پاهاش رو تکون می 

 گفت:

 عکسی وجود نداره. -

ی بیات فرود اومد. بیات گره کرده شاهین باال رفت و روی گونهمشت 

های کم اومده اش آخ بلندی گفت و با التماس و به سختی به خاطر نفس

 گفت:

 گفتم که هیچ... -

با مشت بعد شاهین صدایی مثل صدای  ناله ی سگ داد و پاهاش رو 

اهین با های روی میز هم روی زمین افتاد. شتکون داد که باقی وسیله

 خشم گفت:

 گی کجاست یا با یک فشار گردنت رو خورد کنم؟می -

 و انگار کمی بیشتر فشار داد که گفت: 

 .گم... تو گاوصندوقنگم، میمی -

 رامین سمت گاوصندوق رفت و شاهین گفت:



 رمز. -

ها و بازوی شاهین چنگ انداخت و شد به دستبیات که داشت خفه می 

 گفت:

 نم.زخودم رمز می -

 شد بیات رمز رو هم بگه. شاهین با یک فشار دیگه باعث  

ها به گشتن مشغول رامین درب گاوصندوق رو باز کرد و بین پاکت

شد. با پیدا کردن پاکتی که نوشته بود نوشین از جا بلند شو درب پاکت 

 رو باز کرد. عکساها و نگاتیوها رو بیرون کشید.

 ها گفت:با دیدن عکس

 اهین.خودشونن ش -

 شاهین گفت: 

 بیا داخل کامپیوتر رو روشن کن. -

داخل رفتم و کامپیوتری که عکسام رو روش داشتم به مانیتور دیگه 

وصل کردم و مشغول شدم چند دقیقه بعد داشتم فایل عکسهام رو پاک 

 کردم. وقتی تموم شد گفتم:می

 تموم شد. همه رو پاک کردم. -

 نگه داشته بود گفت:که هنوز بیات رو شاهین در حالی



 برو پایین. -

ها رو بهم داد. تا از در بیرون اومدم با راه افتادم که رامین پاکت عکس

صدای بلندی که پشت سرم شنیدم برگشتم. بیات افتاده بود روی زمین و 

محکمشون به جونش افتاده بودن. وقتی  شاهین و رامین با لگدای

 حسابی کتکش زدن شاهین گفت:

هاش رو بار دیگه مزاحمش بشی، یا تهدیدش بکنی، یا عکسفقط یک -

کنم و می اگه داری دست به دست کنی هر جایی باشی پیدات می

 کشمت. فهمیدی؟ بیات که مثل کرم به خزیدن افتاده بود به سختی گفت:

 آره. -

 

ها رو گذاشتم تو کیفم و اون دو تا هم راه افتادن. با هم رفتیم عکس

ی بیرون زدیم. شاهین قفل ماشین رو زد. پشت فرمان پایین و از عکاس

نشست و رامین کنارش نشست. من و شاهرخ هم عقب سوار شدیم. هر 

چهار نفرمون توی سکوت نشسته بودیم و شاهین با دست راست فرمان 

 زد. شاهین پرسید:رو گرفته بود و با دست چپ موهاش رو به هم می

 ری؟کجا می -

 گفتم:

 شم. گفت:ه ام کنین ممنون میهر جایی پیاد -

 ری کجاست؟آدرس جایی که می -



آدرس خیابونمون رو گفتم و همون سمت رفت. نزدیک مقصد که  

 شدیم، حال من هم بهتر شده بود. گفتم:

دونم شما شاهین راستادین. توی دانشگاه دیدمتون. فکر من می -

رو طوری به من بزرگترین کمک زندگیم کردم یه روزی ایننمی

 برسونین. واقعا ازتون ممنونم. 

 یه نگاه به شاهرخ و رامین هم انداختم و گفتم: 

 از شما دو نفر هم ممنونم. -

رو ندادن و ساکت بودن. خیلی هم ساکت.  اما هیچکدوم جواب تشکرم 

که نفهمیدم برای چی! شاید چون بچه پولدارها همه مغرور و 

عریف تمجید کنی، اما مهم خودخواهن. عاشق اینن که ازشون تشکر و ت

نیست. مهم اینه که من عکسام رو پس گرفتم و حاال خیالم راحته. وقتی 

 به خیابونمون رسیدیم گفت:

 به سالمت. -

 من هم پیاده شدم و گفتم:

 باز هم ممنون. -

ی پنجره بود که ساعدش روی لبهجوابی ندادن. اما رامین در حالی 

کجی روی صورتش نشست. کرد. لبخند داشت عمیق نگاهم می

 اش قشنگتر شد.چهره

 چشمکی پراند و کمی دستش رو باال آورد. به معنای خداحافظ.



این پسر چقدر با نمک و دلبر بود. ناخواسته لبخند گرمی زدم و دستم 

رو باال آوردم. شاهین ماشین رو به حرکت در آورد و من ماندم و 

احت اومدن بهم کمک تصویری از اون دو پسر خیلی شجاع که خیلی ر

 کردن و رفتن.

گاه هایی باید خیلی خوب باشه. چون من دونی داشتن همچین تکیهمی

کنم و فکر اون دو تا یل از ذهنم سه روزه انگار که روی ابرها سیر می

 ره.بیرون نمی

 

 نیال جونم. -

 نیال سر بلند کرد و گفت:

 جونم بهار. -

 خوندنی گفتم یادت نره.ساعت داروی مریضامونه. دیدم غرق  -

نیال لبخند پرمحبتی زد و سر فرود آورد و از جایش بلند شد. به سراغ 

 کیفش رفت و دفتر را توی کیفش گذاشت.

به اتاق رفت و داروها را کنار گذاشت و رفت به مریضهایش رسیدگی 

 های نوشین بود. کرد. اما تمام فکرش کنار نوشته

مخمصه بزرگی نجات داده بود. با خود  شاهین او را در اولین دیدار از

 اندیشید که این مرد از اول هم یک حامی محکم و مقتدر بوده است. 



گاه کسی بودن آفریده که از روز اول خدا او را برای تکیهمثل این

طور که وقتی خودش گرفتار این حوادث شد بی منت است. همان

کشید به دوش میهای ماجرا را دستش را گرفت و حامیش بود. سختی

 که کنارش است احساس درد و رنج نکند.تا آن

کرد. این مرد راه و این مرد بزرگ زاده شده بود و بزرگ زندگی می

 دانست. او برای مهربانی و حمایتگری به دنیا آمده بود.چاه را می

 

هایی که پیشخوان ایستگاه را وقتی به ایستگاه برگشت نگاهش به گل

 گیر کرده بود.افتاد. شاهین با محبتش او را غافلمزیّن کرده بود 

 نیال لبخند زد و از خود پرسید:

تونه در برابر محبتاش مقاومت کنه. هر چقدر هم مگه کسی هم می -

کنه ای جذاب بهت نگاه میهای قهوهقلبت سنگ باشه وقتی با اون چشم

 شی.در برابرش آب می

ا تحویل دادند به اتاق که ساعات پیش رفت و شیفت ربعد از این

هایش را تعویض کرد. از دوستانش خداحافظی استراحت رفت و لباس

کرد و چتر زیبای گل ریز صورتیش را که شاهین برایش خریده بود 

 برداشت.

بارید. چتر را باز کرد و از ساختمان که خارج شد داشت باران می

د روی سرش گرفت و حرکت کرد. از در بیمارستان که خارج ش

نگاهی به دو طرف انداخت اما ماشین شاهین را ندید. خواست به او 

 پیام دهد که کسی صدا زد:



 نیال. -

وقتی سر بلند کرد حسام را دید. او کاپشن چرمی مشکی رنگی تنش  

بود و کالهش را روی سر کشیده بود. دو دستش را در جیبش فرو برده 

 کرد.بود و داشت نگاه می

آورد و او را نگریست. در یک آن به گذشته پرت  نیال دستش را پایین

شد. به روزهایی که با هم گذراندند. به روزهای خوشش با او. به 

 حرفهای عاشقانه حسام.

 ای که جدایشان کرد.ها و گشت و گذارهایشان و به حادثهبه شادی

شاهین از راه رسید و آن طرف خیابان پارک کرد و پیاده شد و چترش 

 سر بلند کرد و نیال را از چترش شناخت. را باز کرد.

 با دیدن مرد مقابلش در جایش خشکید. هیکل حسام را شناخت.

 حس کرد چیزی در درونش فرو ریخت.

 حسام یک قدم جلو رفت و گفت:

دونی برای دوباره صدا زدنت چقدر لحظه شماری عشقم. نیال. نمی -

 م حرف بزنیم.کردم. بیا عزیزم. بیا بریم بشینیم تو ماشین با ه

 جلوتر رفت و گفت:

 سالم عزیز قلب حسام. خوبی؟ -

 و دستش را سمت نیال دراز کرد.  



 نیال نگاهی به دست حسام کرد. 

اش می قدر محکم سر بر سینهضربان قلب شاهین اوج گرفته بود. آن

شکند و قلبش به سمت اش میکوفت که حس کرد هر آن استخوان سینه

 دارد. از رفتن با حسام باز می دود و او رانیال می

حس شده بود و دید چشمش تار شده بود. به شاهین همان پاهایش بی

داد هایی دست داده بود که هر وقت شوک عصبی به او دست میحالت

توانست حرکت کند و تصویر نیال برایش شد. نمیبدنش گرفتارش می

وضوح بر  شد و دوباره بهها تار میاز پس عبور و مرور ماشین

 گشت. می

 نیال آب دهانش را قورت داد و گفت:

 چرا اومدی؟  -

اومدم با هم حرف بزنیم. اومدم نجاتت بدم. اومدم ببرمت که کمکت  -

ی نبودن هام رو جبران کنم. اومدم خودم رو بهت ثابت کنم. اومدم همه

برمت و به اون خانواده و اون پسره یه کنم. هنوز هم دیر نشده. می

خوام با اون که تا ابد فراموش نکنن. نمیدم. طوریحسابی می درس

توی جهنم بمونی و حتی یک ثانیه بیشتر عذاب بکشی. حرکات اون 

کرد.  نره خر رو دیدم که چطور کشیدت تو. داشت من رو دیوونه می

 ببینم بعدش که تو رو کتک نزد؟ 

 



با فرود آمدن در نیال به یاد حال خراب آن روز شاهین افتاد و دستی که 

آینه پاره پاره شد. دستش را بلند کرد و دگمه گوشی را فشرد. با دیدن 

 چهره شاهین روی صفحه گوشیش به آن خیره شد.

حال که مقابل حسام ایستاده است خوشدانست چرا ته دلش از ایننمی

 زند.نیست و دیگر برای دیدن او دلش پرپر نمی

بود و دنیا را با داد و هوار سرش  خواست شاهین االنبیشتر دلش می

کرد که چرا کنار حسام ایستاده است؟ با او چه حرفی دارد؟ با آوار می

مردی که در بدترین شرایط زندگی نیال پی مسافرت و تمدد اعصاب و 

 گردش بود.

 

 انگشت دست نیال روی صفحه سرید. 

 حسام دستش را پس کشید و گفت: 

 کنی؟نیال. عزیزم! به چی فکر می -

که از نیال گوشی شاهین در جیب پالتویش به صدا در آمد. بدون این

نگاه بگیرد دست برد و گوشی را از جیبش بیرون کشید. نگاهش را 

زیر گرفت و با دیدن شماره نیال هزار فکر به ذهنش آمد. شاید نیال 

 خواست که به سراغش نیاید.خواست با حسام برود و از شاهین میمی

 

 واب داد:شاهین ج



 بله. -

 سالم شاهین.  -

 سالم.  -

 کجایی؟  -

 چطور؟  -

 دیر کردی.  -

 تو راهم.  -

 شه زودتر بیای؟ می -

 شاهین یک لحظه ساکت شد و بعد پرسید:

 طوری شده؟ -

 خوام زودتر بیای.نه. فقط می -

 میام.  -

شاهین دستش را پایین کشید. گوشی را در جیبش انداخت و نفس عمیقی 

 .کشید

 حسام که از حرکت نیال در شوک بود داد زد:



 چرا؟ -

 نیال گوشی را در کیفش انداخت و گفت:

ره با من چکار کردی! توی بدترین شرایط ولم کردی. چون یادم نمی -

خواستم همراهم باشی. احساس من انتظار زیادی از تو نداشتم. فقط می

. من بودم و غم تنهایی نکنم اما یک هفته یک هفته ازت خبر نداشتم

نبود سینا و حال روز خراب خودم و پدر و مادرم. حسام تو توی 

شه بهت تکیه کرد. اما مردی که سختی خودت رو نشون دادی. نمی

خواستمش دوستش نداشتم و ناخواسته رفتم تو ترسیدم، نمیازش می

ذاره چیزی باعث رنجشم بشه. سخت زندگیش، هر ثانیه مراقبمه. نمی

هم هست مردی رو جای عشقی جا زدن که کلی باهاش  بود، سخت

 های خوب داری. اما مهم اینه که در ازای تعهدم بهش،خاطره

 

کنم بهترین که حس خاصی بینمون نیست هوام رو داره. فکر میبا این

کار اینه هر دوی ما قبول کنیم سرنوشت ما رو از هم جدا کرده. هر 

داده. اون مرد بیماره، خسته است. کدوممون رو تو یه مسیر جدید قرار 

ی کنم این معاملهگاه من. فکر میمن شدم آرامش روحش و اون تکیه

 ای باشه.منصفانه

 

ها در خود شکست. با صدایی آرام که حس حسام با شنیدن این حرف

 کرد گفت:درد را منتقل می

 پس من چی؟  -



 این رو باید از خودت و مادرت بپرسی. -

الن شوهر منه حسی به من نداشت اما در برابر مادرش این مرد که ا

وایساده که من غم نبینم. این زندگی، خوب یا بد، خواسته یا ناخواسته، 

مردی توش داره که مثل کوه پشتم واستاده. حسام تو هم برو با کسی 

زندگی کن که بتونی براش باشی. با تصمیم خودت. نه دیگران. برو از 

هم فراموش کن. من به خودم قول دادم دیگه اول شروع کن. من رو 

شوهرم رو اذیت نکنم. اون با بودن من جون گرفته و داره جونش رو 

کنه. منی که برادرم، برادرش رو کشته. اون دو دستی تقدیم من می

 خوام باهاش زندگی کنم.حتی به روم نمیاره. می

 

 حسام ناباور گفت:

 نیال! -

 صدایی در گوش نیال نشست: 

 نیال! اینجا چه خبره؟  -

نیال رو به شاهین کرد که با چتر مشکی بزرگ و پالتوی بلند و شلوار 

 کتان مشکی نزدیکش ایستاده بود.

 حسام بغضش شکست و گفت:

 نه نیال. این کار رو با من نکن. -



نیال ته دلش درد داشت. شاهین منتظر تصمیم نیال بود. دل در دلش 

 نبود. حسام گفت:

 میرم.یبه خدا م -

 

نیال بغض کرد اما بغضش را قورت داد و چترش را پایین آورد و آن 

 را بست و گفت:

تو خیلی وقت پیش این کار رو با من کردی. خیلی وقت پیش ولم  -

کردی. خیلی وقت پیش من رو تو خودم کشتی. االن دیگه برای 

 برگشتن به هم خیلی دیره.

 

 زوی او انداخت و گفت:و بعد به سمت شاهین چرخید و دست در با

 بریم. -

ای در قلبش جوانه زد و رشد کرد. از گرمای شاهین حس کرد دانه 

حرف نیال سریع قد کشید و بلند شد و شاخ و برگهای تنومند و سبزش 

ای از جنس احساس بر سِر قلبش سایه افکند. ثمره این درخت میوه

 خوِب دوست داشتن بود.

 



گر او را دشمن نمی پنداشت. همین که نگاهش را از حسام گرفت و دی

 نیال خودش فهمیده بود کجا ایستاده است کافی بود.

های بازوی خود را از دست نیال بیرون کشید. دستش را دور شانه

 تر کرد و زیر چترش کشید.نحیف نیال انداخت و او را به خود نزدیک

 حسام پردرد گفت:

طوری ذارم اینبره. نیال نمیذارم آب خوش از گلوتون پایین نیال نمی -

 تموم شه. 

توجه به حسام، نیال را به سمت ماشین هدایت کرد و مراقب شاهین بی

 بود به سالمت از خیابان عبور کنند.

 و حسام ماند و دور شدن نیال را در آغوش آن مرد نگاه کرد.

کرد و باران به شدت بر او هایش سنگینی میحرفهای نیال روی شانه

 آمد.یفرود م

 

وقتی سوار ماشینش شد سرش را روی فرمان گذاشت و با دو دست 

فرمان را فشرد. از ته قلب گریه کرد. از بالیی که بر سر خود آورده 

دانست نیال دیگر برای بود سخت نادم بود. اما ندامت سودی نداشت. می

 بار نه از سر اجبار نه از سر زور. باشود. نیال رفته بود. ایناو نمی

اش، پشت به او کرده بود و راه رفتن را پیش گرفته پای خود و با اراده

 بود.



 توانست این سرنوشت شوم را بپذیرد.اما حسام نمی

رفتند و صدای برف شاهین و نیال در سکوت سمت منزل حاج جلیل می

 پاکن تنها موسیقی دلنواز اتاقک ماشین بود.

 کرد.را استنباط مینیال از سکوت سنگین شاهین ذهن درگیر او 

 که شاهین را از آن حال و هوا بیرون بکشد گفت:برای این

 امروز حالت خوب بود؟ -

 شاهین جواب نداد. معلوم بود ذهنش درگیرتر از این حرفهاست.

نیال به خود جرئت داد و دستش را جلو برد و روی پای شاهین 

ست او انداخت. نگاهی به نیال و بعد دگذاشت. شاهین به خود آمد و نیم

های او لبخند گذرایی زد و دستش را روی دست نیال گذاشت. انگشت

 را لمس کرد و حلقه دست او را چرخاند.

 نیال گفت:

 شنوم.خوای بگو. میهر چی می -

 تو واقعا بودن با من رو انتخاب کردی؟ -

 آره.  -

 چرا؟ -

 چون تو مثل کوه محکمی. -



 

های نیال روی دست او بوسه زد. چشمشاهین دست نیال را باال برد و 

 ستاره باران شد و لبخند به لبش نشست. 

 شاهین زیر لب زمزمه کرد:

 سنگ صبور تو منم بیا و تکیه کن به من. -

نیال لبخندش وسیع تر شد. خود را جا به جا کرد. خود را به شاهین 

تر کرد. شاهین نگاهی به او انداخت. بازویش را دور نیال نزدیک

 ای به سر او زد.اخت و بوسهاند

 

وقتی به منزل حاج جلیل رسیدند و به درون ساختمان رفتند به همه 

سالم کردند و طبق معمول جواب گرمی گرفتند. منزل حاج جلیل شلوغ 

 ی فرزندانش حضور داشتند.بود و همه

ها که چند روزی بود به خاطر نیال نیامده بودند تا راحت باشد، حاال آن

 بانو همه آمده بودند. با دعوت

 مادر چرا وایسادین، برین لباساتون رو عوض کنین. -

 چشم.  -

تر خانواده که تا حاال ی باال رفتند. دختر کوچکنیال و شاهین به طبقه

 نیال را ندیده بود با ذوق گفت:



 خیلی به شاهین میاد. -

 

 کاوه با تمسخر گفت:

 د.بینی به اون یکی میاتو که هر کی رو می -

 خوب به هم میان.  -

 چقدر.  -

 خیلی زیاد.  -

 شاهین ست تیشرت و گرمکن مشکیش را به تن کرد و نیال بعد از

 

پوشیدن تونیک طرح دار سورمه ایش و انداختن یک شال سورمه ای 

 روی سرش به همراه شاهین به طبقه پایین برگشت. 

ودند. نیال به ها در آشپزخانه در تکاپوی آماده کردن شام بی خانمهمه

کمکشان رفت. دو دختر و دو عروس حاج جلیل با لبخند و محبت نیال 

های قهوه ای رنگ کرد که کردند. نیال نگاهی به کابینترا نگاه می

رویشان پر از جعبه های شیرینی و میوه و شکالت بود. دسته های 

داد. بانو که متوجه نگاه های برنج خبر از مهمانی میسبزی و کیسه

 های او را گرفت و گفت:سوالی نیال شده بود شانه

 چی شده مادر؟ -



 مهمونی دارین به سالمتی؟  -

 بله مادر.  -

 به چه مناسبتی؟  -

به مناسبت ازدواج تو و شاهین. من که پاگشاتون نکردم با حاج جلیل  -

 تصمیم گرفتیم براتون مهمونی بدیم. 

ها و گذاشتن و برداشتن ظرفنیال به بانو خیره شد و دخترها در حال  -

 سفره با شادی به نیال نگاه کردند. 

ها که کسی حواسش به آننیال این همه محبت را باور نداشت. از این

فهمید خدا کرد بسیار تنها هستند. اما حاال میبود خوشحال شد. فکر می

 شود. که بخواهد درهای شادی به رویشان باز می

و انداخت و اورا بغل کرد. بانو خندید و او هایش را دور گردن باندست

 را به خود فشرد و گفت:

به حاج آقا گفتم از دکتر برای فردا واست مرخصی بگیره. دکتر هم  -

 ده.قبول کرده گفته کاراش رو انجام می

ممنون زن عمو. آخه این چه کاری بود. من یک هفته هم نیست که  -

 سر کار رفتم. باز هم مرخصی. 

دید و چیزی نگفت. نیال را از خود جدا کرد و انگشت شصتش بانو خن

 را روی جای زخم پیشانی او کشید و گفت:



 امیدوارم زودتر خوب بشه. -

 ممنون زن عمو.  -

 برو دخترم. بدو برو کمک.  -

 چشم.  -

های خورشت خوری را برداشت و به هال نیال هم تعدادی از بشقاب

 رفت.

های کرد با دیدن بشقابپسرعموهایش اختالط میشاهین که داشت با 

ها را از از جا بلند شد و سمت او رفت. بشقاب دست نیال، ناخواسته

 دستش گرفت و گفت:

 دم.بده من انجام می -

 دانست شاهین این کاره نیست گفت:نیال که می

 دمخودم انجام می -

 کاوه به شاهین خندید و آرام گفت: 

 زذ بدبخت. -

های هایش را به مبلکه پایش را روی دیگری انداخت بود و دستعلی  

سلطنتی زرشکی تکیه داده بود با نوک پایش به ساق پای کاوه زد و 

 اخم کرد و زیر لب گفت:



 شعور نباش.بی -

ها را با دقت روی سفره نقش دار روی دید شاهین بشقابنیال هم که می

نی لیوان آمد. شاهین به چیند سمت آشپزخانه رفت و با سیزمین می

سمتش رفت و سینی را از او گرفت و سرزنش وار نگاهش کرد و 

 گفت:

 اینا سنگینن برای تو. -

 تونم.باور کن می -

ها شد که صدف دختر بزرگ بانو خانم شاهین مشغول چیدن لیوان

 گفت:

 عزیزم بیا یک دیس برنج ببر آقاتون ناراحت نشه. -

یدن آخرین لیوان خندان سربلند کرد و راست همه خندیدند. شاهین با چ 

 شد و گفت:

دونم صدف جان، نیال خسته اس. صبح تا حاال سر پا بوده. من می -

 حاال ناهارشم درست حسابی نخورده.

 نیال آرام گفت:

 پخت خوشمزه گذشت. من خوردم همه رو.شه از اون دستمگه می -

 همه با هم گفتند:

 نوش جان. -



 

ه شد و همه دور سفره نشستند نیال از آن همه صمیمیت وقتی سفره چید

لذت برد. ته قلبش شاد بود و شاهین شادتر. در این چند وقت که در 

کردند و بردند حال و روز بهتری را تجربه میمنزل عمویش به سر می

 دیگر خبری از آن همه کشمکش خواه ناخواه نبود.

  گفت:شاهین بشقاب خود را عقب داد و خطاب به نیال

 .برای دوتامون بریز تو بشقابت -

نیال او را نگریست. شاهین در خوردن غذا خیلی مرتب و منظم بود.  

 کمی ترسید. فکر کرد نکند شاهین از شکل غذا خوردن او بدش بیاید.

شاهین وقتی تردید نیال را دید کفگیر را از او گرفت و مشغول پر 

 کردن بشقاب شد. و بعد گفت:

 تعارف نکن.بخور  -

کرد خورشت اضافه نیال با شرم و احتیاط مشغول خوردن شد. سعی می

از قاشقش روی برنج نچکد. مبادا شاهین خوشش نیاید. شاهین وقتی 

 احتیاط نیال را دید سرش را نزدیک گوش او برد و گفت:

 خورم. نگران نباش.تو بجویی بذاری دهن من، من می -

گیر شده بود او را نگریست و بعد فلنیال که باز از دقت شاهین غا

 مشغول شد.



 

اندیشید چگونه ممکن اما همان حین ذهنش مشغول تر بود. به این می

 است تا این حد این مرد ذهن او را بشکافد و بخواند.

اش حرف ناصر پسر دوم حاج جلیل از خاطرات خدمتش برای خانواده

 زد و باعث خنده همه شده بود.می

بیشتر مردهای خانواده راستاد خوش خلق و خوش برخورد دید نیال می

 هستند. رامین، کاوه، ناصر تقریبا اخالقشان به هم شبیه بود.

 علی و شاهین حدودا در یک رده بودند.

 

خواستیم بخوابیم این دفعه واسه علی احمدی خالصه شبش که می -

اون  خوابید دوتا دستش رو این وربرنامه چیدیم. این علی وقتی می

کرد. با کرد، دهنشم تا آخر مثل اسب آبی باز میورش باز می

که یه بار یکی از زد به شب تا صبحمون. طوریخروپوفاش تر می

اش خواست خفهها نصف شب بالشش رو گذاشت رو صورتش میبچه

 کرد.کنه. آخه صدا که صدا نبود. انگار خر عرعر می

برنامه چیدیم براش. شامپوی  گفتم. من و حسن و فرزادآره، داشتم می

 فرزاد رو آوردیم اول کف دوتا دستاش ریختیم. حسابی پرشون کردیم.

 بعد حسن اومد باقی شامپو

 



 .رو خالی کرد تو دهنش و در عرض دو ثانیه همه پریدیم تو تختامون

 ی جمع یک صدا خندیدند.همه

 

ه دادی فکر کنم پنج ثانیه نشد یهو صدای قل قل کردنش در اومد. ی -

خواست دهنش رو تمیز کشید و نشست رو تخت و با دو تا دستاش می

 کنه، باقی شامپوارم ریخت تو دهنش. 

ماهم حاال نخند کی بخند. از سر صدامون گروهبان اومد سراغمون. 

چراغ رو روشن کرد و بشین پاشو داد. علی بدبخت با هر نشست و 

 داد. برخاست چهارتا حباب بیرون می

وضع علی رو که دید ما سه تا رو فرستاد بازداشتگاه دو روز  گروهبان

 هم اضافه خدمت. 

گفت منم اون بیست و حاال بماند علی احمدی مسموم شده بود و می

 چهار ساعت رو همش تو دستشویی در حال کف سازی بودم.

ی آخر خندید و خورد با شنیدن این جملهکاوه که داشت نوشابه می

 هید و از بینیش بیرون ریخت. نوشابه به حلقش ج

 خندیدند. رویش را برگرداند و سرفه زد و بقیه بیشتر به حال کاوه می

 

 گفت:زد و میناصر محکم  با قدرت بین دو کتف او می



 ای.زنده -

که اشک از چشمش کاوه با بدبختی دست ناصر را کنار زد و در حالی 

 جاری بود و صدایش گرفته بود گفت:

 شم. نیست ولی تو دوتا دیگه بزنی َسقَط میچیزیم  -

 

ها را شستند و ها به کمک هم ظرفآن شب بعد از صرف شام زن

رنگ و سبزی خوردن را پاک کردند. صدف از مردها با چایی خوش

ای که در عطر پذیرایی کرد. خدیجه خانم سبزی قرمه  را به آشپزخانه

 تفت دادنش شد.زیر زمین عمارت ساخته بودند برد و مشغول 

ی کارهای الزم را تا نزدیک نیمه شب انجام دادند. در آخر نگین، همه

 همسر علی نیال را به اتاق برد و مشغول بند انداختن صورت او شد.

از روزی که نیال عروس خانواده راستاد شده بود دیگر به آرایشگاه 

ا زیبا و نرفته بود. حاال نگین که آرایشگر ماهری بود داشت چهره او ر

 کرد.زیباتر می

بعد از کار اصالح، روی موهای او رنگ گذاشت که شاهین به جلوی 

 اتاق آمد و در زد.

 نگین الی در را باز کرد و گفت:

 بله. -



شاهین با دیدن موها و گردن برهنه نگین نگاهش را به زیر هدایت کرد 

 و گفت:

 خواستم.پاکت سیگارم رو می -

 کدوم یکی؟ -

 دونه است.فقط یه  -

اگه منظورت از سیگارت نیالست که کارش هنوز تموم نشده. تا تموم  -

 دم.نشه هم بهتون نشون نمی

که نگین حال او را فهمیده است خجالت کشید. شاهین سرخ شد و از این

 او ادامه داد:

 دم.ولی اون یکی پاکت رو می -

سقف را  و بعد در را به روی شاهین بست. شاهین نفس عمیقی کشید و

نگریست. در باز شد و دست نگین با پاکت سیگار و فندک طالیی 

 شاهین بیرون آمد.

شاهین سیگارش را گرفت و تشکر کرد. به سمت تراس راه افتاد. وارد 

تراس شد و سیگاری کنج لبش گذاشت. فندک زد و آن را آتش زد. به 

 سیگارش پک زد و به سر شب فکر کرد.

به حسام کرد و بازوی او را گرفت و به زیر  به لحظه ای که نیال پشت

 چترش آمد.



کرد نیال را که نیال انتخابش راکرده بود. حاال حس میبه این

خواستگاری کرده است و از بین هزاران عاشقش دست روی او 

 گذاشته است.

 که توسط نیال به هر دلیلی انتخاب شده بود حس خوبی داشت.از این

 

داد. دردی از جنس وجودش حسی به او درد میاما ته دلش، در اعماق 

افتاد. ته دلش رنج تلخی را هایش میترک شدن. وقتی یاد حسام و حالت

 کرد.احساس می

 پنداشتش.دلش برای او به درد آمده بود. برای اویی که دشمن می

او در وجود حسام عشق دیده بود. اما حاال که شکست خورده بود، 

 ن خودش در تنهایی بشکند و آسیب ببیند.ترسید که  او هم چومی

کرد وسط زندگی دو نفر افتاده است. پک محکمی به سیگار احساس می

زد و دود را در ریه اش حبس کرد. وقتی دود را بیرون داد، کف هر 

های دو دستش را به صورتش کشید و بعد ته سیگار را از روی نرده

 مرمرین به پایین پرت کرد.

 

تنها ماندن در آن تراس سرد و یخ زده کالفه شده  یک ساعت بعد از

گرفت و حاال سردردش بود. باران هم بیشتر احساساتش را به بازی می

 کرد.داشت کالفه اش می



 

هایش را زیر بغل زده بود و روی صندلی سرد فلزی نشسته بود. دست

ی باران گوش پاهایش را دراز کرده بود. در تاریکی به صدای گریه

 د که درب تراس باز شد و صدایی در گوشش نشست.دامی

 

 شاهین! -

 جان.-

 زنی.جا نشستی، یخ میچرا این -

 کنم. چیزی حس نمی -

 شه؟ خیلی هوا سرده. بیا تو. چطور؟ مگه می -

 بیا بشین.  -

علی بیرون آمد و در را بست. یک صندلی پس کشید و روی آن نشست 

 و گفت:

 اَه، لعنتی. چقدر سرده. -

 کنی من کار درستی کردم؟ علی، تو فکر می -

 کدوم کار؟ -



 ازدواج با نیال. -

 پرسی؟ معلومه که کار درستی کردی. این چه سوالیه می -

اون قبال نامزد داشته. به خاطر نجات برادرش از هم جدا شدن.  -

بینم. خیلی ناراحت و شکسته است. بهم نامزدش رو یکی دوباره می

 ده. ان میاحساس عذاب وجد

 گه؟ خانومت چی می -

 سر در گم بود. خیلی زیاد. اما امشب فهمیدم ازدواجمون رو پذیرفته. -

 چطوری؟ -

 خواد با من زندگی کنه.پسره سر راهش سبز شده بود. نیال گفت می -

 تو بهش فشار آوردی و از ترس اینا رو گفت؟ -

 شاهین سر تکان داد و گفت:

رن. ولی کردم. فکر کردم با هم میهشون مینه. داشتم از دور نگا -

 خواد که پیشش باشم.نیال به من زنگ زد گفت می

 که خیلی خوبه. این -

 _ ولی من

 



 خودم رو توی وجود اون مرد دیدم. 

ها را چنگ زد، هایش را درون موهایش کشید و آنشاهین عصبی دست

داشت و بلکه دردش آرام بگیرد. با دست موهایش را پشت سرش نگه

 بعد گفت:

از دست دادن سخته. من افتادم توی زندگی دو نفر. یعنی هولم دادن  -

 تو زندگیشون. من...

گی. صبر کن. یادت باشه با تقدیر و سرنوشت هی هی هی، چی می -

 شه جنگید.نمی

ها این کار رو بامن کردی. نیال بهش گفت تو خیلی وقت پیش از این -

دیره. این مردک تقریبا ولش کرده بود. اما برای برگشت به هم خیلی 

 حاال بهش برگشته. 

ده، حقش هم غلط خورد با هفت جد و آبادش. داره تاوان پس می -

 هست. گور باباش.

 کنم. من هم اینطور خودم رو راضی می -

 

 علی بیشتر سمت شاهین چرخید و دست چپ او را گرفت و گفت:

ازدواج کنه، بعدش پشیمون اگه خودت کسی رو ول کنی بعد اون  -

 شی بری سراغش زندگیش رو به هم بریزی؟بشی، پا می



 نه.  -

 اگه خودت کسی رو ول کنی انتظار داری اون بهت برگرده؟ -

 نه. انتظار ندارم. -

 تو به زور نیال رو ازش گرفتی؟ -

 نه.  -

 نیال با رضایت اومد تو زندگیت؟ -

 مجبور بود چون... -

. هر کس برای ازدواج دلیلی داره. عشق، دلیلش رو ول کن -

خوشتیپی، پول، ماشین، خوشگلی، دلیل اون هم نجات برادرش بوده. 

 خوب مگه خودش هم قبولت نکرده؟ 

 بله.  -

پس الهی شکر. بشین زندگیت رو بکن. این فکرا چیه؟ اون به اندازه  -

خودش فرصت داشته و استفاده نکرده. اگر مرد بود یه جوری 

کرد. این حلقه هم نشان تعهد رو از اون مخمصه خالص می خودشون

 تو به اون زنه. ناموسته. حق نداری به این چیزا فکر کنی. 

 شاهین سر فرود آورد. دستش را پس کشید که علی لبخند زد و گفت:

 دوسش داری ها. -



هایش را روی هم گذاشت و لبخند زد. رو به علی کرد و شاهین پلک 

 :پلک گشود و گفت

 دونم.نمی -

 ش را به بازوی شاهین زد و گفت:اعلی لبخند زد و مشت گره کرده

 قدر هواش رو نداشتی.چرا. دوسش داری. اگه نداشتی این -

 من پناهشم.  -

ی ما پناه زن و بچه مون هستیم. این حرفای توجیهی رو ول کن. همه -

 ولی تو دوسش داری. 

 حالم باهاش خوبه.  -

 ز دست رفتی. تو عاشقشی. اوه... پس ا -

 شاهین با دهان بسته آرام خندید. علی با خوشرویی گفت:

خودتم با افکار غلط  گم... االن تبریک گفتن داره.بهت تبریک می -

 گول نزن. 

 و بعد از جایش بلند شد و بازوی شاهین را گرفت و گفت: 

 بیا بریم تو، باهات کار دارم. -

دنبال علی تقریبا کشیده شد. وقتی به درون شاهین از جایش بلند شد و 

 ساختمان رفتند علی گفت:



 شبت بخیر. برو بخواب کارشون تموم شده. -

 و به اتاقش رفت. شاهین هم به جلوی اتاق رفت و در زد.

 کیه؟ -

 اجازه هست بیام تو. -

 بفرمایید.  -

 شاهین در را بازکرد و با احتیاط وارد شد و گفت:

 کسی نیست؟ -

 عزیزم. نه -

شاهین وارد شد و در را بست و قفل کرد. نگاهی به نیال کرد که روی 

زد. شال را دور تخت نشسته بود و داشت ناخن پاهایش را الک می

 موهایش پیچانده بود و تمام حواسش به الک زدنش بود.

دید او سرگرم این کارهاست. دو قرص شاهین اولین بار بود که می

 ش برداشت و خورد تا سردردش فروکش کند.مسکن از داخل داروهای

به درون سرویس رفت و مسواک زد. دست و رویش را طبق معمول  

که بیرون آمد دید نیال در حال فوت هرشب صابون زد و شست. زمانی

 کردن انگشتان پایش است.



شاهین سمت او رفت و گفت ببینمت. نیال سر بلند کرد. شاهین صورت 

ای و ابروهای های درشت قهوهست. آن چشمصاف و روشن او را نگری

انداخت. های قلوه ای چه آتشی به جانش میکشیده، بینی کوچک و لب

شان زیبا شده مخصوصا حاال که چون روز اول حضورش در خانه

 بود.

 دیگر خبری از آن ابروهای نامرتب و خط سیبیل نبود.

 شاهین جلو رفت و گفت:

 ی. نکنه گند زده به موهات.ببینم موهات رو. قایمشون کرد -

 نه. خیلی هم خوشگل شدن. -

نیال شال را از دور سرش باز کرد و آبشار موهای عسلی رنگش روی 

کرد. خود شده میهای از خود بیهایش ریخت. شاهین به او نگاهشانه

 کرد.موهای بلند و خوش رنگش را نگاه می

 چطوره؟ -

روی پای نیال پایین کشید.  شاهین تکان ریزی به سرش داد. نگاهش را

کشید. شاهین پاهای سفید چون برفش قرمزی الک را بیشتر به رخ می

احساس داغی کرد. نفس عمیقی کشید. نگاهش را چرخاند و  روی 

 ی تخت نشست و گفت:لبه

 الکت نریزه رو تخت. -



نیال درب شیشه را بست و در حال گذاشتن آن روی میز کنار تخت 

 گفت:

 ت.حواسم هس -

 گفتم نبود. اگه من نمی -

 باشه تو بردی.  -

وقتی به حالت قبل برگشت پایش با دست شاهین باال رفت. شاهین 

  .مشغول فوت کردن الک پای اوشد

 شه. الزم نیست. االن خشک می -

  .خوام تخت رو به گند بکشینمی -

 نیال به صورت شاهین نگاه کرد. 

هایش روی پایش او را نوازشگر انگشتظاهرا عادی بود. اما حرکات 

 داد. برایش لو می

 نیال لبخند زد و گفت:

 خوبی؟ -

 کوفت.  -

نیال خندید. شاهین با نگاه سرد او را نگریست. چقدر نیال در نظرش 

 زیباتر از همیشه شده بود. عروسکش خواستنی تر از همیشه شده بود. 



ن ندهد. نیال پایش را نگاهش را از نیال گرفت تا ضعفش را به او نشا

از دست شاهین پس کشید. نوک انگشت پایش را روی صورت شاهین 

 گذاشت. صورت او را سمت خود چرخاند و خندید و

 

 گفت:

 خوب نیستی. -

 شاهین زیر لب گفت:

 کنه.سرم درد می -

 مشخصه.  -

 

 هایش را ریز کرد و گفت:شاهین چشم

 کنی؟مسخره می -

 نه.  -

وباره پایش را باال برد و مقابل صورت شاهین گرفت و نیال نه گفت و د

 گفت:

 الکم قشنگه. -



پاچه شلوارش باال رفت و ساق پایش نمایان شد. شاهین نگاهش به آن 

 ساق خوش تراش افتاد و زیر لب گفت:

 با من این کار رو نکن نیال. -

 چی؟ -

هایش را به گردن شاهین کشید. نیال شیطنتش گل کرده بود. انگشت

شاهین فکش روی هم قفل شد. نفس عمیقی کشید و پای نیال را چنگ 

زد و او را سمت خود کشید. دستش را دور کمر نیال انداخت و زیر لب 

 گفت:

 با من از این بازیا نکن. -

 دانست این خشم شاهین دلیلش چیست آرام گفت:نیال که نمی

 ببخشید من...  -

بوسید و بعد سر بلند کرد و با شاهین لبش را به لب او رساند و گرم 

 قرارش با صدای آهسته خطاب به نیال گفت:نگاه بی

خوای یک هفته نباشی. یک هفته تنها با من این کار رو نکن. می -

 باشم.

 نیال حرفی نزد و شاهین دوباره به او نزدیک شد و آهسته گفت:

 تو خیلی خوبی نیال. -



چنین کرد هر زمان که اینمیو نیال چه احساس خوبی به این مرد پیدا 

 زد.قرار حرف میبی

 

صبح روز بعد در منزل حاج جلیل همه در تکاپو بودند. سالن را 

 طور که بانو دستور داد مرتب کردند.آن

ی مهمانانشان را دعوت کرده بودند. حاج جلیل و بانو از روز قبل همه

 علی و ناصر باغ را چراغانی کردند.

های پذیرایی را کرد و میز و صندلیشان کمک میکاوه هم به خدمتکار

 چید.در سالن می

 

کرد و عصر تقریبا کارها تمام ها کمک مینیال هم در آشپزخانه به خانم

شد و آشپزی که حاج جلیل استخدام کرده بود در زیرزمین مشغول 

 پختن غذا برای مهمانی شد.

 

ت او را آرایش نگین در اتاق به جان صورت نیال افتاده بود و داش

 کرد.می

 



نگین جون مگه فقط یک مهمونی نیست؟ الزم نیست این همه به من  -

 کرم پودر بمالی. 

عزیز دلم مهمونی هست اما به مناسبت ازدواجتون. شما نه نامزدی  -

 داشتین نه عروسی. باید یک فرقی با بقیه بکنی یا نه؟

ی را الی و بعد مشغول شنیون موهای او شد. نگین گل سر ظریف

 موهای او پیچید.

 و در آخر کنار آمد و نیال را نگریست.

 لبخند زد و گفت:

 کار من درسته. -

 

و بعد لباس طالیی رنگی که شاهین در اصفهان برای نیال خریده بود 

را به تن او پوشاند. وقتی نیال به جلوی آینه رفت و خود را دید چند 

 لحظه مات شد.

های برجسته و خط چشم کشیده،آن گونه های درشت شدهدیدن آن چشم

هایی که به زیباترین شکل آراسته شده بود او را مات شده، و آن لب

 تصویر خود کرده بود. 

 



برای اولین بار چقدر دلش خواست جشن عروسی داشت اما قسمتش 

 نبود. آهی کشید و سر به زیر گرفت.

 چیه عزیزم، دوست نداری؟  -

 نیال سر بلند کرد و گفت:

 چرا خیلی قشنگ شدم. ممنون نگین جون. -

 شه. شاهین دیوونت می -

نگین این را گفت و خندید. وسایلش را جمع کرد و از اتاق بیرون رفت 

 تا به خود برسد. 

 

کم کم منزل حاج جلیل پر از مهمان شد و صدای آهنگ شاد در منزل 

 پیچید.

 صدای دست و سوت و جیغ از طبقه پایین آمد.

ی دقیقه بعد جیغ و دست بیشتر شد و صدای شاهین شاهین از طبقهچند 

 پایین آمد.

نیال فهمید شاهین آمده است و حاال دل در دلش نبود تا شوهرش را 

 ببیند.

 کند.دوست داشت ببیند شاهین با دیدنش چه احساسی پیدا می



 

نیال روی تخت نشست و منتظر شد. چند دقیقه بعد در زده شد و نیال 

طور بی صدا روی تخت نشست. در باز شد و شاهین به درون آمد همان

و نیال را حاضر و آماده چون یک عروسک زیبا نشسته روی تخت 

 دید.

 

رفت. شاهین آهسته آهسته هایش ور مینیال سر به زیر داشت و با ناخن

 به او نزدیک شد. مقابلش ایستاد و گفت:

 نیال. -

 ن در آن کت شلوار مشکی لبخند زد.نیال سر بلند کرد و با دیدن شاهی

چقدر آن شب شاهین در نظرش زیباتر از همیشه بود. شاهین دستش را 

سمت نیال بلند کرد. نیال دستش را در دست او گذاشت و از جایش بلند 

 شد.

های گل رز قرمز که روی به دسته گل دست شاهین نگاه کرد. غنچه

 زد. ک میی طالیی با نگینهای نباتی به او چشمپایه

 ها غرق شد.های شاهین نگاه کرد و در آننیال به چشم

 

 شاهین به او لبخند مهربانی زد و گفت:



 خیلی زیبا شدی. -

 نیال دستی به یقه کت او کشید و گفت:

 تو مثل جنتلمنا شدی. -

 مثل؟ -

 هستی. -

شاهین خندید و نیال را به آغوش کشید. چند لحظه به همان حال ماند.  

 رامش گرفت گفت:وقتی آ

 همیشه پیشم بمون. -

 کنم. هیچوقت ترکت نمی -

شاهین نیال را بیشتر به خود فشرد. وقتی از هم جدا شدند دسته گل را 

به دست او داد. سمت کمد نیال رفت و شال کار شده دانتل را از کمدش 

 بیرون کشید و روی سر نیال انداخت.

 

 نیال معترض گفت:

شن. از ریخت می افتن. چه اشکالی داره میشاهین. موهام خراب  -

 وقتی لباسم پوشیده است.

 شاهین با مهربانی خاصی گفت:



 همین که من دیدم و پسندیدم کافیه. -

 اما... -

های نیال گذاشت و بازوی او را در دست شاهین انگشتش را روی لب

 گرفت و گفت:

 بریم. -

 

ول راهرو را قدم زنان و با هم راه افتادند. از اتاق بیرون رفتند. ط

ها از جا بلند شدند. با ی مهمانرفتند. از پله ها سرازیر شدند که همه

برانداز کردن نیال برای آن دو دست زدند. نیال با شادمانی شاهین را 

نگریست. روی سرشان گل و شکالت ریختند و کل کشیدند. به آن دو 

ه بودند هدایتشان تبریک گفتند و سمت جایگاهی که برایشان آماده کرد

 کردند.

 شاهین و نیال در جایگاهشان نشستند و کاوه آهنگ را پلی کرد.

 ترها به وسط رفتند و مشغول رقصیدن شدند.با پای شدن آهنگ جوان

 

 نگاه شاهین اما به در بود. کمی بعد نیال پرسید:

 منتظر کسی هستی؟ -

 آره. -



 کی؟ -

 مادر اینا.  -

هاست که دانست ماه منیر مغرورتر از ایننیال با غصه آهی کشید و 

 بخواهد در آن جشن شرکت کند.

هایش، کمی بعد در باز شد و آقای راستاد و بعد شیوا و محسن و بچه

 بعد هم شیال و ربکا، و پشتبندش رامین وارد سالن شدند.

ها خوش آمد گفت شاهین از جایش بلند شد و به استقبالشان رفت. به آن

 و بغلشان کرد.

وقتی جلوتر آمدند رامین با حالت رقص وارد جمع شد و شروع به 

 زدند.خندیدند و برایش دست میرقصیدن کرد و همه به حرکات او می

خانواده راستاد به نیال هم تبریک گفتند و یکی یکی در آغوشش کشیدند 

 به او تبریک گفتند. 

او را  وقتی دور نیال خلوت شد رامین با حالت رقص جلو رفت و دست

گرفت و از جا بلندش کرد. نیال را به وسط سالن برد و با او مشغول 

 رقصیدن شد. حین رقصیدن نیال گفت:

 ازم ناراحت نیستی؟ -

 چرا. هنوز هم. -

 رقصی.قدر شاد میپس چرا این -



 خوب چه ربطی داره؟  - 

او با یک دست، دست نیال را گرفت و دور خود چرخاند و با دست 

کشید. طوری که باقی پسرها هم با هم یکصدا سوت دیگرش سوت 

 کشیدند. 

 نیال در بین آن همه سر و صدا و جیغ گفت:

 ببخشید. -

 چی؟  -

 گم ببخشید. می -

 رامین سرش را نزدیک دهان نیال برد و گفت:

 چی؟ -

 گفتم ببخشید.  -

 شنوم. نمی -

 نیال بلندتر داد زد:

 گفتم ببخشید. -

 که همه نگاهش کردند. رامین خندید و گفت: بار طوری داد زداین 

 کشی.بخشم چرا داد میباشه بابا. گفتم که می -



 نیال به رامین و خنده بدجنسش نگاه کرد و با حرص گفت: 

 می کشمت رامین. -

 رامین سرخوش خندید و گفت:

حقت بود. دفعه دیگه نگی به شما مربوط نیست. یادت باشه همه چی  -

 قت به من ربط داره.تو و اون شوهر عن

 چرا؟  -

 چرا داره؟ چون من داداش کوچیکتر اونم و داداش بزرگتر تو.  -

هایش به نوک بینی نیال زد. نیال حین رقصیدن و بعد با نوک انگشت

 بینیش را گرفت و گفت:

 بدجنس. -

 

رامین به دنبال شاهین گشت و با پیدا کردن او که داشت حرصی 

 ان نمایی زد و گفت:نوشید لبخند دندشربت می

 ترکه.رقصی شوهرت داره میچون داری با من می -

هایش را باال برد و مشغول دست زدن شد و رامین حین رقصیدن دست 

 با صدای بلند گفت:

 شاهین باید برقصه، شاهین باید برقصه. -



 و کل جمع با خنده و شوخی همراهش شدند. 

 

دادند و کمی بعد شاهین نیال مردها شاهین را سمت رامین و نیال هول 

را در آغوش داشت و با آهنگ آرامی که پخش می شد مشغول 

خود این فرشته زیبا روی را در رقصیدن بودند. شاهین چه از خود بی

 رقصیدند.آغوش داشت و هر دو داشتند آرام و به دور از خود با هم می

 

ن بعد از بعد از صرف شام و پذیرایی و رقص و آواز  کم کم مهمانا

تقدیم هدیه و آرزوی خوشبختی، منزل آقا جلیل را ترک کردند و فقط 

خانواده دور هم ماندند و به شادیشان تا ساعتی بعد ادامه دادند. 

 گرفتند ورقصیدند و عکس میمی

 بردند.از لحظات لذت می

 

ربکا از جایش بلند شد و به آشپزخانه رفت تا لیوان آبی برای خود 

دید م فکرش پیش شاهین و شادی واقعی او بود. وقتی میبردارد. تما

 شاهین تا این حد شاد است هم خوشحال بود و هم ناراحت.

 



این دوحس متناقض به شدت آزارش می دادند. اما سعی کرد کمتر  

خود را بیازارد. به کابینت تکیه کرد و آهسته مشغول نوشیدن آب شد 

 که کاوه وارد آشپزخانه شد. 

 

ربکا و رامین رابطه چندان خوبی نداشتند اما کاوه بدجور دل کاوه و 

دانستند ها پیش و تقریبا همه این را میدر گروی ربکا داشت. از سال

 شد.مهری رامین و ربکا رو به رو میاما کاوه همیشه با کم لطفی و بی

کاوه هم یک لیوان آب برداشت و سر کشید و بعد نگاهی به ربکا در 

 ی کرد. به نظرش او بسیار زیبا شده بود.آن لباس مشک

 

 کنی؟به چی نگاه می -

 

کاوه لبخند کجی زد و سکوت کرد. ربکا ایشی گفت و لیوان را روی 

 کابینت گذاشت. و راه افتاد که برود.

 کاوه میز راه دور زد و راه افتاد. مقابل ربکا ایستاد و گفت:

 کجا. -

 ربکا با عصبانیت چرخید و زیر لب گفت:

 باز خل بازیات گل کردن لعنتی. -



 

 کاوه بازوی لخت او را چنگ زد و سمت خود کشید و گفت:

 خوای تشریف ببری.می -

 آره. تا از دست توی خل راحت بشم. -

 من خلم؟ -

 

تر ربکا را سمت خود کشید. پای ربکا سر خورد و نزدیک کاوه محکم

نگهش داشت. اما  بود بیفتد. کاوه دست دیگر را دور کمر او انداخت و

 چه نگه داشتنی. او را کامال به آغوش کشیده بود.

ربکا یک لحظه از ترس زمین خوردن، جایی که در آن فرود آمده بود 

و عطری که مشامش را پر کرده بود به همان حال ماند. نفس در 

 اش حبس شد.سینه

 .بعد از کمی نگاهش را باال برد و به کاوه دشمن دیرینه اش نگاه کرد

 همیشه به خاطر دعواهای لفظی بین او و رامین از کاوه متنفر بود.

 

 کاوه آرام گفت:

 حالت خوبه؟ -



حرف خود را از الی بازوان کاوه بیرون کشید و با ذهنی قفل ربکا بی 

 شده و حالتی حیران گفت:

 من خوبم. -

 خوام باهات حرف بزنم.می -

 ناگهان صدایی از پشت گفت:

 بزن!تو با من حرف  -

 

ی کاوه نشست تا برگشت مشتی در صورتش خوابید دستی روی شانه

 که به کابینت خورد و آخش در آمد.

 ها تهدیدوار فریاد زد:رامین چون دیوانه

 تو فقط با من حرف بزن. به خواهرم چکار داری؟ -

ها به هم خورد و همه سمت آشپزخانه دویدند. ربکا مات  ی شادیهمه

 کرد. رامین فریاد زد:رامین را نگاه می

ذارم خواهرم با تو ازدواج کنه. اون هم ازت من ازت متنفرم و نمی -

 متنفره.

 و بعد خطاب به ربکا گفت:

 بریم. -



ربکا از کنار کاوه رد شد و دنبال رامین دوید. رامین همه را کنار زد 

و بیرون رفت. ربکا وسایلش را برداشت و سمت درب سالن رفتند که 

 حرکت در آمد و دوید و گفت: کاوه به

 وایسا، با توام. -

 

رامین به در نرسیده بود که کاوه از پشت کت زرشکی او را چنگ زد. 

رامین را رو به عقب کشاند. رامین برگشت و دوباره دو مشت برای 

های او را رد کرد و کاوه انداخت. این بار کاوه با بغل ساعدهایش مشت

 داد زد:

 خوام باهات حرف بزنم.. میمشت ننداز حیوون -

های های او را گرفت و سمت جمعیت چرخاند. رامین دستو بعد شانه 

کاوه را از خود دور کرد. کاوه جلوی درب خروجی ایستاد. شاهین 

 تر کشید و گفت:زد عقبرامین را که نفس نفس می

 چه خبره؟ مشت و داد و هوار. -

 ریاد زد:رامین از شدت عصبانیت  در صورت شاهین ف

 اون عوضی به خواهرم دست زد. -

شاهین سیلی محکمی در صورت رامین زد. همه ساکت شدند. رامین 

دستش را روی جای سیلی شاهین گذاشت و مالید. سرش را پایین 

 انداخت.



 شاهین با خشم زیر لب گفت:

 شعور.زنن بیاین اتفاقات رو توی جمع جار نمی -

کرد. بزرگترها که تا آن را نگاه می ربکا بال تکلیف رامین و شاهین

لحظه ساکت و سردرگم ایستاده بودند پا در میانی کردند و رامین و 

 ربکا را نشاندند.

شیوا کمک کرد نیال بنشیند و به او که ترسیده بود کمی شربت خوراند. 

 جو با وجود سکوت نا آرام بود.

  

 حاج جلیل پرسید:

 چی شده کاوه؟ -

 زدم. ربکا حرف می من فقط داشتم با -

 رامین سر بلند کرد و داد زد:

 کنی خیلی تو حلقش بودی؟فکر نمی -

رامین من دستش رو کشیدم اون سر خورد که من گرفتمش نیفته.  -

 قصد بدی نداشتم. درسته یا نه ربکا؟ 

 ربکا سردرگم شد اما با این حال چند بار سر تکان داد و گفت:

 آره... آره. -



گریست. رو به جلو خم شد و روی زانوهایش تکیه زد رامین او را ن

 که کاوه گفت:

 زنم رامین.با اجازه پدر و مادرم این حرفا رو می -

 رامین سر بلند کرد و گفت:

 نزن. حرف نزن خوشم نمیاد بشنوم. -

خوام باهاش باید بشنوی. من ربکا رو دوست دارم. خیلی هم زیاد. می -

 تا حاال ازدواج نکردم به خاطر خواهرته.  دونن اگهزندگی کنم. همه می

خوام زندگی تشکیل بدم. از همه چیم هم خبر دارین. اخالقم رفتارم می

گم خیلی خوبم، نه. من اصال هم خوب نیستم. اما کارم در آمدم. نمی

 بینی. همینم که می

گی بگو اما تنفر رو قاطی انتخاب و حرفت کنم هر چی میخواهش می

 نکن. 

 

 رامین نیم نگاهی به ربکا انداخت که ساکت بود. بعد رو به کاوه گفت:

من جنازه ربکا رو هم روی دوشت نمیندازم، چه برسه به اینکه  -

 بخوام اجازه بدم زنت بشه.

کل داریم؟ یعنی اگر من رامین! چرا ؟ چون من و تو همیشه با هم کل -

 کرد؟و تو دوتا دوست خوب بودیم قضیه فرق می



کرد. ماها پدر و مادر نداریم. باید حواسم باشه خواهرم علومه که میم -

شناسم. یه کنه. من هم اخالق و رفتارت رو خوب میبا کی ازدواج می

 آدم خوشگذرون و الابالی. 

زنم. ی دوستام رو از زندگیم خط میتو به من بگو آره. من همه -

 .ه می خوایینشم همونی کدم. میروش زندگی کردنم رو تغییر می

 

 کنم.شی که من برای خواهرم تصور میتو هیچوقت اونی نمی -

آخه مگه من چکار کردم؟ اگر مشکل تو اون مسائله، من همه رو  -

 کنم. جمع می

 رامین سر بلند کرد و خطاب به کاوه گفت:

 چه تضمینی هست که دوباره برنگردی بهشون آقا گاوه. -

کرد ولی جواب نداد. نفس عمیقی کشید و کاوه با حرص رامین را نگاه 

 گفت:

 دم.گردم. جلوی همه بهت قول میبر نمی -

 رامین چند لحظه کاوه را نگریست. بانو گفت:

خواد باهامون آقا رامین! تویی که از وقتی فهمیدی کاوه ربکا رو می -

ذارم عروسام دونی که تا وقتی من هستم نمیسرسنگین شدی، می

 داشته باشن؟ کوچکترین مشکلی



خواد باهاش زندگی شما به جای خود زن عمو. ولی مهم اونیه که می -

 کنه. اون هم باید سر به راه باشه که زندگی خواهرم رو به گند نکشه.

دونی که کاوه خیلی شرایط خوب دیگه هم گی. ولی میتو درست می -

 داره.

ها . اونتونن داشته باشناین شرایط رو خیلی کسای دیگه هم می -

ترین امتیازهایه که یک مرد باید داشته باشه تا بتونه یک زندگی معمول

 معمولی داشته باشه.

 شاهین لبخند زد و گفت:

 بزرگ شدی. -

 من بزرگ بودم. کسی ندید. -

 بانو آرام گفت:

 کنیم.هر چی که شما بخوایین ما به دیده منت قبولی می -

 رامین از جایش بلند شد و گفت:

کاری رسم و رسومی داره. تو مجلس جشن ازدواج کسی، شرط هر  -

 کنن. بریم ربکا.و شروط برای ازدواج کس دیگه تعیین نمی

 ربکا هم از جایش بلند شد و دنبال رامین راه افتاد.

رامین کاوه را کنار زد و هر دو رد شدند. به در نرسیده بودند که  

 کردنگاه می های گرد شدهدرب سالن باز شد. رامین با چشم



 

نگاهی به رامین انداخت و از او رد شد. همه به احترامش ماه منیر نیم

 برخاستند. شاهین از کنار نیال بلند شد و سمت مادرش رفت و گفت:

 مامان... این وقت شب... -

 ماه منیر دستش را مقابل شاهین گرفت و گفت:

 جلو نیا. اومدم بگم تو از این لحظه پسر من نیستی. -

 اهین دو قدم مانده به ماه منیر در جایش خشک شد.ش

تو دشمن من رو آوردی تو خونه ام. بهت چیزی نگفتم. بین من و  -

اون، اون رو انتخاب کردی. بعد از این همه جا، اومدی خونه عموت 

که می تونستی لب تر کنی تا که آبروی ما رو بریزی. در صورتی

ها برات مراسم د هم بذاری غریبهبابات یه خونه در اختیارت بذاره. بع

که بیشتر از یک ماه و نیمه زنته دیگه چه جشنی و جشن بگیرن. این

 داشتین؟ هان؟ جشن و رقص و پایکوبی روی خون برادرت؟

 

 کنین.طوری به ماجرا نگاه میمامان چرا این -

 بانو جلو رفت و بازوی ماه منیر را گرفت و گفت:



کنی. حرفهای تو درست اما ناراحت میعزیزم چرا خودت رو  -

شاهرخ مرده و شاهین زنده است. تو باید برای زنده زندگی کنی. مرده 

 کنه.هم کار خودش رو می

  .شاهین داره روی خون برادرش خودش رو می غلتونه -

 مادر، باز هم شما همه چیز رو با هم قاطی کردین؟ -

 رامین رو به ربکا گفت:

 رو پر از غصه کنه. ما بریم. باز اومده دل همه -

 

و بعد خداحافظی جمعی کردند و راه افتادند. نیال به خاطر حرفهای ماه 

 رفت.های دسته گلش ور میمنیر با غصه با گل

 هایش رو به نیال گفت:ماه منیر بعد از پاک کردن اشک

الهی به زمین گرم بخوری دختر. داداشت شاهرخ رو گرفت، خودت   -

 رفتی.شاهینم رو گ

های نیال پر شدند و لبریز و خالی. شیوا سرزنش وار به مادرش چشم

 گفت:

 مامان باز اومدی همه رو خون به جیگر کنی. -

آره مادر اومدم خون به جیگرتون کنم. مگه من چی ازم برمیاد جز  -

 این؛ که بگم خدا اون پسر رو مرگ بده که پسرم رو مرگ داد.



 

کند. از جا بلند شد که دسته گلش افتاد.  نیال نتوانست خود را کنترل

 .ها باالرفتو بعد با سرعت از آن ها رفتگریان به سمت پله

 شاهین رو به مادرش گفت:

 کافیه حاج خانم. کافیه تو رو خدا. -

 

رامین با چهره گرفته در حال رانندگی بود و ربکا داشت از پنجره 

ربکا انداخت. او را بسیار کرد. رامین نیم نگاهی به بیرون را نگاه می

 در خود و دور از خویش دید. رامین گفت:

 ربی. -

 هوم.  -

 تو فکری عزیزم.  -

 چیزی نیست. -

 بگو. - 

 ربکا نفس عمیقی کشید و گفت:

 اونا به هم میان. -



 کیا؟ -

 شاهین و زنش.  -

 نیال.  -

 مگه زن دیگه هم داره؟  -

 خوام اسمش رو بهت یاد بدم. می -

 خواد به زبون بیارم.رو بلدم. فقط دلم نمی اسمش -

 دیگه بهشون فکر نکن. -

اون دختر ظریف و زیباییه. شاغله. با  سواده. ناز مخصوص به  -

خودش رو داره. صبور و خوش اخالقه. برای همین شاهین عاشقش 

 شد.

 ربکا به گریه افتاد. رامین با غصه آهی کشید و گفت:

 طوربهتر شد. بذار با هم خوش باشن.گریه نکن قربونت برم. این -

 ربکا هق هق زنان گفت:

 ای از دستم بر میاد.مگه کار دیگه -

 های داغ اشک از چشمش سرازیر شد.ربکا پلک زد و گلوله

 با همان حال زار گفت:



من هیچوقت به چشم شاهین نیومدم. اون هیچوقت به من به چشم  -

شاهین نتونستم دلش رو به  عشق توجه نکرد. چرا من با همه محبتم به

دست بیارم؟ حتی وقتی نوشین بود من همون زمان هم دوستش داشتم. 

حتی قبل از نوشین. از وقتی که مامان بابا مردن و اومدیم خونه عمو. 

کردم و کسی نبود دلداریم شبایی که با غصه تو باغ یا تو اتاقم گریه می

اولی که فهمید من دارم  داد. همون باربده شاهین بود که دلداریم می

کنم اومد بغلم کرد و موهام رو نوازش کرد بهش دلبستم. گفت گریه می

ذاره. اون با اون جمله دنیام رو حواسش بهم هست و هرگز تنهام نمی

که خودش برادرم شد. زیر و زبر کرد. من عاشقش شدم در حالی

 ام شد. پشتوانه

 غض گفت:هایش کشید و با بربکا دستش را زیر چشم

گفتم. حتی کسی ره که همه مشکالتم رو بهش میهیچوقت یادم نمی -

شد رو نتونستم به تو بگم اما به ها تو راه مدرسه مزاحمم میکه مدت

کردم دنبالمون راه بیفته و به اون شکل شاهین گفتم. اصال هم فکر نمی

وقت اون پسر رو آش و الش کنه. اون همیشه یه حامی خوبه. هیچ

کنه. تمام نفس کشیدنهاش برای مردمه. تا بود سه خودش زندگی نمیوا

حامی من و خواهرهاش، بعد هم نوشین، حاال هم نیال. اما خوشحالم. 

ده. نیال رو خوشحالم اگر حامی نیالست در عوض نیال بهش آرامش می

 خدا براش رسوند.

کا رامین به ربکا نگاه کرد. دلش برای او پر از غصه شد. بازوی رب

را گرفت و او را سمت خود کشید. ربکا را به خودنزدیک کرد و بر 

 روی موهای نیمه لختش بوسه زد.



ی برادرش تکیه کرد و با خیال راحت گریه کرد و اشک ربکا به شانه

 ریخت.

 وقتی به منزل رسیدند ربکا آرام شده بود.

ا هر دو درها را باز کردند تا پیاده شوند که ربکا بازوی رامین ر

 گرفت و گفت:

 رامین. -

 جان رامین.  -

 خوام به کاوه فکر کنم. می -

 رامین مات شد. بعد از چند لحظه گفت:

 کنی زود تصمیم گرفتی. آدم قحطه؟ فکر نمی -

ی این سالها دل کاوه گرو من ها دلم گروی شاهین بود و همهمن سال -

زندگی با کسی کردیم عشقش رو ندیدیم. اما بود. ما چون باهاش لج می

 که عشق

 

 بزرگی بهت داره باید خیلی خوب باشه. 

 

 رامین با غیظ سر تکان داد و گفت:



 شه.بهش فکر نکن. اصال نمی -

 بذار شانسم رو امتحان کنم. -

 رامین چند لحظه ساکت بود و بعد زیر لب گفت: 

 گندش بزنن. باشه. -

نرسیده به ساختمان و بعد هر دو پیاده شدند و سمت ساختمان رفتند.  

ربکا دست در کیفش کرد و دفتر خاطرات نوشین را در آورد و سمت 

 رامین گرفت و گفت:

 بیا. -

 رامین با دیدن دفتر مات شد و بعد هیجان زده  گفت: 

 این رو از کجا آوردی؟ -

 از تو کیف نیال خانمتون. -

 خدای من... چطوری این کار رو کردی؟  -

اس عوض کنم. رفتم تو اتاقشون، در رو قفل کردم رم باال لبگفتم می -

و رفتم سراغ وسایل نیال. توی کیفش بود. برداشتمش. دیگه نگی به 

 فکر من نیستی. 

 رامین خندید و گفت:



کرد با دیدن این دفتر اون روز که شاهین داشت وسایل رو جمع می -

نصف عمرم رفت. سعی کردم با بیرون بردن وسایل یه جوری توی 

پارکینگ درش بیارم اما شاهین انداختش توی ساک. ساک هم خودش 

 برداشت و برد. 

 شاهین نفهمید این دفتر چیه؟  -

 نه. فکر کرد مال نیالست.  -

 قیچیش کرده. به نظرت تا کجاش رو خونده.  -

مطمئنم چیز زیادی ازش نخونده. واگر نه امشب روی خوش نشون  -

 داد. نمی

 مطمئنی؟  -

رفتیم و االن نیال اگر نه من و نوشین و همه و همه لو می آره. و -

 تونست خود دار باشه. نمی

 ولی به نظرت کی این جعبه رو برداشته؟  -

 :رامین پوزخندی زد وگفت

معلومه دیگه. شیرین. کار خود موزیشه. فقط اون باید تا این حد  -

 ناسپاس باشه.

 تونسته باز کنه. ولی نیال خیلی باهوش بوده که در جعبه رو -

 چی بگم. ربکا.  -



 جونم. -

جا امن نیست. اگر گذشته لو بره هممون ما باید بریم. دیگه هیچ - 

کنه. اگه تا حاال شیم. هر جا که باشیم شاهین پیدامون میبدبخت می

رفتم حاال باید واسه جونم برم. این شیرین هم قاطی کرده و واسه دلم می

 کنه. رو ببنده. بدبختمون می احتماال نتونه چفت دهنش

 ولی آخه! -

 فقط حاضر باش. برای هر آن که خبرت کنم.  -

 کجا بریم؟ -

 جا زیاده. نگران نباش. بریم تو، هوا سرده.  -

هر دو به درون عمارت رفتند. عمارت سوت و کور بود. هر دو از 

 سالن گذشتند که رامین گفت:

 مه لقا نیست؟ -

 شاید رفته بخوابه.  -

شیرین از اتاق انتهای راهرو سرک کشید و با دیدن رامین و ربکا 

 گفت:

 سالم. -

 هر دو جوابش را دادند. خواست در را ببندد که رامین گفت:



 شیرین. -

 شیرین الی در را گشود و گفت: 

 بله. -

 مادرت کجاست؟ -

 کمی ناخوش احوال بود از سر شب. -

 خوب.  -

 با عمو علی رفت درمانگاه. -

 را بهم زنگ نزدی؟چ -

 عمو علی بود. ممنون. -

 بیا به اتاقم کارت دارم. -

 آخه! -

 زود. -

 شیرین ترسیده و درمانده گفت:

 آخه... -

 همین حاال. با زبون خوش... منتظرم.  -



 

رامین رو به ربکا کرد و لبخند محوی زد و چشمکی پراند. ربکا لبخند 

به اتاقش رفت و دفتر را  زد و به اتاقش رفت و در را بست. رامین هم

روی میز توالتش گذاشت و کتش را ازتن بیرون کشید و روی تخت 

انداخت. بعد هم شلوارش را تعویض کرد که شیرین در زد و وارد اتاق 

 شد.

رامین به او خیره بود و داشت دگمه های سر آستین پیراهن بادمجانیش 

 کرد.را باز می

 خوب بگو... -

 از چی؟ -

 .حماقتاتاز  -

 من چکار کردم آقا؟ -

گی دونی دو نفر بیرون وایسادن چرا به من میاالن شدم آقا؟ وقتی می -

 دهن کثیفت رو ببند.

رامین دگمه های پیراهنش را باز کرد و آن را از تنش بیرون کشید و 

 روی تخت پرت کرد و گفت:

 االن موش شدی. -

 گفت:هایش را به هم مالید و شیرین مضطرب دست 



 من باید چی بگم؟ -

 رامین رکابیش را بیرون کشید که شیرین سربه زیر گرفت. 

 

هایش را به کمرش زد و مقابل شیرین ایستاد و رامین جلو رفت و دست

 گفت:

 سرت رو بگیر باال. -

 شیرین بغض کرد و گفت:

 االن مامانم میاد. -

 جهنم... سرت رو بگیر باال. -

د و نگاهش از روی پوست روشن تن شیرین به سختی سر بلند کر

 رامین باال رفت و به صورتش رسید. رامین گفت:

 تو جعبه رو برداشتی؟ -

 من.... -

 آره یا نه؟ -

 نه آقا. -

 نه! -



 نه. -

رامین دستش را از کمرش برداشت و به پای کمد رفت و یک تیشرت 

 بیرون کشید و آن را تن زد و گفت:

جون خودم بفهمم قصد فضولی و  ببین شیرین. به جون خودت به -

کنم از این عمارت آواره شین. کنم. کاری میخریت داشتی بیچارت می

 فهمیدی؟

 شیرین همچنان ترسیده و مضطرب گفت:

 چشم. -

 حاال بگو جعبه رو کی ور داشتی؟ -

 من بر نداشتم.  -

 تو دادیش به نیال؟ کی؟ -

 نه! باور کنین.  -

شیرین ترسیده عقب رفت و به در چسبید. قدر که رامین جلو رفت. آن

ترین فاصله به او ایستاد و باعث شد شیرین به در رامین در نزدیک

بچسبد. شیرین در مقابل هیکل رامین همچون عروسک کوچکی بود. 

هایش را از روی سر او رد کرد و روی در گذاشت. رامین دست

گریه کند. شیرین بین او و در گیر افتاد. بغض کرد و نزدیک بود 

 رامین گفت:



های خودم شیرین. بشنوم تو این کار دخالتی داشتی با دست -

 کشمت. فهمیدی؟می

هایش را از روی در شیرین تند تند سر فرود آورد. رامین دست

 برداشت و گفت:

کنم. حتی کس رحم نمیفهمم کار کی بوده. اون روز به هیچآخر می -

 . خوب؟تو... پس بهتره حواست رو جمع کنی

 باشه -

 برو -

 

او از در جدا شد و عقب رفت و شیرین گریان و باعجله در را بازکرد 

و از اتاق بیرون دوید. رامین در را بست و رفت دفتر را برداشت و 

 نگاه کرد و بعد آن را درون کمدش گذاشت و دربش را قفل کرد. 

 

به رامین چراغ را خاموش کرد و خود را روی تخت انداخت. ذهنش 

 شدت درگیر بود.

دانست چه کسی و چطور درگیر گذشته. درگیر حال و فردایش. نمی

 جعبه را پیدا کرده است.

 شد.آنقدر مغزش از فکرهای متفاوت آشفته بود که داشت دیوانه می



اندیشید. به شد و به رفتن و یا ماندن میمدام از این پهلو به آن پهلو می

 ریخت.شد همه چیز به هم میشا میرازی که درسینه داشت و اگر اف

به پشت خوابید و دو دستش را در هم قفل کرد و روی پیشانیش 

 گذاشت.

کرد از هر چه هم که خبر دارد به شیرین فکر کرد. آن زمان فکر می

برد. اما حاال کودک است و مرور زمان همه چیز را از خاطرش می

 دید آن ذهن کودکانه بیشتر قوت گرفته است.می

و حاال شاید در پی بر مال کردن حقیقت است. از شیرین متنفر نبود. اما 

 آورد.کارهایش حرص او را در می

 گرفت.او دختر حرف گوش کنی نبود و حرفهایش را نادیده می

 

دانست اگر این حماقت و فضولی بزرگ کار شیرین بود حاال نمی

 چگونه از خجالتش در بیاید.

ه سال او را چون خواهر کوچکترش از یک طرف بعد از این هم

دید و دوست نداشت به او آسیب بزند، از یک طرف هم از این می

حرکتش به شدت عصبانی بود. این چند روز را بسیار استرس کشیده 

 بود.

شود! اگر شاهین بفهمد تمام وجودش لرزیده بود. اگر کسی بفهمد چه می

 شود؟کند! تکلیفش با نیال چه میچکار می



 راه حلی برای پاک کردن حماقتهای گذشته نداشت. هیچ

رفت و رفت. باید میزد و بیشتر فرو میدر این منجالب دست و پا می

برد. کرد. باید ربکا را هم مییک جایی خود را گم و گور می

توانست خواهر دردانه اش را بگذارد و برود. حتما بعدها به خاطر نمی

 خواست.نمی شد و او این رااو سین جیم می

از این افکار آشفته سخت به هم ریخت و اَه بلندی گفت و کف 

 هایش را محکم به پیشانیش کشید.دست

 

شاهین در حال باز کردن سنجاق موهای نیال بود. همه رفته بودند و آن 

دو ساکت روی تخت کنار هم نشسته بودند. شاهین در آرامش سنجاق 

ال فرو رفته در خود به نیش کالم ماه کرد و نیرا از موهای نیال باز می

 منیر می اندیشید.

هایش پر از اشک شدند و فرو ریختند. دلش برای سینا پرکشید. چشم

حقش نبود اینچنین نفرین شود. شاهین موهای باز شده نیال را با یک 

 دست جمع کرد و روی شانه او انداخت و گفت:

 تموم شد. -

 کشید.و بعد زیپ لباس او را پایین  

 



ی او ی او گذاشت و لباس را پایین کشید و بر شانهدستش را روی شانه

بوسه نرمی گذاشت. وقتی هیچ حرکتی از سمت نیال ندید خود را جلو 

 کشید و صورت او را نگریست.

 با دیدن آن همه اشک حیران گفت:

 نیال؟! -

 های او را پاک کرد و گفت:اشک 

 چی شده؟ -

 دلم رو شکست. مادرت با حرفهاش  -

 شاهین او را به آغوش کشید و گفت:

 مادر منظور خاصی نداره عزیزم. -

 

 منظور از این خاص تر؟ -

کنه من رو هم از دست کاش درکش کنی. اون فکر مینه. ولی ای -

کنه چون ازش داده. شاید خوب نباشه این رو بگم اما کمی حسادت می

 جدا شدیم.

ور که نیال در آغوشش بود او را نیال سکوت کرد. شاهین همانط

 خواباند و گفت:



 کنه.حتما گذر زمان همه چی رو درست می -

 شاید هم فقط زخمهارو کهنه و چرکی کنه -

شاهین پیشانیش را به پیشانی نیال چسباند و موهای او را نوازش کرد و 

 گفت:

 امیدوارم اینطور نباشه.  بخش دوم.  -

 فصل پانزدهم. 

 

 ده روز بعد...

 

ها که کار خونشون تکمیل شد ما هم خیالمون راحته. به امید خدا بچه -

 تونیم هر زمان که خواستیم بریم بهشون سر بزنیم.می

 داد.بله خانم. ولی کاش نیال از کارش استعفا نمی -

بهتر آقا جالل. صبح تا شب، شب تا صبح بره کشیک تو بیمارستان  -

دا رو شکر شوهرش دستش به که چی بشه؟ برای چندرغاز حقوق. خ

ره رسه. بعد هم همین که به خاطر شوهرش سر کار نمیدهنش می

ده حس خوبی بینشون هست. به هر حال درسته که اون مرد نشون می

 به مراقبت نیاز داره، ولی به وقتش پشتیبان خوبیه برای نیال.

 شوهرش بر خالف تصوراتی که در موردش داشتیم مرد بدی نیست.  -



 نه. نیست.  -

صدای اف اف باعث شد هر دو سکوت کنند. آقا جالل به جلوی دستگاه 

 رفت و تصویر را نگاه کرد. با دیدن کسی که پشت در بود ناباور گفت:

 این سیناس؟ -

 انیس خانم از پای لحاف و تشکهای روی زمین بلند شد و گفت:

 سینا؟ -

 آقا جالل دگمه را زد و گفت:

 شده. ولی هفت، هشت ماهی از زندانش مونده بود. آره خودشه. آزاد  -

 انیس خانم سمت در پا تند کرد و گفت:

 خدا رو شکر که اومد. حتما باقی زندانش رو بخشیدن. -

و بعد از در بیرون رفت که با سینا مواجه شد. با شوق و خوشحالی 

 خود را در آغوش او انداخت و با گریه و خنده توأمان گفت:

مادر، خوش اومدی پسر عزیزم... خدایا شکرت، خدایا خوش اومدی  -

 صدهزار مرتبه شکرت.

سینا غمزده مادرش را به خود فشرد. بسیار دلتنگش بود. سرش را خم 

 کرد و پیشانیش را روی سر او گذاشت. با صدایی آهسته گفت:

 برگشتم. ولی دیگه اون سینای قبل نیستم. -



جا در آغوش هم چند دقیقه همان و بعد هم آقا جالل را در آغوش کشید. 

 ماندند و بعد به درون منزل رفتند.

انیس خانم مشغول اسپند دود کردن شد و سینا در حالی که روی مبل 

 کرد.نشسته بود داشت لحاف و تشک و بالشهای وسط سالن را نگاه می

های چای آمد و از سینا پذیرایی کرد. سینا با آن چهره پدرش با استان

ه و شکسته و نگاه غمزده تشکر کرد و یک استکان برداشت و الغر شد

 خطاب به پدرش گفت:

 ممنون. نیال کجاست؟ -

 آقا جالل یک لحظه مکث کرد و بعد نشست و گفت:

 رفته سر کار. -

 رسه خونه؟آد؟ تا شب میکی می -

انیس خانم که صدای سینا را شنیده بود با ترس و منغل اسفند آمد. آن 

 ینا چرخاند و گفت:را دور سر س

 آره مادر، میاد. -

 کنی؟اینا رو واسه نیال حاضر می -

 آره مادر. خونه خریدن. باید کم کم وسایلش رو حاضر کنیم.-

 های سینا ریز شد. عصبی دوسه بار پلک زد و گفت:چشم



 حسام که خونه داشت. 

 انیس خانم و آقا جالل به هم نگاه کردند.

 انیس خانم گفت:

 بزرگتر خریدن.خونه  -

 باشه. -

سینا این را گفت و بدون هیچ حرف دیگری از جایش بلند شد. به اتاقش 

 رفت و حوله و لباس برداشت و به سمت حمام رفت.

 مادر چرا چائیت رو نخوردی؟ -

 میل ندارم.  -

هایش را از تن کند و به زیر دوش رفت. دقایقی طوالنی با سینا لباس

کسی اعتراض کند و یا تمام شدن تایمش را خیال راحت بدون اینکه 

آورد اما فکر نیال گوشزد کند زیر دوش ایستاد. آب داغ حالش را جا می

 کرد.اش میداشت دیوانه

اندیشید خواهرش همسر کسی شده که دشمنشان است وقتی به این می

کنند و آزارش کرد حتما اذیتش میلرزید. وقتی به این فکر میتنش می

شکست. از حسام به شدت کفری بود. بارها قسم دلش میدهند می

اش کند تا خورده بود او را به چنگ بیاورد و با دستان خودش تکه تکه

تواند امانتدار خوبی باشد چه تاوان سنگینی باید پس بفهمد وقتی نمی

 بدهد.



 زیر لب گفت:

لعنتی، تو اون شب قالب تهی کرده بودی. من دلم برات سوخت. گفتم  -

دوستی، نامزد خواهرم، تک فرزندی. مبادا که طرفمون بمیره و 

اعدامت کنن. من مرگ تو رو به جون خریدم، تو خواهرم رو هول 

دادی تو دشمنامون. ناموسم رو، ناموست رو. حساب تک تکتون رو 

رسم. یا باید از شکنجه شدن ناموسم سر بذارم بمیرم یا به خاطر می

دار. این بازی خوبی نبود که با من شروع کشتن شماها سرم بره باالی 

 کردی حسام.

 

وقتی حمام کرد و بیرون آمد از جلوی نگاه منتظر پدر و مادرش رد 

 شد و به اتاقش رفت. در را بست.

 انیس خانم خواست به سراغش برود که آقا جالل مانع شد و گفت:

 بذار با خودش خلوت کنه خانم. -

 آخه خیلی تو خودشه. -

اال از زندان اومده. بعد از دوسال، دوسال و نیم. با اون همه همین ح -

کشمکش روحی. انتظار نداری که شاد و ریلکس باشه. بذار تو حال 

 شه.کم حالش بهتر میخودش باشه. کم

انیس خانم برگشت و پای لحافش نشست و مشغول منجوق دوزی آن شد 

 و گفت:



که این آقا بفهمه  ایفقط خدا به خیر بگذرونه برای اون لحظه -

 خواهرش کجاست!

 چی بگم خانم! به هر حال باید بهش بگیم. -

کرد. چقدر سینا روی تختش نشسته بود و داشت اتاقش را برانداز می

دلتنگ این اتاق بود. از جایش بلند شد و به پای سیستمش رفت و آن را 

 روشن کرد.

به کنار پنجره بعد هم آهنگ مالیمی پلی کرد و صدایش را تنظیم کرد. 

 رفت و پرده را کنار زد. 

شان نگاه کرد. دیگر سبز نبود و شبیه یک باغ به فضای سبز پشت خانه

 پاییز زده بود. 

شد. اندیشید اعصابش متشنج میبه فکر نیال افتاد. هر وقت به او می

 پرده را رها کرد و رفت پشت سیستمش نشست. سرش

 

 هایش گرفت و گفت:را میان دست

 کار کردم! با دستای خودم خواهرم رو انداختم تو تله.چ -

 موهای کوتاهش را محکم چنگ زد و کشید. 

خورد و آزارش این فکر دو هفته بود که دل و جان و فکرش را می

 داد. می



وقتی زمان صرف شام رسید انیس خانم به سراغ سینا رفت و او را 

 برای خوردن شام فراخواند. 

کرد. سینا بودند اما نبود نیال، سینا را شکنجه میهمه دور میز نشسته 

 با صدای گرفته و آرام گفت:

 شیم؟منتظر نیال نمی -

 مونه. نه مادر، امشب به جای یکی از دوستاش شیفت می -

 سینا نگاهش را از بشقاب پلویش گرفت و سر بلند کرد و گفت:

 بهش خبر دادین که من اومدم؟ -

 گیر بشه بهتره. بیاد غافلنه مادر. گفتیم خودش  -

 دونین چرا من االن اینجام؟ شما می -

 انیس خانم و آقا جالل به هم نگاه کردند و گفتند:

 چند ماه آخر زندان رو بخشیدن؟  -

 نه.  -

 پس چی؟  -



چون من اون پسره رو نکشتم. حسام کشتش. من گردن گرفتم که  -

ون حسام دوستم بود. حسام و نیال به زندگیشون برسن. گردن گرفتم چ

گردن گرفتم چون حسام تک فرزند بود. احتمال مرگ پسره رو دادیم. 

گفتیم اگه بمیره ممکنه خانوادش رضایت ندن. پس به خاطر حسام و 

 نیال من قتل رو گردن گرفتم. 

حسام به من گفت چکار کرده. گفت چه بالیی سر نیال آورده. االن شما 

کنین که نیال کجاست؟ چرا نمیگین برای خواین از من پنهون تا کی می

نجات من زن پسر راستاد شده؟ کسایی که حتی حکم اعدام من رو 

گرفتن. به فرض هم که من قاتل بودم. چطور باید از این زندگی 

 بینم خواهرم زیر دست و پای دشمنای منه؟ راضی باشم. وقتی می

هایش را سینا آرنج دست چپش را روی میز گذاشت و با دستش چشم

 پوشاند و فشرد. 

کرد بزرگترین خیانت دنیا در دلش دریایی از درد بود. احساس می

هایش پایین چکید. دیگر طاقت از حقش شده است. اشک از زیر پلک

کف داده بود. نیال خط قرمزش بود و این جریان داشت روانیش 

 کرد. می

بودند. انیس  انیس خانم و آقا جالل از شنیدن حرفهای او شوک زده شده

 خانم گریان و معترض گفت:



کنی حسام لیاقت این از کردی. تو فکر میتو نباید این کار رو می -

خودگذشتگی رو داشت؟ پدر مادرش، خواهرت رو پس زدن. زیر پای 

پسرشون نشستن خواهرت رو ول کنه. خواهرت مجبور شد برای 

. خودت دوسال خواست. حاال ببیننجات تو دست به کاری بزنه که نمی

از عمرت تو زندان تلف شد. حسام هم افسردگی گرفته. خواهرت با 

 یک مرد بیمار ازدواج کرده. 

هایش پاک شوند. سینا دستش را روی صورتش کشید و باعث شد اشک

 سر بلند کرد و گفت:

 بیمار؟  -

آره. اون افسردگی شدید داره. سردردای عصبی داره. یک آدم  -

 عصبیه و.... 

 جالل میان حرف او پرید و داد زد: آقا

 کنی؟ خانم... چرا ته دل بچه رو خالی می -

 بعد رو به سینا کرد گفت: 

ذاره و برخالف مشکالت عصبی اون پسر خوبیه. به نیال احترام می -

 که داره، برای نیال همسر خوبیه. 

گه، کی دروغ. اما مهم اینه که دونم این وسط کی راست میمن نمی -

ناموس من به خاطر کار من تو دستای اون مرده. پس من پسش 

 گیرم. مطمئن باشید.می



 

سینا این را گفت و از جایش بلند شد و به اتاقش رفت و در را بست. 

 روی تخت نشست و زانوهایش را در آغوش کشید.

 کشید.ته دلش رنج بود و جانش را به آتش می

 شد.تر میش خرابکرد و حالهر لحظه به کار حسام فکر می

 

ها گریه کند بلکه داغ دلش سرد شود اما سعی دوست داشت ساعت

 کرد جلوی خود را بگیرد.می

دید. از خود عصبانی و ناراحت بود. خود را درگیر اشتباه بزرگی می

کرد به گردن گرفتن کار حسام بزرگترین خطای زندگیش بوده حس می

 است.

دید. سرش را عقب برد و فایده میحاال حتی سرزنش کردن خود را بی

 چند بار به دیوار زد.

اعصابش به هم ریخته بود و طوری افکارش متزلزل شده بود که 

 دانست باید چکار کند.درست نمی

آخر شب بود که پدرش به اتاقش آمد. او را منزوی در گوشه تختش 

 دید. آقا جالل پرسید:

 چرا اینقدر تو خودتی بابا؟ -



 از روی زانویش برداشت و گفت:سینا سرش را 

 چی بگم بابا؟ -

 نگران نیال نباش. -

 سینا پوزخندی زد و گفت:

 باشه. حتما. -

شوهر نیال پسر بدی نیست. اون حتی توی این مدت دوبار به  -

 جا.بار هم با نیال اومد اینبار خودش، یکخونمون اومده. یک

 منت گذاشته قدم رنجه کرده. -

 یتیه.اون مرد با شخص -

این مرد با شخصیت خواهر من رو مناسب با شخصیتش خواستگاری  -

کرد؟ مناسب با شخصیت خودش و خواهرم مراسم خواستگاری و 

کس و کارا برداشتن بردن ازدواج راه انداخت؟ یا خواهرم رو مثل بی

تو خونشون برای کلفتی. رفتارشون با نیال چطوره؟ خواهرش، 

 کارش. برادرش، پدرش، مادرش، کس و

 کنن. همه باهاش خوب برخورد می -

 تونم اینا رو باور کنم.با اون همه دروغی که بهم گفتین نمی -

 گم. ولی من به تو دروغ نمی -



از دلسنگیشون بود که مادرم به اون حال و روز افتاد. هر بار که  -

دونم دیدمش قد دوسال پیرتر شده بود. اونا قلب تو سینه ندارن. میمی

گردونم کنن. همه چیز رو بر میال با چه چشمی به خواهرم نگاه میحا

گرده خونه، اون حسام ابله رو هم پیداش به حالت قبل. نیال بر می

 کنم. سرش هم باالی دار بره دیگه برام هیچ اهمیتی نداره. می

 زنی. میتو اگه اون پسر رو ببینی این حرفارو نمی -

 

 ا و ببینیش و باهاش صحبت کنی.جتونیم بهش بگیم بیاد این

 سینا با غیظ گفت:

زیارتش کردم. با اون موها و شکل و شمایل عجیب غریب و به هم  -

 ریخته. با اون تیپای مزخرفش.

 آقا جالل لبخند زد و گفت:

 دیگه اون شکلی نیست. خیلی عوض شده. -

 

 سینا سرش را به دیوار چسباند و گفت:

 برام بنویسید.باشه. آدرس خونشون رو  -

 خوای؟برای چی می -



 خوام برم نیال رو ببینم.می -

 باشه. -

 کنه؟نیال هنوزم تو اون بیمارستان قبلی کار می -

آقا جالل از جایش بلند شد و به سمت میز کار سینا رفت. از داخل 

 قلمدان یک خودکار برداشت و مشغول نوشتن  آدرس شد و گفت:

 کنهکار نمینه. نیال استعفا داده و  -

 چرا؟ -

 به خاطر شوهرش. -

 سینا پوزخندی زد و گفت:

 پدرشون رو در میارم. -

 آقا جالل خطاب به سینا گفت: 

که باید یک هفته اون خودش این تصمیم رو گرفته. به خاطر این -

داد شیفت شب می موند. با توجه به شرایط روحی همسرش ترجیح می

 خونه بمونه.

 کنم.رای روحیه همسرش فراهم میشرایط مناسب رو ب -

 آقا جالل خودکار را در قلمدان انداخت و گفت:



کنم کاری نکن که نباید. اون مرد به خواهرت احترام خواهش می -

 ذاره.می

تونین اسمش رو به زبون اینقدر براتون غریبه است که حتی نمی -

 بیارین.

 شه.اینا هم به مرور زمان حل می -

 اشتباه من اونجاست. باید کاری کنم.نیال به خاطر  -

هیچ کاری الزم نیست. نیال دوماهه زن اون مرده اما ازش ناراضی  -

 نیست.

 سینا پوزخند دردناکی زد.

 سینا کاری نکن اسم طالق بره تو شناسنامه خواهرت. -

ترسین و چون من یه غلطی کردم، نیال چون شما از اسم طالق می -

های تحقیر آمیز زندگی با اجبار و زیر نگاهباید تا ابد بدون عشق و 

کنم. نیال رو به قدر و منزلت ذارم بابا. اشتباهم رو جبران میکنه؟ نمی

 گردونم.خودش بر می

 با طالق؟ -

برمش خارج از ایران. گیرم میچه اهمیتی داره؟ نهایتا دستش رو می -

 ریم.البته همه با هم می



خوای بکن. فقط امیدوارم دوباره اشتباه دونم چی بگم! هر کار مینمی -

 نکنی.

 

آقا جالل این را گفت و سینا را تنها گذاشت. سینا روی تخت دراز کشید 

و در خود مچاله شد. به خاطر نیال عذاب وجدان داشت و این آزارش 

 داد.می

 

اش به اتاقش رفت. تمام شب را صبح روز بعد، پس از خوردن صبحانه

 بود تا صبح شود و به سراغ نیال برود.لحظه شماری کرده 

ای برداشت. آن را پوشید. یک از داخل کمدش یک شلوار سرمه

 ای هم برداشت و پوشید.تیشرت آستین دار سرمه

 کاپشن مشکیش را هم برداشت و تن زد. 

ای را هم آدرس منزل راستاد را در جیب کاپشنش چپاند و کاله سرمه

های بانکیش را از ا برداشت و کارتسر کرد و سوئیچ ماشین نیال ر

 پدرش گرفت. 

 این هم موبایلت. هر ماه ازش استفاده کردیم که خطت نسوزه.  -

 ممنون.  -



سینا. کاری نکنی که جبران نداشته باشه. تو حاال تجربه داری که چه  -

 اتفاقی ممکنه بیفته. 

 مراقبم. خداحافظ.  -

یال استارت زد و آن را از آن دو جوابش را دادند. سینا به ماشین ن

حیاط بیرون برد. درب حیاط را بست و سوار شد و ابتدا به شرکت 

 رفت. 

 ابتدای دی ماه بود و اولین برف ریز زمستانی در حال بارش بود. 

کرد و همزمان آمد و سینا به بارش برف نگاه میآهسته برف می

 زد. ها و پیاده روها را دید میخیابان

کت توقف کرد پیاده شد و به درون شرکت رفت. وقتی وقتی جلوی شر

اش دید که در را گشود، منشی همیشه فعالشان را با ماگ بزرگ قهوه

 رفت. از این سمت سالن به سمت دیگر می

 

 او نیم نگاهی سمت سینا انداخت و گفت:

 بفرمایید. -

 سالم صبحتون بخیر. -

ره شد و شوک زده منشی سریع سرش را باال کرد و به چهره سینا خی

 هایش را روی دهانش گذاشت.ماگ از دستش افتاد. جیغ کشید و دست



های برنامه نویسی از اتاق هایشان بیرون ریختند تا ببینند چه شده گروه

 است. منشی با خوشحالی آرام باال و پایین پرید و گفت:

 مهندس خودتونین. -

 خودمم.  -

ه متوجه او شدند. پسرها با همه با دقت سینا را نگاه کردند و تاز

شادمانی و حیرت سراغ سینا رفتند و او را در آغوش کشیدند. حتی 

ها او را بغل زدند و از جا بلندش کردند و دور خود یکی دو نفر از آن

 آمد گفتند. چرخاندند. به او آزادیش را تبریک و خوش

 بود.های شادمانه پس از آزادیش خندید و این اولین خندهسینا می

 یکی از کارمندهایش رو به منشی گفت:

 شما هنوز یاد نگرفتین بگین دکتر. -

 فرقش چیه؟ مهندس، دکتر. هر چی که هست خوبه. -

ها گرد سینا حلقه زدند و از او شیرینی آزادیش را طلب کردند و آن

 ها قول یک شام مفصل را داد. سینا به آن

پروژههایشان پرسید و روند کار بعد هم در همان بدو ورود در مورد 

 ها را بررسی کرد. آن



قدر غرق هایی پیش رویشان گذاشت. آنها گفت و راههایی به آننکته

کرد. زمانی که از ها شد که ظهر تازه یادش آمد باید کاری میکار با آن

کرد همه با ناراحتی و یأس به او خیره شدند کارمندهایش خداحافظی می

 ز سر غصه کشیدند.و اِ بلندی ا

دم بیشتر باشم. فعال کار مهمی دارم که باید گردم و قول میباز برمی -

 انجام بدم.

و بعد خداحافظی کرد و از شرکت خارج شد. سوار ماشین شد و آدرس 

را از جیبش بیرون کشید و خواند. در آن برف سمت منزل راستاد راه 

 افتاد و خود را به آن

 

 جا رساند.

 

نش پیاده شد و شماره نیال را گرفت. اما خاموش بود. خبر از ماشی

ها سیمکارت نیال را معدوم کرده نداشت که شاهین خیلی قبل تر از این

 است.

به کنار زنگ رفت و دوبار پشت هم زنگ در را زد. کمی منتظر ماند 

 که صدای دختر جوانی در اطرافش پیچید: 

 کیه؟ -

 منزل آقای راستاد؟  -



 رتون رو بفرمایید. بله. ام -

 نیال هست؟  -

 صدا تعجب زده پرسید:

 شما؟ -

 اگه هستن بگین بیان دم در، کار واجبی باهاش دارم.  -

 خوایین خودتون رو معرفی کنین؟آقا نمی -

 فرستی دم در؟خودم رو معرفی کنم نیال رو می -

جناب، ایشون نیستن. بهتر نیست خودتون رو معرفی کنید که بدونیم  -

 کی با نیال کار داره؟

 زندونی که نگرفتی. بهش بگو بیاد دم در، باهاش کار دارم. -

 من که عرض کردم خدمتتون، نیستن. -

 سینا عصبانی شد و گفت:

 کنی یا از باالی در بیام تو؟این در رو باز می -

 وا! مگه دیوونه ای آقا؟ -

و بیاد خیلی بدتر از اون. خودش نیست، شوهر دیوثش که هست. بگ -

 دم در.



 صدا عصبی داد زد:

 شه. اصال هیچکدوم نیستن. خدانگهدار.که حرف حالیت نمیمثل این -

 

و صدای گذاشته شدن گوشی اف اف در اطرافش پیچید. با عصبانیت 

چند بار زنگ زد و بعد مشت و لگدهایش را در داخل در فرود آورد 

 که باغبان در را باز کرد و معترض گفت:

 . سر که نیاوردی عمو.آروم تر -

 

 بیشتر از سر آوردم. برو کنار عمو... -

ی باغبان زد و او را کنار زد و وارد باغ و بعد دستش را روی شانه

 های محکم سمت ساختمان رفت.منزل راستاد شد و با قدم

 

های برف گرفته عمارت باال رفت و مقابل درب ساختمان ایستاد از پله

ند دقیقه بعد شیال در را باز و از الی در نگاه و مشتش را به در زد. چ

هایش گرد شد و طولی نکشید که سینا کرد و با دیدن مرد مقابلش چشم

 را به خاطر آورد.

ترسیده در را رها کرد و عقب رفت. سینا در را هول داد و با صدای 

 بلند گفت:



 یا هللا. -

وارک بافت و بعد وارد سالن شد. شیال با موهای پریشان و تاپ شل 

های زرشکی تنش با فاصله چند متر مقابلش ایستاده بود. گوشواره

کرد و آن گردنبند بلند گردنش به خوبی ای گوشش خود نمایی میحلقه

 آمد.به چشم می

ها و ساقهای سینا نگاهی به سر تا پای او انداخت. پوزخندی به شانه

 لخت او زد و زیر لب طوری که شیال هم بشنود گفت:

دختر حاجی رو... هیچیشون به حاجیا نرفته. نه مرامشون نه  -

 .مسلکشون

 و بعد نگاه از شیال گرفت و با صدای بلند داد زد:

 نیال... نیال کجایی؟ -

 وقتی خبری نشد، دوباره داد زد: 

 نیال. -

 های آشپزخانه باال آمد و با دیدن سینا گفت:مه لقا هراسان از پله

 خوای؟ چی میجا تو کی هستی؟ این -

ها سرازیر شد. نگاه سینا روی ربکا چرخید و با دیدن ربکا هم از پله

 آن دختر با دامن کوتاه فون و تاپ آستین کوتاهش ابروهایش باال پرید.

 چی شده؟ -



چرخید و شیرین را با لباس مدرسه دید. بعد هم ماه منیر راه افتاد و با 

ا پایین آمد. سینا پوزخند هعصای شیک و تزئینی دستش آهسته از پله

 دیگری زد و گفت:

 خانواده راستاد حرم سرا دارن؟ -

 ها گفت:ربکا از باالی پله

ای اومدی تو خونه ما و صدات رو خجالت بکش. تو به چه اجازه -

 زنی؟انداختی سرت و داد می

 خانومای حرم سرا چه زبونی هم دارن. -

 خجالت بکش.  -

رغ دونی. خوب بلدین قدقد کنین. بگو بهتون برخورد. خانمای م -

 خواهرم کجاست؟ نیال کجاس؟

 ربکا پشت سر ماه منیر راه افتاد و گفت: -

قدر بی اغماض و باید هم قاتل زندان رفته از اعدام برگشته، همین -

 ادب باشه. خواهرت یه خورده مؤدب تر از خودته.بی

 کنم. چاره تون میاسم خواهر من رو نیار. بی -

دانست ماه منیر به سالن رسید و سرتاپای سینا را برانداز کرد. حاال می

چنین مقابلشان قد علم کرده است. به او قاتل پسرش نیست که این

 خونشان تشنه بود اما حاال داغ نفرتش نسبت به سینا سردتر شده بود.



از شبی که شاهین موضوع را برایش تعریف کرده بود هزاران بار به 

 ن شب پلید تا آن لحظه فکر کرده بود.اتفاق آ

هزاران بار مرگ سینا را از خدا خواسته بود. اما سرنوشت طوری 

 گناه باالی دار نرود.رقم زده بود که سر بی

ی شیال که مات سینا شده بود گذاشت و ماه منیر دستش را روی شانه

 گفت:

 چرا خشکت زده، برین باال دخترا. -

ها رفت. شیرین هم به دنبال د و سمت پلهشیال به خود آمد. چرخی 

ها باال رفت و حین باال دخترها روان شد. شیال پشت سر ربکا از پله

 رفتن چند بار به عقب نگاه کرد و سینا را نگریست.

 ماه منیر خطاب به مه لقا گفت:

 چایی بیار. -

 و بعد روی مبل نشست و گفت:

 بشین بچه جون. -

خانوم. بچه هم نیستم. اومدم دست خواهرم من نیومدم مهمونی حاج  -

 رو بگیرم و ببرم.

 ماه منیر صدایش را باال برد و گفت:



نداختی پایین بی اجازه ای. بچه نبودی سرت رو نمیاتفاقا خیلی بچه -

 وارد خونه مردم بشی...

 سینا عصبی گفت:

 گفتم که بچه نیستم. اومدم سراغ خواهرم. -

 ری. شعواگه بچه نیستی پس بی -

بارید و در سینا به زن مقابلش خیره شد. زنی که اقتدار از نگاهش می

عین این که هنوز سرحال و سرپا بود و چندان سنی نداشت به عصای 

 کرد.مشکی دستش تکیه زده بود و او را سرزنش می

 هایبا زبان لب

 

 ش را خیس کرد و آرام تر گفت:

 نیال کجاست؟  -

 شعور؟بیای یا نگفتی، حاال بچه -

 سینا به او خیره شد و سکوت کرد.

 بشین. -

 من نیومدم مهمونی... -



 شعور. ی بیگفتم بشین بچه -

سینا ساکت شد ناخواسته راه افتاد و  آهسته روی مبل مقابل ماه منیر 

 نشست. 

 

 تو بچه من رو نکشتی، آره؟ -

 ربکا و شیال به هم نگاه کردند. ربکا آرام به شیال گفت:

 گه؟عمو چی میزن  -

ها گوش داد. شیرین هم هایش را باال انداخت و به حرفهای آنشیال شانه

 به جمعشان پیوست و گفت:

 خواد این پسره؟چی می -

 ربکا پوزخندی زد و گفت: 

 تونه بره از چنگ شاهین درش بیاره.خواهرش رو. اگه می -

 شیال زیر لب گفت: 

 همین رو بگو. -

 تم.نه حاج خانم من نکش -

 تو نکشتی و قتل رو به گردن گرفتی؟ -



 آره. -

 چرا؟ -

 سینا دهان باز کرد حرف بزند که ماه منیر گفت:

بذار من بگم.. چون اومدی ادای سوپرمن رو دربیاری. شاید هم فکر  -

 کردی فردین زمانه ای... آره؟ 

به خاطر خواهرم بود. نخواستم از عشقش جدا بیفته. به خاطر دوستم  -

 چون تک فرزنده.بود، 

و این دالیل باعث شد تو بچه بشی و این حماقت بزرگ رو مرتکب  -

شد حقش بود چون کسی رو کشته بود. حاال بشی؟ دوستت اگر اعدام می

 تک فرزند یا غیر...

 آخه... -

 آخه نداریم. قانون قانونه. عدالت همینه. جان در برابر جان. -

 درسته.  -

گفتی. تو خودت جون نداشتی؟ رو میپس تو موظف بودی راستش  -

خواهر نداشتی؟ پدر مادر نداشتی که گناه دیگری رو گردن گرفتی؟ 

نتیجه چی شد؟ دوستت اولین کاری که کرد خواهرت رو ول کرد. بعد 

 هم هولش داد تو بغل پسر من. هر چند ناخواسته.



هایش را روی هم فشرد. دستش را مشت کرد. آرنجش را سینا دندان

هایش را به دستش فشرد تا مبادا حرکت احمقانه مبل گذاشت و لبروی 

 ای بکند.

 چندسالته؟ -

 سینا نگاهش را روی ماه منیر برد و سر بلند کرد و گفت:

 سی و پنج. -

های پنج ساله هیجان زده شدی و چنین پس چرا اون شب مثل بچه -

 تصمیم غلطی گرفتی؟

 گفتم که... -

 مدرکت چیه؟ -

 ...دکترایِ  -

بذارش دم کوزه آبش رو بخور. اول به خاطر تصمیمت، دوم به  -

خاطر قسم دروغی که توی دادگاه خوردی. تو قسم به اون سنگینی رو 

خوردی و گفتی که قاتلی. من به جای قضات دادگاه بودم به خاطر قسم 

بریدم که عبرت سایرین بشی. قاتل بچه من دروغ برات حبس ابد می

ها چرخید، تو خودت رو فدا کردی، که یابونراست راست تو خ

خواهرت رو دو دستی تقدیم کنه. که به جای پدر مادر اون، پدر مادر 

تو شبی هزار بار بشکنن، خورد بشن، بمیرن و زنده بشن و اونا در 

 بهترین حالت زندگیشون به سر ببرن؟



 

 مه لقا چای آورد. سینا سر تکان داد و گفت:

 ممنون. میل ندارم. -

 بخور نمک نداره. -

 میل... -

 گفتم بردار بخور. -

سینا به ناچار یک استکان و یک حبه قند برداشت و تشکر کرد. مه لقا 

 از ماه منیر هم پذیرایی کرد و رفت.

 



گم. سال از پسر بزرگ من بزرگتری. شوهر خواهرت رو میتو یک -

کی هم از بینم تو نصف اون عاقل نیستی. هر کنم میولی نگاه که می

راه رسید با شعوری و دکترا و سواد و ادب تو رو زد تو سرمون. 

گفتن اینا دالیل کافیه که سرش باالی دار نره. پسر تو اذیت کرد. پسر 

تو آزار داد. پسر تو فالن کرد. توی باشعور اومدی توی خونه من، 

خوای. بی اجازه وارد خونه صدات رو انداختی سرت خواهرت رو می

گیر کردی به و دخترم رو تو لباس راحتی خونه اش غافل من شدی

گی حرم گی با سواد با شعور با فرهنگ؟ به خونه مردم میخودت می

سرا؟ در صورتی که من خانم خونه ام، این خانم که اومد خدمتکار 

ماست. اون دختر کوچیک دخترشه. اون دختر که مقابلت بود خواهر 

ر زبون بهتری داره، برادرزاده کوچیک مقتوله، و اون یکی که س

شوهرمه که چون پدر مادرش فوت شدن من سرپرست اون و برادرش 

شدم. و تو به خونه من گفتی مرغ دونی. توی خانواده شما زن بودن و 

 یا دختر داشتن تو خونه ننگه؟

 نه. من... -

 الزم نیست چیزی بگی. چاییت رو بخور.  -

اخت. یک جرعه نوشید که ماه منیر سینا حبه قند را درون استکانش اند

 گفت:

بخشم. تو باعث شدی قاتل پسر من فرار کنه و من این رو هرگز نمی -

من از خواهرت هم خیلی متنفر بودم. از تو هم، از خانوادت، از همه 

شما، ولی پسر من به خاطر خواهر تو، تو روی من وایساد. دست 

اکن خونه برادر زنش رو گرفت و از این خونه رفت. االن هم س

 تونی بری اونجا دنبالش. شوهرمه. می



گین، من اشتباه کردم. ولی تاوان اشتباهم رو هم شما درست می -

 پرداخت کردم. االن هم باید همه چیز رو درست کنم.

 دونه.خوایین بزرگ بشین، خدا میشما جوونا کی می-

 تا بزرگی چی باشه؟ -

فت کردن نیست. بزرگی به اینه بزرگی به قد دراز کردن و صدا کل -

وقتی یک چیزی رو خراب کردی، درست که شد دوباره نزنی داغونش 

 کنی.

سینا در سکوت به استکان دستش خیره بود. چند دقیقه بعد سر بلند کرد 

 و گفت:

چطور دلتون اومد از خواهرم بخوایین با پسرتون ازدواج کنه و یک  -

ره. این چه قراردادی بود باهاش بچه براتون به دنیا بیاره بعد هم ب

 .بستین

 کسی زورش نکرد. خواهر شما با جون و دل این قرار رو پذیرفت. -

 بله چون مجبور بود.  -

 کردی مجبور نبوداگه تو این کار رو نمی -

 

سینا سر به زیر گرفت. استکان را کنار گذاشت. از جایش برخاست و 

 گفت:



 رو لطف کنین.شه آدرس منزل برادر شوهرتون می -

 ماه منیر آدرس را به سینا داد و گفت:

 و یک چیز دیگه... -

 چی؟ -

 زنی کالهت رو از سرت بردار.هر وقت با یک خانم حرف می -

 سینا کالهش را کامال فراموش کرده بود. سر فرود آورد و گفت:

 روز بخیر. -

بعد عمارت را با سرعت ترک کرد. ماه منیر لبخند تلخی زد. فکر 

خواست کرد روزی بتواند مقابل کسی که مرگش را از خدا میمین

 بنشیند و با آرامش صحبت کند.

هایش را روی هم گذاشت و به شبی فکر کرد که تکیه کرد و پلک

همراه شاهین از بیمارستان بازگشت. همان بودن شاهین. همان مامان 

ساس گفتنش. آن حرفهایش از سر دلتنگی انگار آرامش کرده بود. اح

 کرد قلبش نسبت به این خانواده کمتر کینه و رنجش دارد.می

کرد تا ها نرفته بود. حتی داشت تمرین میچون شاهرخش به دست آن

 از نیال متنفر نباشد.

ی پایین آمدند. کنار ماه منیر نشستند. شیال دست شیال و ربکا به طبقه

 ی او زد. ماه منیر پلک گشود و او را نگریست.بر شانه



 گفت؟ اون قاتل شاهرخ نیست؟مامان این پسره چی می -

 ماه منیر سرش را به چپ و راست تکان داد.

یعنی نیال خواهر قاتل نیست. فقط داداشش قتل رو به گردن گرفته  -

 بود.

 ماه ُمنیر سرش را باال و پایین انداخت.

 اونوقت یعنی... -

 به خاطر نیال این کار رو کرده. -

 .حالیچه داداش با  -

 ربکا با عصبانیت گفت:

 کجاش با حاله. خر خدا زندگی خودش و خواهرش رو نابود کرده. -

 رسه؟کجاش نابود شده؟ شاهین کم به نیال می -

 

 اگه شاهین بد بود که نیال به فنا رفته بود. -

 گم پسره خوب چیزی بود هان.ولی می -

 یعنی چی؟ -



دیدم. ولی دم یه هیوال میکرقبال چون همش به چشم قاتل نگاش می -

امروز که خوب نگاش کردم دیدم خیلی قیافه پخته و جنتلمنی داره. نیال 

 بهش نمیومد همچین داداش تیکه ای داشته باشه.

 ربکا و ماه منیر به هم نگاه کردند.

 ربکا رو به شیال خندید و گفت:

 به فنا نری. -

منیر بازوی شیال را هایش را باال انداخت. ماه شیال لبخند زد و شانه

 گرفت و با تحکم گفت:

 پاشین. پاشین برین اتاقاتون ببینم. خجالت هم خوب چیزیه. -

 و هر دو دختر را به طبقه باال فرستاد.

 

کرد. کمی که جلوتر ها را نگاه میسینا داشت در کوچه یکی یکی پالک

 تر شده بود. سینا پیادهرفت به پالک مورد نظرش رسید. برف سنگین

 شد و زنگ در را فشرد.

 چند لحظه بعد خدیجه خانم پرسید:

 کیه؟  -

 منزل آقای راستاد؟ -



 بله بفرمایید. -

 نیال خانم هست؟ -

 شما.  -

 داداششم. هستن؟ -

 بله. -

 شه بفرستینش دم در.می -

 گم بیاد.چشم االن بهش می -

 ممنون. -

تکیه کرد و  صدای گذاشته شدن گوشی روی دستگاه آمد. سینا به دیوار

 هایش را زیر بغلش زد و منتظر شد.دست

 

 خدیجه خانم به سراغ نیال رفت و او را در آشپزخانه یافت و گفت:

 خانم جان! -

 جانم.  -

 یک آقا دم در با شما کار داره.  -



 بانو و نیال رو به او با هم پرسیدند:

 کیه؟ -

 گفتن داداشتونه. -

گیری سر تعجب، خوشحالی و غافلنیال با حسی توأم با ترس، دلهره، 

لرزید. او سینا را به خوبی هایش ناخواسته میپا ایستاد. دست

شناخت. پسر آرام و دوست داشتنی که کسی عصبانیتش را بسیار کم می

 کرد.ریخت طوفان به پا میدیده بود. اما وقتی به هم می

از یک طرف شوق دیدن برادر، از یک طرف نگرانی از حضور او 

 لوی منزل راستاد باعث شده بود به شدت مضطرب شود.ج

زند. بانو متعجب از حال و روز کرد قلبش در دهانش میاحساس می

 نیال گفت:

 دخترم. کجایی؟ داداشت بیرون منتظرته. -

لرزید. دلش به شدت نیال سر فرود آورد و حرکت کرد. پاهایش می 

شد از سالن خارج میخورد. از ترس تهوع گرفته بود. داشت تکان می

 های او انداخت و گفت:که بانو شال بافتش را روی شانه

 شی.آد. هوا سرده. مریض میداره برف می -

 نیال لبخند سردی زد و گفت:

 ممنون -



دانست جواب سرزنش های سینا را چگونه بدهد. مطمئن بود حاال نمی

 جا حضور دارد از همه چیز باخبر است.که سینا این

دارد. از عمارت خارج شد و کرد سمت مرگ قدم بر میمی احساس

کم خود را در زیر بارش برف به در رساند. در را گشود و یک قدم کم

به درون کوچه گذاشت. سرش را چرخاند و سینا را چسبیده به دیوار 

دید. سینا رو به او کرد و لبخند زد. از دیوار جدا شد و سمت نیال آمد. 

از هم باز کرد و هر دو یکدیگر را در آغوش  هایش رانیال دست

 کشیدند. 

 

نیال به گریه افتاد و سینا او را بیشتر به خود فشرد. چندین بار روی 

 گفت:سر او بوسه زد و زیر لب 

عزیزم. آبجی قشنگم. کوچولوی قلبم. دردت به جونم. دلم برات تنگ  -

 شده بود. دلم برات یه ذره شده بود.

ریخت. همین ا دور گردن سینا انداخته بود و اشک میهایش رنیال دست

 که نیال کمی آرام شد سینا گفت:

 اینجا سرده. بریم بشینیم تو ماشین. -

جا مثل خونه بابا راحته. عمو و زن عموی شاهین چرا نمیای تو. این -

 خیلی آدمای خوبین.

 خوام باهات تنها باشم.می -



. سینا دست او را گرفت و سمت نیال آهسته از آغوش سینا بیرون آمد

 ماشین برد. نیال با دیدن ماشینش گفت:

 مهندس به خودش اجازه داده سوار دویست و شیش خواهرش بشه! -

 سینا لبخند زد و گفت:

 آره. مجبورم. با -

 

 با ماشینم رو فروخته.

 دونم.بله می -

نزل سینا درب جلو را برای نیال باز کرد. نیال نگاه دو دلی به درب م

حاج جلیل انداخت و بعد سوار شد. سینا در را بست و لبخندش را جمع 

 زده اش جایش را به آن لبخند گرم داد.کرد و نگاه یخ

ماشین را دور زد و سوار شد. قفل مرکزی را زد و کمربند را کشید و 

بست. سوئیچ را چرخاند و استارت زد. نیال هراسان و تعجب زده 

 گفت:

 ری؟کجا می -

ریم یک دوری بزنیم. با هم خلوت کنیم. حرف بزنیم. از این دوسال ب -

 که نبودم. از این چند وقت که نیومدی سراغم.

 من لباس مناسب تنم نیست. -



 خواییم کجا بریم؟ایرادی نداره عزیزم. مگه می -

 پس حداقل بذار برم به شوهرم خبر بدم. -

 مگه خونه است؟ -

 گرده و ببینه نیستم. گم نکنه برنه. سر کاره. می -

 شه مثال؟نباشی. چی می -

 اون خیلی حساسه. ممکنه ناراحت بشه. -

 کنه؟ناراحت بشه چکار می -

دید. نیال به سینا خیره شد. در عمق نگاه و لحن سینا چیز ترسناکی می

 آرام گفت:

 شه اگه نباشم.کاری. فقط ناراحت میهیچی. هیچ -

 ترسی؟برای همین می -

 رسم. نگرانم.تنمی -

سینا چهره نیال را برانداز کرد و با دیدن جای زخم باالی ابروی او 

 ابرو در هم کشید و غرید:

 این جای بخیه است باالی ابروت؟ -

 نیال دستپاچه دستی به ابرویش کشید و گفت: 



 آره. -

 چی شده؟ -

 هی... هیچی. -

 جای بخیه است، ولی هیچی! -

 د. نیال معترض گفت:او ماشین را به حرکت در آور

 سینا... کجا؟ -

 گردیم. نگران نباش. بر می -

 شه. گرده نگران میاز خونه دور نشو. شاهین بر می -

 چرا نمیگی سرت چی شده؟ کدوم بی شرفی زده؟  -

 مادر شوهرم زد. -

گنجید زنی را که دیده است این سینا رو به نیال کرد. در باورش نمی

ز نیال گرفت و از کوچه خارج شد. در خیابان کاره باشد. نگاهش را ا

 به حرکت در آمد و گفت:

 چرا زد؟ -

 دعوامون شده بود. -



باره سینا نفس عمیقی کشید و فرمان را در دستش فشرد و بعد به یک

کف دست راستش را چند بار محکم و حرصی روی فرمان کوفت. نیال 

 بازوی او را گرفت و گفت:

 اون خونه بیرون اومد.شاهین به خاطر من از  -

 سینا بازویش را پس کشید و غرید:

اون روزی که، تو و حسام اومدین زندان مگه نگفتی باهم ازدواج  -

 کردین؟

 گفتیم.  -

 چرا بهم دروغ گفتین؟  -

 های نیال راه گرفت و گفت:اشک

کنم. بهش گفتم سینا با این حسام خبر نداشت من چرا این کار رو می -

شه. اما من این کار رو به خاطر تو کردم. خوشحال میخبر دروغی 

 ره.تونستم ببینم سرت باالی دار مینمی

 سینا داد زد:

 جا.بی -

نیال از جا پرید. هیچوقت سینا را تا این حد عصبی و مستأصل ندیده 

 بود. به حرکت برف پاکن روی شیشه نگاه کرد.

 



 دم.نیال. من یک غلطی کردم که مثل خر تو گل مون -

 نیال رو به سینا کرد. حتی لحنش عوض شده بود. آرام گفت:

 دور از جون. چی شده؟ -

 سینا غمگین و متزلزل گفت:

من از بس که دوستت داشتم، از بس که برام مهم بودی این کار رو  -

 کردم. بدبختت کردم.کردم. کاش نمی

 چرا؟ مگه چی شده؟ -

 

ظر حرف سینا بود و سینا با سرعت بیشتری حرکت کرد. نیال منت

 ترساند. سینا نفس عمیقی کشید و گفت:سکوت سینا او را می

 من شاهرخ رو نکشتم. -

کرد. سینا نفس عمیق دیگری کشید نیال بی هیچ واکنشی به سینا نگاه می

 و گفت:



حسام اون رو زد. من قتل رو گردن گرفتم که شما دوتا از هم دور  -

ری زن کنه. تو میبا تو چکار میدونستم اون عوضی نشین. اما نمی

شی که من رو نجات بدی. من و تو خودمون رو فدا اون پسره می

کردیم به خاطر دیگری اما در غلط ترین حال. نه من باید اصل ماجرا 

کردم، نه تو باید بدون مشورت من این فداکاری رو رو پنهون می

و این از ما ره کردی. اون از حسام که راست راست داره راه میمی

 که سوختیم و ساختیم.

نیال از سینا نگاه گرفت و به مقابلش نگاه کرد و در سکوت فرود آمدن 

های برف را روی شیشه نگاه کرد. به این اندیشید که چه اشتباه دانه

 بزرگی کرده است.

ترین انسان که بی ارزشاین همه از حرکات حسام درد کشید، در حالی

پوشیدن لباس عروس را به گور برد. آرزوی یک زمین بود. آرزوی 

که اصال نیاز نبود. مراسم پر سر و صدا را در خود کشت در حالی

 چون دست برادرش به خون کسی آلوده نبود. 

به این اندیشید که به اجبار تن به تنی داد که کوچکترین حسی به او 

به  نداشت و مجبور شد با کسی خود را وفق دهد که خود را مجبور

 بودن در زندگیش می دید.

 

کند! غافل از ها را بفهمد چه میاز خود پرسید اکنون که شاهین این

 که شاهین پیش از او همه چیز را فهمیده بود.این

 ترسید.اما سکوت را در پیش گرفته بود چون از واکنش نیال می



 

 سینا پر درد گفت:

نجات بدی به جنون وقتی فهمیدم زن پسر راستاد شدی تا من رو  -

رسیدم. از اون لحظه تا حاال هزار بار خودم رو توی خودم کشتم. 

 حسام رو توی خودم کشتم که تاوان کار ما دو تا رو تو دادی.

 او سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

من چی به سر تو آوردم؟ ببخشید نیال جانم. اما دیگه نگران نباش.  -

گردونم. و همه چیز رو به حالت اول بر می ایستممن هستم. پشتت می

 دن.ی اونایی که باید تاوان اشتباهاتشون رو پس میدم همهقول می

 

 رنیال سکوت کرده بود و حاال تنها چیزی که در مقابل چشمش رژه می

 

فت حاالت شاهین بود. از خود پرسید حاال که به او عادت کرده ام 

ست آیا این جدایی پیش رو که سینا از طور وابسته ام ا،حاال که او آن

 گوید؟زند، به همین سادگیست که او میآن حرف می

کند و اطمینان داشت شاهین، مردش، هرگز این مسئله را قبول نمی

 های او در نبودش بود.بدتر از آن نگران واکنش



کرد، اگر شاهین برگردد و او در منزل نباشد، چه حال وقتی فکر می

شکست و صدایش در مغزش طنین کند، چیزی ته دلش میبدی پیدا می

 بی قراری می انداخت.

با خود گفت حاال چه اهمیتی دارد چه اتفاقی افتاده است. مخصوصا 

 حاال که سرنوشت این بود کنار آن مرد قرار بگیرد.

 

ها در تَنِش در پس و پیش مغزش زیاد شده بود. افکار در فراسوی ثانیه

 آمده بودند. مغزش به تالطم در

خندید که چه خوب سینا قاتل نیست و بار چیزی در درونش مییک

درماندگیشان خندید. به گریه  شود حال چند نفر را گرفت و به حالتمی

 هایشان دهن کجی کرد و با نگاهی از باال به پایین خوردشان کرد.

آورد به اما از یک سو تالطم افکاری که شاهین را به خاطرش می

قوی بود. نگاه او، خشم او، قدرت حرفها و منطق او، احساسات  شدت

 آورد.ناب او را به یادش می

کس نبود. یاد آورد که از جنس هیچبا قدرت، مردی را به خاطرش می

شست. مردش را حتی او افکار پلید و حس انتقام را از دل و جانش می

اهمیت  خواست که دیگر برایششان نبود طوری میاگر عشقی بین

نداشت سینا قاتل نبود، اهمیت نداشت حسام چه خیانتی کرده بود. 

ها اهمیت نداشت که لباس عروس به تن نکرده بود و چون مادر مرده

 به منزل مردی رفته بود که روز اول نخواسته بودش.



خوابید و شب تا ها بدون حضور او نمیمهم این بود، آن مرد، شب

سیگار کشیده بود و پلک بر هم ننهاده  صبحش را، در یک تراس سرد،

 بود.

اش را همراه با هر نخ سیگارش دود کرده بود تا آفتاب انرژی نداشته

 آید.برآید و نیالیش را ببیند که از در می

مردی را به یاد آورد، که عمر زندگیش با او، دوماه بود اما حس 

 کرد این دو ماه چون دوقرن تجربه و خوشی گذشته است.می

از خود پرسید آن همه رنج کشیدم و آن همه رنج کشیدیم. در همان 

مدت کوتاه. پس چرا حاال حسم به آنچه گذشته است رؤیایی در بهشت 

 است. منی که تا چند لحظه پیش زندگی با او را اجباری خواندم.

در تعجب این تناقضات دل و عقلش مانده بود و خود را درگیر حسی 

 خته بود.دید که عجیب ناشنامی

 

 بیا پایین عزیزم. -

 نیال رو به سینا کرد. چند لحظه گیج و منگ او را نگریست.

 



و بعد نگاهش را در اطراف چرخاند و خود را در کوچه خاطرات 

کودکیش یافت. نگاهی به درب کرم رنگ کرد و منزل پدریش را 

شناخت. ذهنش باز سمت شاهین پرواز کرد و قول و قرار نزدیک 

ه با هم بروند و مبل و پرده انتخاب کنند. اما حاال با لباس شبشان. ک

 راحتی منزل، جلوی خانه پدرش بود.

 

 رو به سینا گفت:

 شاهین. -

 شاهین چی؟ -

 قراره بریم مبل بخریم برای خونه مون.  -

 تو حالت خوبه؟ -

 طور گیج گفت:نیال همان

 ریزه.به هم میهان؟ آره. خوبم. فقط شاهین بیاد، من نباشم دنیا رو  -

 کنه.غلط می -

 شه.سینا، من رو برگردون. اون بیاد و من نباشم حالش بد می -

 تا این حد بیماره؟ -



نیال به حرف سینا اندیشید. تا این حد شوهرش بیمار بود که تاب 

دوریش را نداشت! از خود پرسید وابستگیش از عشق است یا از 

 احساس تنهایی و وابستگی.

 منگ گفت:با این حال 

 من برگردم بهتره چون... -

 سینا با صدای بلند گفت: 

 کنم.نترس. من هستم. تمومش کن. تمومش می -

 چی رو؟ -

 همه اتفاقای بد رو -

 کردی. ولی...تو کاری کردی که نباید می -

 ولی چی؟ -

 اون مرد خوبیه. -

سینا وا رفت. از خود پرسید مگر آن مرد چه کرده است که نیال 

زند. چنین به تب و تاب افتاده است. گیج و دور از خود حرف میاین

عصبی بود و وا مانده. صدایش لرزید. التماس در صدایش داد می زد. 

 گفت:

 نیال تو یکی با غیرتم بازی نکن. -



نیال ترسیده بود. گیج بود. می دانست پا دادن به حرفهای سینا باز هم 

را هم بیشتر از جان دوست زندگیش را به سمت درد می برد. سینا 

خواست او را به داشت که برایش از خود گذشتگی کرد. حاال نمی

 خاطر شاهین برنجاند.

حاال دو راهی واقعی زندگیش را واقعا شناخته بود. بین برادر فداکار و 

 همسر مهربانش گیر کرده بود.

 به گریه افتاد و گفت:

 توی اون روزای سخت اون مرد حامی من بود. -

 سینا داد زد:

کدوم روزای سخت. تو همش دوماهه که زنشی. چطور خجالت  -

گی. اصال تو با اجازه کی زن اون عوضی کشی و اینا رو مینمی

 شدی؟

 به خاطر تو... -

 سینا داد زد:

تونم خوشحال باشم وقتی خواهرم زیر دست و چطور فکر کردین می -

رابطه با حسام و چیزی پای دشمنمه؟ من اشتباه کردم، درست. اما در 

که از خودم بگذرم تا تو که تو وجودشه اشتباه کردم. نه در رابطه با این

 خوشحال باشی.

 تر شد و با صدای آهسته و نگاه پر از دردش گفت:سینا آرام



من به خاطر تو این کار رو کردم که خورد نشی. ولی تو من رو  -

 خورد کردی.

 بعد پیاده شد و در را بست. 

آمد از ماشین پیاده شد. سینا کنار در هایی که بند نمی با اشکنیال

فشرد. همزمان ریموت را زد. ایستاده بود و داشت زنگ در را می

 ماشین قفل شد.

 نیال سمت او رفت. در باز شد. س

 

ینا در را هول داد و بعد دستش را روی کمر نیال گذاشت و او را به 

 درون حیاط هدایت کرد. 

ی نیال پس از او وارد شد و در را بست. دستش را دور شانهخودش هم 

 انداخت و گفت:

 شه.گریه نکن. همه چیز درست می -

 شه؟ چی درست می -

 زندگیمون. همه چیز.  -

 چطوری؟ -

 کنم. من همه چیز رو جبران می -



وقتی به درون ساختمان رفتند، خانم و آقای سرمد با دیدن نیال با آن 

ه سینا تعجب کردند. آقا جالل نگاهی به سر تا پای نیال حال زار همرا

 انداخت و گفت:

 کنی؟جا چکار مینیال دخترم. این -

نیال جلو رفت و خود را در آغوش پدرش انداخت و از ته دل گریه 

 کرد. انیس خانم هراسان خطاب به سینا گفت:

 چی شده؟ -

 هیچی. -

 دعوا کردین؟ اتفاقی افتاده؟ -

 بهتر از این که امروز هممون دور هم هستیم؟ چه اتفاقی -

سینا از دیدن حال نیال در حیرت بود. با این حال به روی خود نیاورد 

 و به سمت اتاق رفت.

درب اتاقش را باز کرد و به درون رفت. هنگام بستن در نیال را در 

 آغوش پدرش نگریست و بعد در را بست.

هایش را تعویض . لباسکاله را از سرش کشید و روی تخت انداخت

کرد و سیستمش را روشن کرد. آهنگی پلی کرد و خود را روی تخت 

دانست در انداخت. به سقف خیره شد و به رفتارهای نیال اندیشید. نمی

آن مدت چه بر سر خواهرش آمده است که تا این حد از برگشتن 

 ترسید.شوهرش به منزل می



 ه احساسی است؟فهمید حال نیال برخاسته از چحتی نمی

از نگرانی بود، از خوشحالی بود، از سرگردانی بود، از ترس و یا 

 نجات یافتن.

 ای شادی در نگاه نیال و حرکات او ندیده است.او حتی مطمئن بود ذره

 

 فهمید. از خود پرسید:درست حس او را نمی

چرا نیال این همه هراسان است؟ از نبود حسام، از این زندگی و  -

 مشکالتش، از ترس آن مرد که همسرش بود. از چه...؟

چه که به او گذشته بود. کمی نگران بود. نگران از حال نیال و آن

 زد این بود، نیال خوشحال نیست.چیزی که در مغزش زنگ می

دستش را تا کرد و ساعدش را روی صورتش گذاشت. فکرهای مختلف 

 د.گذاشتنداد و راحتش نمیدر ذهنش جوالن می

 

در افکار خود غرق بود که چند ضربه به در خورد و در باز شد. 

 ساعدش را برداشت و دید که پدرش به درون اتاق آمد.

ی تخت پایین هایش تکیه کرد و نشست و پاهایش را از لبهروی دست

 برد و گفت:

 بفرمایید.  -



آقا جالل در را بست و رفت صندلی پشت میز رایانه او را برداشت و 

 ابل سینا گذاشت و نشست و گفت:مق

 قدر حالش بده؟چرا رفتی نیال رو آوردی؟ چرا این -

 من باید بگم بابا؟ -

گرفتیم و یا این چند پس کی باید بگه؟ ما هر روز با نیال تماس می -

وقت روز اخیر برای خرید خونه و وسایلش همراهش بودیم. هیچ

 طور حالش بد نبود.این

 نبود؟ -

 . اصال.نه عزیزم -

 خوب اینا یعنی چی؟ -

دونم اما نیال اینطور غمگین نبود. که من هم درست نمییعنی این -

 کم بهتر شد.اوایل چرا. یک ماه اول تو خودش بود اما کم

 خوره؟نیال غصه حسام رو نمی -

کم انگار فراموشش کرد. براش سخت بود اوایل چرا. ولی بعدا کم -

اونقدر مرد بود که نذاره به خواهرت بد  ولی خوشبختانه مرد زندگیش

 بگذره.

 یعنی هوای نیال رو داشت؟ -



دونم که تو چقدر نیال رو دوست داری. حتی با آره. خیلی. سینا می -

کارت، عشقت به خواهرت رو رسوندی. اما این رو بدون، نیال هم 

 کرد.عاشق تو بود. اگر نبود این کار رو به خاطر تو نمی

 اما من... -

دونم که به حسام اعتماد کردی، ولی تو که نبودی دونم پسرم. میمی -

ببینی حسام با خواهرت چکار کرد؟ اون نیال رو ول کرد. از همون 

اول. نیال یک شبه از حسام دل نکند. نیال دلزده شد. وقتی که نیال 

برد، اون پسر داشت از غم دوری تو، از افسردگی مادرت رنج می

ت بمونه و درد نیال رو تسکین بده. چه بدتر که قاتل ولش کرد. نخواس

 هم بود. حاال از سر عذاب وجدان یا زرنگی از نیال دور شد.

 

اما در کل کار درستی نکرد و نیال رو توی اوج نا امیدی تنها گذاشت. 

نیال تصمیم گرفت حاال که امیدی به حسام نیست و پای اون موندن 

 ارزشی نداره، به فکر تو باشه.

کنه؟ چون حس این مرده که نیال رو گرفته چطور؟ نیال رو اذیت می -

 کردم نیال خیلی ترسیده.

 حق داره. -

 چطور؟ -



سینا، درسته که این پسر یک دوره افسردگی و بیماری روانی  -

کرد اون مرد با گذرونده، اما با این حال اونطور که نیال تعریف می

جرئت رو داره که بهش تکیه کنه.  شعور و فهمیده ای هست. و نیال این

 پس بذار برگرده سر زندگیش.

 

 سینا غمگین و سرخورده گفت:

 چاره ام زندگی هم داره؟مگه خواهر بی -

زندگی داره هیچ، ناخواسته مرد خوبی هم نصیبش شده. کمی  -

 مشکالت دارن اما قابل حل هست. 

 سینا غمگین و با صدای سنگین گفت: 

 بابا. -

 جانم!  -

نیال ناموسمه. خودش رو تقدیم کرده که من آزاد بشم. این برام سخته.  -

کس و کارا رفته تو اون خونه. به خدا مردن بهترم بود. خواهرم مثل بی

کنن، خیلی خیلی سخته. فک و فامیل پسره به چه چشمی نگاش می

مونه. دردناکه. خواهرم تا ابد تو اون خونواده یک وصله ناجور می

تونه کنن اون خواهر قاتله. نمیخانومی کنه چون همه فکر می تونهنمی

تونه به از حق خودش دفاع کنه چون جای خون بس رفته. نمی

 شخصیتش، به خانوادش، به موقعیتش بنازه چون من به عنوان قاتل



 

خودم رو معرفی کردم. بابا، اون مرد بهترین مرد دنیا باشه، از نظر 

ی چرا؟ چون نیال بین اون خانواده موقعیت دونمن برای نیال کمه. می

مناسبی نداره. بچه دار بشه کسی بچه شو دوست نداره. چون خواهر 

قاتل یک مرد از اوناست. نیال تو اون خانواده تا ابد تنهاست . محبت 

بینه، چون خواهر قاتله. اون باید حرف بشنوه و دم نزنه. هر کی نمی

بگه ممنون که زدی، دلت  از راه رسید یک تو سری زد تو سرش

 خواست باز بزن. چون داداشم قاتله. 

 

 آقا جالل آهی کشید و گفت:

تو راست می گی اما حاال که همه چیز ثابت شده کم کم باقی  -

 شن. مشکالت هم حل می

 

 بابا -

 جانم.  -

 شه. بذارین من عیاره این خانواده رو بسنجم. ببینم چطور می -

 صبوری نیست. باید زودتر قال قضیه رو بکنیفقط بگم شوهرش آدم  -

 باشه.  -



بهتره ببینیش، باهاش حرف بزنی. نیال هم انگار خیلی چیزا تو اون  -

 خونه جا گذاشته. 

 چی؟ -

 مثال دلش.  -

 هایش را روی صورتش کشید و گفت:سینا کالفه دست

خوام بذاری کارم رو بکنم، تا آرامش بگیرم. خیالم راحت بشه. می -

 ودم بفهمم وضعیت چطوریه؟خ

 باشه. اما مراقب باش شوهر نیال رو اذیت نکنی. -

 سینا پوزخندی زد و گفت: 

ما کم اذیت شدیم؟ اصال رحم نداشتن. حرفا و حرکات مادرش رو  -

زد؟ کنم. یادتونه با بی رحمی چطور داد میروز دادگاه فراموش نمی

دن. دمان. نیال رو زجر میمامانم چطور حالش بد شد و افتاد؟ اینا اون آ

نیال رو دیدین؟ مادرش زده تو صورتش. چطور بذارم تو اون  پیشونی

 خانواده بمونه.

 شوهرش مراقبش هست. -

 اینطوری؟ -

 چی بگم!  -

 بذارین من کارم رو بکنم.  -



 باشه.  -

 آقا جالل از جایش بلند شد و سمت در رفت و گفت:

 استراحت کن. -

 بیاد. لطفا بگین نیال  -

 باشه.  -

هایش را به هم گره کرد و آقا جالل از اتاق بیرون رفت و سینا دست

 هایش گذاشت. روی لب

های ورم کرده و صورت به هم ریخته. سینا کمی بعد نیال آمد. با چشم

هایش را از هم باز کرد. نیال جلو رفت و کنار او نشست. سینا او دست

 . را در آغوش کشید و کمی تکانش داد

 نیال.  -

 جانم.  -

 به من اعتماد داری؟  -

 معلومه.  -

 دونی دوستت دارم؟ می -

 بله.  -



 خوام زندگیت رو به هم بریزم. پس مطمئن باش نمی -

 دونم. می -

گردی. فقط باید اگه شوهرت آدم خوبی باشه به زندگی باهاش برمی -

 از فیلتر من رد بشه. باشه؟ 

 خوای چکار کنی؟ می -

شی. و خانوادش. خورده حسابی باهاشون دارم که باید بعدا متوجه می -

کنم بهتر قدرت رو بدونن. اگر از امتحان من رد صاف بشه. کمک می

 گیرم. بشن طالقت رو می

 نیال خود را از آغوش سینا بیرون کشید و گفت:

 سینا! این چه حرفیه؟ -

 نگرانشی؟  -

 خیلی زیاد. -

 

کرد و دسته گل روی صندلی بغلش را  شاهین ماشینش را پارک

 برداشت. پیاده شد و درب ماشین را بست و قفل کرد.

به جلوی اف اف رفت و زنگ در را فشرد. منتظر شد. کمی بعد در با 

صدای تقی باز شد. جلو رفت و در را هول داد. وارد باغ برف گرفته 

 شد و در را بست.



جا نبود. با نگاه کرد. نیال آنسمت ساختمان رفت و تراس طبقه باال را 

 خود گفت:

ها باال رفت وارد بهتر، چون ممکن است سرما بخورد. وقتی از پله -

 راهرو شد ساختمان شد و بعد وارد سالن شد و باصدای بلند گفت:

 سالم. -

 سالم. چرا کسی استقبال نیومد؟ -

 و شال گردنش را از دور گردن باز کرد و گفت:

 ه.چقدر بیرون سرد -

 طولی نکشید که بانو دستپاچه از اتاقش بیرون آمد و گفت: 

 سالم عزیزم... خسته نباشی. -

 ممنون بانو جان. عیال من کو؟ -

 نیال؟ -

 شاهین لبخند زد و گفت:

 مگه کس دیگه ای هم هست؟ -

 نه. اما... -

 اما چی؟ -



هایش را به هم مالید. شاهین متوجه اضطراب او شد. آهسته بانو دست

 لو رفت و نگران پرسید:ج

 بانو جان، طوری شده؟ -

 بیا بشین. -

ها کرد و بانو رفت و روی یک مبل نشست. شاهین نگاهی سمت پله

 رفت مقابل بانو نشست و دسته گل را کنارش گذاشت و گفت:

 چی شده؟ نیال چرا نیست؟ -

 اول از هر چیز خونسردیت رو حفظ کن... -

 شم، نیال کو؟چی شده بانو؟ دارم نگران می -

شاهین جان، یکی دو ساعت پیش یک آقایی اومد دم خونه. گفت -

 داداش نیالست.

 های شاهین گرد شد. گفت:چشم

 بگین نیال بیاد. -

نیال رفت دم در. که با هم حرف بزنن. داشتم از اف اف نگاشون 

 کردم. پسره سوارش کرد بردش با خودش. هنوز هم نیومدن. می

 ن آوار شد. زیر لب گفت:دنیا روی سر شاهی

 اومد؟  -



 گفتم زنگ نزنم که نگران نشی. ولی برنگشتن هنوز. -

شاهین به کنار خم شد و دست در جیب شلوار مشکی کتانش کرد و 

گوشیش را بیرون کشید و با نیال تماس گرفت. چند لحظه بعد صدای 

 زنگ گوشی او از آشپزخانه برخاست. 

 گوشیش رو جا گذاشته مادر.  -

 شاهین از جایش بلند شد و گفت:

 لعنتی... لعنتی... -

 و بار سوم فریاد زد:

 لعنتی. -

 مشغول قدم زدن در سالن شد و گفت:

 حتما همه چیز رو بهش گفته. ای وای، ای وای. -

 چی شده مادر؟  -

 شاهین سر بلند کرد و رو به بانو گفت:

 نیال چیزی هم با خودش برد؟ -

 راحتی رفت بیروننه. هیچی. با لباس  -

 احساسم بده. احساسم بده.  -



 مگه داداشش نبوده، خوب.  -

  .شما از هیچی خبر ندارین -

 شاهین سراسیمه به سمت درب سالن رفت. 

 ری مادر؟ کجا می -

 رم سراغ نیال.می -

 

 شاید خودش برگرده.  -

 گرده.برنمی -

ها پایین از سالن خارج شد. با سرعت راهرو را طی کرد و از پله 

رفت. تقریبا طول باغ را دوید و از در بیرون رفت. وارد کوچه شد. 

 سوار ماشینش شد و آن را به حرکت در آورد.

در همین حال بود که گوشیش به صدا در آمد. سریع گوشیش را جواب 

 داد و روی اسپیکر زد.

 جانم.  -

 سالم شاهین. خوبی مادر؟ -

 ین؟سالم حاج خانم. خوبم. شما چطور -



 بد نیستم مادر. خبر داری برادر نیال آزاد شده؟ -

 شاهین کمی مکث کرد و بعد گفت:

 شما از کجا خبر دارین؟ -

امروز اومد در خونه. به زور اومد تو و با چه عربده هایی نیال رو  -

 زد. گفتم نیستین و آدرس خونه عموت رو دادم.صدا می

 شاهین معترض گفت:

زنگ نزدین؟ چرا آدرس خونه عمو رو دادین. حاج خانم! چرا به من  -

 من نبودم اومده نیال رو برداشته برده؟ 

 برده؟ نیال چطور همراهش رفته؟  -

 فکر کنم داداشش باشه ها! حتما بهش گفته چه اتفاقی افتاده.  -

 گرده. نیال تو رو بخواد، برمی -

 اگه داداشش نذاشت چی؟  -

 مگه دست اونه.  -

 پس دست کیه؟  -

 او با نگرانی گفت:

 باید قطع کنم. امری نیست؟  -



داداشش خیلی جوشیه. مراقب باش. برخالف اون لبخندهای خونسرد  -

 ی زمان دادگاهش، خیلی عصبی بود امروز. و دیوانه کننده

 باشه.  -

 شاهین خداحافظی کرد و ارتباط را قطع کرد. 

ی را در اش کشید که کنار سرش سوت کشید و صدایدستی به چانه

 مغزش شنید. پلک چپش روی هم افتاد و زیر لب گفت:

 لعنتی باز هم شروع شد. -

ها را پشت سر و بعد شقیقه اش را ماساژ داد. او به سرعت خیابان

 شد. گذاشت و بی توجه از روی سرعتگیرها رد می

وقتی به مقصد رسید پیاده شد و زنگ در را فشرد و منتظر شد. سرد 

به سردی هوا و برف نازکی که روی زمین نشسته بود بود اما توجهی 

 نداشت. 

 در با صدای تقی باز شد و او باعجله وارد شد. 

 

انیس خانم به جلوی اتاق سینا رفت و در زد و وارد شد و دید که سینا 

 در حال صحبت با نیال است. هر دو به انیس خانم نگاه کردند. 

 نیال، شوهرت اومده.  -



پا ایستاد و دستش از دست سینا جدا شد. سینا تعجب نیال مضطرب سر 

پرسید، او اگر مرد کرد و از خود میزده حرکات نیال را نگاه می

 خوبی است، نیال چرا تا این حد مضطرب است؟ 

 سینا هم برخاست و گفت:

 رم.تو بشین. من می -

 نیال هراسان به سینا نگاه کرد و بعد سر تکان داد و گفت: 

 حق نداره اذیتش کنه. نه، کسی  -

و سمت در راه افتاد و مادرش را کنار زد و از سالن خارج شد. سینا 

وقت عاشق حسام نبوده است متعجب شده بود. حس کرد این دختر هیچ

 لرزد. که اینچنین برای آن مرد دست و دلش می

 

شاهین در زد و وارد سالن شد و با ورودش نیال را نزدیک درب 

ار آبی روی آتش ریختند. فاصله را به صفر رساند و ورودی دید. انگ

 محابا در آغوش کشید و گفت:نیال را بی

 خیلی نگرانت شدم. -

 من خوبم.  -

سینا به سالن آمد و با دیدن نیال در آغوش شاهین یکه خورد. با خود 

 فکر کرد چقدر شاهین از لحاظ چهره و تیپ و قیافه عوض شده است. 



ای رفت و در نگاه مشکی و سرد سینا نشست. بوسهنگاه شاهین باال 

روی سر نیال زد و از او جدا شد و بعد به خانواده نیال که منتظر 

 ایستاده بودند سالم کرد. 

 هر سه جوابش را دادند. آقا جالل گفت:

 بیا بشین پسرم. -

جا بماند. دوست داشت خواست حتی یک دقیقه دیگر آنشاهین نمی 

جا دور شود. با این حال سعی کرد رد و سریع از آندست نیال را بگی

آرامش خود را حفظ کند. جلو رفت و با آقا جالل دست داد و بعد 

 دستش را سمت سینا بلند کرد. 

های منتظر او خیره شد و بعد آرام دستش را در سینا به چهره و چشم

تر از حِد معمولی دست شاهین گذاشت و فشرد. فشار دستش کمی بیش

د. شاهین هم متوجه شد و فک سخت شده او را نگریست. اما بو

نخواست مقابله به مثل کند و آرامش خود را حفظ کرد. سینا کوتاه آمد 

 و دستش را پس کشید. 

 خوش اومدین.  -

 سینا سر فرود آورد و جواب نداد. 

 شاهین روی مبل دونفره نشست و بعد سینا و آقا جالل نشستند. 

را نگاه کرد و نیال را نگریست. تا رسیده بود کلی شاهین سمت راستش 

 اضطراب کشیده بود. دستش را سمت نیال بلند کرد و گفت:



 بیا بشین عزیزم. -

های تن نیال کرد و نیال جلو رفت و کنار او نشست. نگاهی به لباس

 گفت:

 با اینا اومدی؟ -

 بله.  -

 ی نگران شدم. قدر با عجله؟ خیلگوشیت هم که جا گذاشتی. چرا این -

 ببخشید دیگه شد.  -

 شاهین دستش را روی کمر نیال کشید و گفت:

 کردی.اشکال نداره. ولی کاش قبلش خبرم می -

 قدر عجله کرد که نشد. سینا اون -

 فدای سرت.  -

او چهره نیال را برانداز کرد. دانست گریه کرده است. به حساب گریه 

 خوشحالی برای آزادی سینا گذاشت. 

 

توانست کشید و نمیپس ترجیح داد چیزی از او نپرسد. سرش سوت می

چایش آمد. از همه  درست حواسش را جمع کند. انیس خانم با سینی

 پذیرایی کرد و بعد شیرینی آورد که شاهین رد کرد.



 این شیرینی آزادی سیناس. باید بردارین. -

حال  شاهین یک شیرینی برداشت و در پیش دستی گذاشت. با این

چایش را داغ و تلخ نوشید. در تمام طول مدت احساس بدی داشت. 

کرد و درست نمی دانست که حضور سینا به او حال بدی را منتقل می

 دلیلش چیست! 

 

 بعد از دقایقی سکوت، شاهین خطاب به

 

 نیال گفت:

 عزیزم، بهتره پاشی بریم. -

 کجا برین، شام حاضر کردم!  -

ر سر درد دارم. باید حتما استراحت کنم ممنون مادر، یک مقدا -

 شه. واگرنه شدید می

 سینا از جایش بلند شد و سمت اتاقش رفت. نیال گفت:

 پس بهتره بریم. -

 سینا درب اتاقش را باز کرد و گفت:

 با اجازه کی؟ -



 همه به او چشم دوختند. او برگشت و خطاب به نیال گفت: 

ی. اگه رفتی دیگه برنگرد. از این خونه پات رو بیرون نمی ذار -

 بعدش دیگه نه من نه تو.

 همه مات شدند. نیال به حرف آمد و معترض گفت: 

 سینا نتیجه حرفهای ما این بود؟  -

 بله. باید تکلیف یک سری چیزا روشن بشه.  -

 شاهین از جایش بلند شد و سعی کرد خونسرد باشد. با آرامش گفت:

 کنین.میشما برای همسر من تعیین تکلیف  -

 وقتی خواهر من بود، همسر شما نبود.  -

 چه ربطی داره. االن که همسر منه و به حرف من.  -

 سینا پوزخندی زد و گفت:

 همتون خودتون رو به خواب زدین، آره! -

 بعد حین چرخیدن گفت: 

 شما تشریف بیارید. -

و به درون اتاقش رفت و در را باز گذاشت. نیال با ترس دست شاهین  

 های نگران نیال کرد. را گرفت. شاهین نگاهی به چشم



 ای زد و گفت:لبخند دلگرم کننده

 نگران نباش. -

بعد دستش را روی بازوی نیال زد و به اتاق سینا رفت و در را بست  

 و بقیه نگران به در خیره شدند.

 

وقتی شاهین وارد اتاق سینا شد نگاهی به سر تا سر اتاق انداخت. یک 

 زد.ساده و معمولی که سادگی صاحبش را جار میاتاق 

 ای به تخت کرد و خطاب به شاهین گفت:سینا اشاره

 بشین. -

شاهین با وجود سردرد و اعصاب متشنجش نشست و آرنجهایش را 

روی زانوهایش گذاشت و به سینا خیره شد. سینا صندلی را نزدیک 

راستش انداخت اش گذاشت و نشست. پای چپش را روی پای میز رایانه

 و دست راستش را به میز تکیه کرد و کف اتاق را نگاه کرد.

چنان در خود فرو رفت که شاهین دلش نخواست از او دلیل این خلوت 

 را بپرسد.

که سینا آهی کشید و سر بلند چند دقیقه در سکوت سنگینی گذشت. تا این

 کرد و خطاب به شاهین گفت:



گرفتم. اما اگر این کار رو ردن میاون شب قتل رو به گ من نباید -

دونستم چقدر حسام رو دوست داره. کردم تنها دلیلم نیال بود. چون می

خواستم اون چون فقط یکی دو روز به عقدشون مونده بود. چون نمی

پسری که با اون وضع جلومون افتاده بود، اگر مرد، حسام به خاطرش 

ترین دوستم، پرپرشدن خواستم بعد از مرگ بهاعدام بشه. چون نمی

خواهرم رو ببینم. غمش رو ببینم. افسردگیش رو ببینم. من اونقدر 

خواهرم رو دوست دارم که جونم رو کف دستم گرفتم تا یک وقت غم 

دونستم توی وجود حسام هیچی نیست. مرگ عشقش رو نبینه. اما نمی

حسام مرد روزای خوش بود. تا همه چیز خوب بود، مردونگی کرد. 

ین که همه چیز به هم ریخت نامردیش رو اثبات کرد. کاری کرد، هم

خواهرم جونش رو کف دستش بگیره و خودش رو فدا کنه تا برادرش 

رو نجات بده. برادری که در واقع هیچ خطایی مرتکب نشده بود. این 

یعنی من و نیال حاضریم بدترین شرایط رو بپذیریم اما خواهر یا 

حسام رو یک مرد واقعی شناخته بودم که  برادرمون طوریش نشه. من

این کار رو کردم. اما اشتباه بود. شاید اگر هر کس دیگه به جای حسام 

کردم. حسام دوستم بود. شریکم بود. به بود، من این کار رو براش نمی

هر حال از من هم کوچیکتره. اون شب خیلی ترسیده بود.  اون تک 

ه بود. من توی اون شرایط فرزنده. شرایط هم خیلی نگران کنند

خونسردتر عمل کردم. امید هم داشتم که اگر اتفاقی بیفته رضایت 

 .گیریم. اما خانواده شما کوتاه نیومدنمی

خوام بگم از بی رحمیشون بود. بود یا نبود، حقشون بود. خون نمی

پسرشون ریخته بود. حق داشتن که حقشون رو طلب کنن. حق داشتن 

 حق داشتن که نبخشن.که ناراحت باشن. 

 اما حق نداشتن توهین کنن. 



 شاهین ششهایش را پر از اکسیژن کرد و سرش را باال پایین انداخت.

 اما رفتارهای مادرتون، اون همه نفرین فراموش شدنی نیست. -

ها رو اینطوری بگیرین؟ با گرفتن خوایین انتقام گذشتهحاال شما می -

 نیال از من؟

خوام انتقام بگیرم؟ من کجای زندگیم به کنن من میچرا همه فکر می -

گم، خانواده کسی آزار رسوندم که حاال بخوام برسونم؟ من که دارم می

 شما همه حق داشتن از قاتل پسرشون متنفر باشن.

 حاال که معلوم شده شما قاتل نیستین. این خیلی خوبه. -

 مرور کنیم. بهتره تند نریم. من و شما باید یک دور همه چیز رو -

 چی رو؟ -

حکم قصاص من در اومد. گفتم اشکال نداره. تا اینجاش حق با شما  -

 بود.

 و بعد؟ -



ی شما. به پدر شما پناه آورد. خواهش کرد من رو نیال اومد خونه -

؛ اما نبخشیدن. باز هم حق داشتن. اما به چه حقی به خودشون ببخشن

ن رو برای پسر بیمارش اجازه دادن در ازای آزادی من، خواهر م

خونبس کنه؟ اونقدر توی وجود خودشون ندیدن که من رو ببخشن. حاال 

که نبخشیدن اهمیتی نداره. اما چطور چنین خواسته ای رو مطرح 

کردن. اون هم از دختری که به دستتون افتاده و داره ازتون طلب 

 کنه؟کمک می

 ذاره.میپدر من آدم بدی نیست. به نیال هم خیلی احترام  -

ذاشتن که به عنوان یک دختر درمونده پاش رو باید روزی احترام می -

گذاشت تو خونتون. نه چنین فکر وحشتناکی به ذهنشون برسه. ناموس 

 مردم رو نشونه بگیره. ناموس آدم با

 

مردم اما این کار رو جونش هم قابل تعویض نیست. کاش من می

 کردین.نمی

کرد. فشاری را که ال سینا را درک میشاهین به عنوان یک مرد ح

 فهمید.کرد میداشت تحمل می

 هایش را روی صورتش فشرد و رو به سینا گفت:دست

هر اندازه که شما روی ناموست غیرت داری، االن من ده برابر  -

روش غیرت دارم. ما اوایل زندگیمون مشکالتی داشتیم. ولی داریم 

نیال برای من خیلی محترمه. به کنیم. کنار هم با صبر حلشون می

 بودنش عادت کردم. وقتی نیست کم میارم.



 دوماهه؟ -

 شناسمش.دوماه؟ شاید! ولی انگار سالهاس که می -

 گوش کن. اسمت چی بود؟ -

 شاهین! -

 ها بود.شاهین. خواهرم ارزشش بیشتر از این -

 :شاهین سینا را نگریست. درد در سرش چرخید. لبخند تلخی زد و گفت

 من چه گناهی کردم آخه؟  -

 سینا او را برانداز کرد. 



یک روزی کسی رو دنیادنیا دوست داشتم. یهو غیب شد رفت. من  -

موندم و یک دنیا سوال بی جواب. اونقدر فکر کردم که شدم یک 

روانی. یک شبی کسی داداشم رو کشت. بعد از چند وقت بابام گفت 

شه شم. هم زندگیت رو به راه میخواهر قاتل رو بگیر تا قاتل رو ببخ

هم جون کسی رو نجات دادی. قبول نکردم اما حرفای پدرم باعث این 

ماجرا شد. من حتی سراغ نیال رفتم و گفتم حرف پدرم رو رد کنه. 

چون من آدم زندگی مشترک نیستم. ولی نیال خودش این تصمیم رو 

لین شبی که به گرفت. نمی تونم در مورد خانوادم دروغ بگم. اما از او

عنوان همسرم، پاش رو گذاشت تو خونمون من سعی کردم باهاش 

ارزش، با این دختر بد نکرد. اشتباهاتی خوب تا کنم. این آدم روانِی کم

داشتم. بله، من مشکالت عصبی دارم. اما توی مشکالت زندگیم در 

اوج عصبانیت دستم رو روی خواهرتون بلند نکردم. جز یک شب که 

 ودیم اصفهان و بهتره دلیلش رو از خودش بپرسی.رفته ب

 تو خواهر من رو زدی؟ -

 زدم. -

هایش را روی هم فشرد تا عنان از کف سینا نفس عمیقی کشید و پلک

 ندهد. شاهین ادامه داد:

این مرد روانی، در باقی موارد سعی کرد درست رفتار کنه. و هر  -

کم نار اومدیم... من کمچی بیشتر همدیگر رو شناختیم، بهتر با هم ک

شم. شدت مشکالت روحیم با وجود نیال داره کمتر دارم بهتر می

متأسفم که در حد نیال نیستم و نیال  .شه. فقط اگه سرنوشت بذارهمی

ارزشش بیشتر از من بود. اما همین منه بی ارزش دارم تمام سعیم رو 

 کنم، تا بهتر و بهتر بشم.می



 که باعث بشی نیال از کارش استعفا بده؟  کنیاینطور سعیت رو می -

 خواسته من نبود. خودش اینطور تصمیم گرفت. -

 تونی عادی برخورد کنی، نه؟چون تو نمی -

شاهین نگاهش را به زیر گرفت. غمگین و وامانده. با خود اندیشید سینا 

گفت. مؤاخذه هایش بر پایه حقیقت بود. اما چیزی که سینا راست می

 شد.این بود، بدون نیال نمیدانست نمی

 زد را بلند کرد و گفت:کم داشت به سرخی میشاهین نگاهی که کم

دونم تا قبل از ها بدون نیال خیلی سخته. من حتی نمیگذروندن لحظه -

 کشیدم، به چه امیدی!کردم، چطور نفس مینیال چطور زندگی می

 اینا همش تلقینه. -

 ما رو تلقین بذارین؟تونین، اسم احساسات چطور می -

 از حال و روز و مدت آشناییتون مشخصه. -

و شاید چون شما توی این سن عشق رو تجربه نکردین اینقدر بی  -

 زنین.رحم حرف می

ها، لیاقت خواهر من زندگی توی در هر صورت، گذشته از این -

ای نیست که با گلدون بزنن تو صورتش. یا شوهرش بخواد به خانواده

 لی روش دست بلند کنه. باید این شرایط تغییر کنه.هر دلی

 چطوری؟ -



 دونم. یا طالق، یا...من نمی -

 شاهین از جا بلند شد و با فک کلید شده گفت:

اسم طالق رو روی زندگی من نیارین، چون اون روی سگم باال  -

 آد.می

 کرد. گفت:سینا با آرامش شاهین را برانداز می 

خوام اون روی تو رو ببینم. تا بفهمم خواهرم داره با من هم دقیقا می -

 کنه.کی زندگی می

 

دانست که نباید االن شاهین نفس عمیقی کشید و سعی کرد آرام شود. می

 لرزید.هایش میعصبانی شود. سعی کرد بر خود مسلط شود اما دست

 با چهره در هم رو به سینا گفت:

 و یا... -

 



ابت کنی تو و خانوادت لیاقت داشتن نیال رو که باید به من ثیا این -

دارین، باید به عنوان یک مرد ارزش واقعی خواهرم رو بهش 

برگردونی و یک جایگاه مناسب براش بسازی. این زندگی نیست که 

خوایین دونفری تو یک که میشماها دارین. به چیش دل خوشین؟ به این

ول داشته باشن، نه خانواده خونه زندگی کنین و نه خانواده نیال تو رو قب

شه به دونفر زیر یک سقف؟ تو نیالرو؟ مگه زندگی مشترک ختم می

زندگی مشترک پیوند دو خانوادس. پیوند دو فرهنگه. باید دو طرف 

خوام خواهرم تا ابد شه. نمی؛ واگرنه نمیهمدیگر رو قبول داشته باشن

 چ گناهی نکرده.های گناهکار زندگی کنه. در صورتی که هیمثل غریبه

 

کرد در یک جعبه کوچک گیر افتاده آورد. حس میشاهین نفس کم می

 است. نفس عمیقی کشید و سر فرود آورد و گفت:

 باشه. فقط نیال... -

 مونه.جا مینیال این -

 شاهین سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

 با من این کار رو نکن. -

یک قاتل خواهرم خونبس شده. من دونین که در ازای جون شما می -

 تونم خواهرم رو پس بگیرم.قاتل نیستم. پس می

هایش را گزید. سینا یک خودکار از داخل قلمدانش بیرون شاهین لب

 کشید و با نگاه به آن گفت:



 ارزش خواهرم -

 

 یک سکه بود؟

 شاهین زیر لب گفت:

 و جون یک آدم.  -

 گناهه.اما اون آدم بی -

 گفت من گناهکارم.ع خودش هم میتا اون موق -

سینا شاهین را نگریست. لبخند محوی زد. خودکار را درون قلمدان 

 انداخت. شاهین سمت در راه افتاد و گفت:

 با اجازه. -

 خدانگهدار. -

اش آشفته بود که همه متوجه قدر چهرهشاهین از اتاق بیرون رفت. آن

 افتاد.شدند. نیال از جایش برخاست و سمتش راه 

 نیال به او رسید. شاهین لبخند تلخی زد و  گفت:

 با من بیا. -

 خونه؟ -



 نه. حیاط. -

 و بعد خطاب به آقا جالل گفت:

 رم.با اجازه من می -

 مونی دور هم باشیم؟چرا نمی -

 ممنون. فعال. -

 و بعد رو به انیس خانم گفت:

 با اجازه. -

 خدانگهدار. -

 

د. شاهین پاکت سیگارش را با عجله از شاهین و نیال به حیاط رفتن

جیبش در آورد و سیگاری آتش زد. دو پک به سیگار زد و آن را الی 

 هایش گرفت و گفت:انگشت

 کشم طالقت رو بگیره.احتمال بفهمه من سیگار می -

 چی شده شاهین؟ -

 باید بمونی عزیزم. -

 چه بایدی در کاره؟ -



 تخاب کنی؟خوای بین من و داداشت یکی رو انمی -

 نه ولی... -

به غیرتش برخورده نیال. به غیرتش برخورده. اعتماد نداره. من  -

خواد. چون دونه. فکرایی داره. صالح تو رو میبیمارم و اون می

کنه و من دارم تحمل خواد داره این کارا رو میصالح تو رو می

دیگه  گه، طوردونستم داره زور میکنم. غیر از این بود، اگر میمی

ترسم. اون زخم خورده. اگر لج کنم کردم. از یک چیز هم میرفتار می

ممکنه بخواد شکایت کنه و طالقت رو بگیره. پس باید اعتمادش رو 

جلب کنم. نبودت سخته. ولی برای درست شدن این زندگی و تموم شدن 

 کنم. تو هم تحمل کن.این بازیا تحمل می

 ولی...  -

 . دو سال و نیم به خاطر تو کنج زندون نشست. نذار دلش ازت بشکنه -

 

شاهین به سیگارش پک عمیقی زد. نیال مردش را نگریست. او را 

دید و بیشتر او را بسیار عاقل دید. هر بار یک چیز جدید از مردش می

 کرد. ستایش می

 

 رو به نیال لبخند کم جانی رد و گفت:



. باز هم قرصهام شدن کنه. باید برم قرصام رو بخورمسرم درد می -

 همدم شبهام. به نظرت بدون تو دووم میارم؟

 

 نیال بی قرار گفت:

 کنم.آم. خواهش میمن هم همراهت می -

 شاهین سر تکان داد و گفت:

باید تحمل کنیم. من خودم رو به بابام ثابت کردم. به خانوادم ثابت  -

برات لباس و کنم. غصه نخور نیال. کردم. به برادر تو هم ثابت می

 وسیله میارم عزیزم.

 ری.یعنی واقعا می -

 میام دیدنت. -

 شاهین نیال را در آغوش کشید و موهای او را بوسید و گفت:

 کاری نداری؟ -

 نه. فقط مراقب خودت باش. -

 حتما. -

 شاهین نیال را رها کرد و گفت:



 خوری.بیا برو تو. سرما می -

 اهمیت نداره. -

 چرا داره. -

نیال را به درون منزل هدایت کرد و در را بست و در تاریکی  و بعد

شب به راه افتاد. از منزل سرمد خارج شد و در را بست. سوار 

ماشینش شد و به سمت منزل عمویش رفت. تمام طول راه به حرفهای 

 سینا اندیشید. 

ها پس بگیرد اما دوست نداشت توانست به بدترین نحو نیال را از آنمی

خواست همه چیز را درست حل کند یش را به کسی ثابت کند. میدیوانگ

 تا مبادا باعث رنجش بزرگتری بین دوخانواده شود.

توانست در آرامش و مخصوصا حاال که سینا قاتل نبود و همه چیز می

 خوشی حل شود. 

وقتی به مقصد رسید حالش اصال خوب نبود. باز هم سردرد، آن معظل 

 کرد.هایش را شروع میبود و داشت شکنجهبزرگ، به سراغش آمده 

 

شد. بانو سراسیمه به استقبالش وقتی وارد ساختمان شد دیدش تار می

 آمد و علی پس از مادرش آمد. نگران پرسیدند:

 نیال کجاست؟ -



 

 شاهین کتش را از تن بیرون کشید و گفت:

 داداشش اجازه نداد بیاد. -

 حاج جلیل با جدیّت گفت: 

مگه داداش هم اجازه حکم کردن به آبجی رو داره وقتی چه غلطا!  -

 شوهرش هست؟

 چی بگم؟ -

 بانو کت شاهین را گرفت و گفت:

 بیا بشین، حالت خوب نیست. -

علی زیر بازوی شاهین را که تعادل درستی نداشت گرفت و روی مبل 

 هایش را بست.نشاند. شاهین تکیه کرد و پلک

 گفت؟حاال چی می -

همان حال موضوع را توضیح داد و همه در حیرت کار سینا شاهین با 

 مانده بودند. و حاال نگران آینده شاهین بودند.

 

هایش را تعویض شاهین ساعتی بعد به کمک علی به اتاقش رفت. لباس

 هایش را خورد.کرد و قرص



وقتی لیوان آب را روی میز گذاشت به مقابلش خیره شد. علی تکیه اش 

 رفت و گفت:را از دیوار گ

کنی دنبال ایه نباید نگران باشی. اگه فکر میگی آدم فهمیدهاگه می -

 انتقام نیست که اصال نباید بترسی.

 ترسم. فقط االن حالم بده! من از چیزی نمی -

 برای چی؟ -

 شه.آخه نیال نیست. بدون اون نمی -

 فکر کنم قبال بهت گفتم که دوستش داری ولی تو... -

 لند کرد و رو به علی گفت:شاهین سر ب

خسته شدم بس که پنهون کردم. من عاشق اون دخترم. هیچ عادتی  -

وجود نداره، هیچ وابستگی وجود نداره. من عاشقشم. اگه غیر از این 

شد دوباره اون شاهین قبل شدم. اگه غیر از این بود نمیبود سر پا نمی

این عادت نیست  کنم.بشم. من با اون حتی سردردامم رو فراموش می

علی. این چیزی بیشتر از عشقه. بیشتر از دوست داشتنه. اون دوای 

درد منه. من با اون خوشحالم. من با اون هدف دارم. من با اون 

 فهمم زندگی یعنی چی؟می

 



اون با همه سادگی و آرومیش، با همه اشتباهاتش، با همه یهو از کوره 

اره یادم آورد که َمرَدم. دوباره در رفتناش، به زندگی من نبض داد. دوب

کشم. باید سر پا باشم. باید محکم باشم. وقتی یادم آورد که دارم نفس می

دونم باید چکار نیست انگار نیرویی ندارم. وقتی نیست انگار گیجم، نمی

کنم، حس کنم. انگار حضورش مغز و قلب منه. با وجودش فکر می

خواستم چکار ره میحتی یادم می کنم. بدون اون من مثل ُمرده هام.می

 کنم! هدفم چی بود. 

هایش را علی جلو رفت و مقابل شاهین روی پاهایش نشست. دست

 روی زانوهای شاهین گذاشت و گفت:

 گم هدفت چیه؟ من بهت می -

ات رو حاضر کن. کم و کسریارو تهیه کن. بارها و بارها برو خونه -

بار باهاش حرف بزن. نذار نیال سراغ این داداش غد لجباز هزاران 

خونه پدرش احساس تنهایی بکنه. بهش سر بزن که حال و روز خودت 

کنی. ببین منظور داداشش از هم بهتر بشه. با دیدنش رفع دلتنگی می

برگردوندن جایگاه خواهرش بهش چیه؟ همون جایگاه رو به خواهرش 

 بده که بذاره نیال همراهت برگرده خونه.

 

کان داد. علی کمی بعد رفت و شاهین را تنها گذاشت. شاهین سر ت

 ها روی تخت نشست و اندیشید.شاهین در تاریکی اتاقش ساعت



و بعد هم به کنار پنجره رفت و پرده را کنار زد و بارش برف را 

ها تأثیر چندانی نداشتند. او باغ کرد و قرصنگریست. درد رهایش نمی

 الی آینده گم شده بود.نگریست و ذهنش حوسفید پوش را می

 

نزدیک صبح، از شدت سر درد و چشم درد دیگر طاقت سر پا ایستادن 

 نداشت.

پرده را کشید و چراغ را خاموش کرد. سمت تخت رفت و روی آن 

 سقوط کرد و به سختی تنش را باال کشید. 

سرش را روی بالش گذاشت و چند لحظه در تاریکی مقابلش را 

 ب گفت:نگریست. کمی بعد زیر ل

 تونم. نیال، بدون تو نمی -

هایش روی هم افتادند و خوابش برد. اما خوابی پر از تنش. پر و پلک

 از کابوس.

پرید. هایش مدام میهر چند دقیقه بدنش لرزش خفیفی داشت و پلک

 گفت.گاهی هم زیر لب هذیان می

 که صبح رسید و زمان ب ظهر نزدیک شد.تا این

 

 لرزیدن کرد اما چنان از پاافتاده بود که بیدار نشد.گوشیش شروع به  



 

ها سراغ یک ساعت بعد آقای راستاد به منزل برادرش آمد. از آن

 شاهین را گرفت و بانو همه چیز را برایش توضیح داد.

آقای راستاد خود را به اتاق شاهین رساند و کنارش نشست. دستش را 

 شان زد.روی موهای او کشید و از روی صورتش کنار

صورت سفید و رنگ پریده شاهین را نگریست. آهی کشید و پیشانی او 

های ریز عرق. باز هم فشارش را لمس کرد. سرد سرد بود با دانه

 پایین بود.

 

گوشیش را از جیب بیرون کشید و شماره پدر نیال را گرفت. چند لحظه 

 بعد نیال جواب داد.

 بله. -

 سالم. -

 تین.سالم حاج آقا. خوب هس -

 از احوال پرسیای عروس خانم. -

 نیال سکوت کرد. آقای راستاد ادامه داد:

 کجایی؟ -



 خونه پدرم. -

 از کی؟ -

 از دیروز عصر.  -

 چرا؟ -

 سینا اومد دنبالم که خونه خودمون باشم.  -

 خونه تو اونجاییه که شوهرت باشه.  -

 آخه...  -

ی شرایط زندگیت آخه چی دختر جون؟ زبون نداشتی به داداشت بگ -

 طوری نیست شوهرت رو ول کنی به امون خدا. 

 

آقای راستاد نفس عمیقی کشید و رو به جلو خم شد. با انگشت 

 هایش را فشرد و بعد گفت:چشم

 امان خدا که خوبه. به امان خودش. -

 چی شده حاج آقا؟ -

شاهین باز حالش بد شده. قرص خورده رو تختش افتاده با فشار پایین  -

 های همیشگیش.همون حالت و



 نیال نگران پرسید:

 شما پیشش رفتین؟ -

 .آره االن کنارشم -

 چرا براش سرم نزدین؟ -

 کی بزنه؟ من؟ پرستارم یا دکتر؟ -

 چرا اورژانس خبر نکردین؟ -

 وقتی تو زنشی اورژانس برای چی؟ -

 من که خونه نیستم. -

 چرا نباید تو خونه ات باشی. -

 نیال سکوت کرد. 

 زودتر پاشو بیا خونه به شوهرت برس-

 نیال کمی به سر و وضعش فکر کرد و بعد گفت:

 باشه. میام. -

 خوبه.  -



بعد خداحافظی کرد و رو به شاهین کرد. دستش را روی موهای او  

 کشید و گفت:

دونستم شه. میدونستم که اون دختر درمون دردت میمن از اول می -

روز که برای اولین بار دیدمش نیت  کنه بلند شی. من اونکمک می

کردم به نامش. نیت کردم که اولین جمله ای که از مادرت بشنوم به 

حساب اون رضایت بدم یا نه.  وقتی مادرت گفت درد خودش درمون 

بشه خیلیه، چند روز بهش فکر کردم. اون روز نیال درمون درد تو 

مونت باشه. خیلی هم زود تونه درکم به دلم افتاد نیال تا ابد میشد.  کم

 سرپات کرد. 

 آقای راستاد موهای شاهین را بوسید و گفت:

 شه.خیلیم زود همه چی درست می -

 

ها را باالی سرش بست. روسریش را نیال موهایش را شانه کشید آن

هایش انداخت و به سالن روی سرش انداخت و شال بانو را روی شانه

 رفت. خطاب به آقا جالل گفت:

 سوئیچ لطفا. -

 خوای باباجون؟ برای چی می -

 خوام برم خونه. می -

 شه. کجا بری؟ سینا بیاد ببینه نیستی ناراحت می -



 شوهرم حالش بده باید برم خونه.  -

 چی شده؟ -

قرص و داروها رو خورده باز فشارش افت کرده. باید برم بهش  -

 رسیدگی کنم. 

 سینا اومد چی جواب بدیم.  -

 رفت پیش شوهرش. بگین  -

 ای به آقا جالل داد. انیس خانم اشاره

 خدا عاقبت کار رو به خیر کنه. سینا اومد خودتون جوابگو باشین.  -

 ای به دیوار دادنیال سکوت کرد. آقا جالل اشاره

 

 و گفت:

  .اونجاس سر جای همیشگیش -

نیال تشکر کرد و سمت آویز رفت. سوئیچ را برداشت و رو به پدر 

 درش گفت:ما

 دونم االن چه حالی داره.ببخشید. باید برم. چون می -

 برو به سالمت مادر. مراقب باش همه جا رو برف گرفته.  -



 چشم.  -

نیال از در ساختمان بیرون رفت. سرما بدنش را لرزاند. در میان برف 

و یخ سمت ماشین پدرش راه افتاد که کلید در قفل درب حیاط چرخید و 

 در میان چهار چوب در هویدا شد. قامت سینا 

سینا به درون آمد و در را پشت سرش بست. جلو آمد و با برانداز 

 کردن نیال و سوئیچ دستش گفت:

 رفتی.جایی می -

 نیال به تته پته افتاد و گفت:

 آ... آره. -

 کجا؟  -

 خونه.  -

 ی؟ خونه-

 شوهرم.  -

 شوهرت مگه خونه هم داره.  -

 خونه عموشه. داره، ولی فعال  -

 رفتی خونه عموی شوهرت؟ پس می -



 بله.  -

 چرا؟  -

چون حالش بد شده باید برم بهش رسیدگی کنم. پدر شوهرم به بابا  -

 زنگ زد و من باهاش حرف زدم. گفت که حال شاهین باز هم بد شده. 

 اورژانسی؟ یا پرستار شخصی؟ به اورژانس زنگ بزنن.  -

 زنشم.  -

 بلند گفت:سینا با صدای 

کدوم زن، کدوم کشک؟ تو خودت اون ازدواج مسخره زوری رو  -

 کنی؟قبول داری که شوهرم شوهرم می

 سینا لج نکن. حال شاهین بده.  -

 سینا با لجاجت سوئیچ را از دست نیال قاپید و گفت:

بینه که اونقدر تو رو خوار و خفیف می برگرد تو خونه. پدرشوهرت -

رو درمون کن. حتی به خودش اجازه نداده بیاد زنگ زده بیا شوهرت 

 سراغت؟ دستور صادر کرده که حال پسر من خرابه پس کجایی؟ 

 

 سینا عزیزم. در هر حال اون شوهر منه. -



ذارن و نه در هر حالی. خیلی نگران پسرشونن چرا بهت احترام نمی -

 نمیان دنبالت؟ حاال که خبر دارن من قاتل نیستم. پس چرا دنبالت

 نیومدن؟ هان؟

 

 نیال سکوت کرد. سینا بسیار جدی گفت:

 برو تو. -

نیال دو دل و بیحرف به درون منزل رفت. سینا بعد از او وارد شد. 

سالم کرد و اخم کرده به درون اتاقش رفت و در را بست. نیال روی 

 مبل نشست و زانوهایش را در آغوش کشید.

 چی شد عزیزم؟ -

 نذاشت برم. -

از تو شرایط پسرشون رو دیدن. نگران نباش. بهش رسیدگی  اونا قبل -

 کنن.می

نیال حرفی نزد و به نقطه نامعلومی خیره شد و به حال و روز شاهین 

 اندیشید.

 

نیم ساعت بعد آقای راستاد دوباره با پدر نیال تماس گرفت. آقا جالل 

 گفت:



 پدر شاهینه. -

سینا به شدت باز شد که نیال از جا جهید تا جواب بدهد. درب اتاق  -

 نیال وسط راه خشکش زد.

 سینا بیرون آمد و خطاب به پدرش گفت:

 بدین من. -

 سینا جان... -

 بدین به من حرف دارم. -

 او به پدرش رسید و گوشی را از دست او گرفت و جواب داد و گفت:

 بله. -

 آقای راستاد چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت:

 سالٌم علیکم. -

 و رحمة هللا. بفرمایین. علیکم -

 نیال خانم هستن؟ -

 هستن اما با من صحبت کنین، فرمایشتون؟ -

 نیال چرا نمیاد سر خونه زندگیش؟ -



 ی مردم؟کدوم خونه زندگی؟ خونه -

 کردن که شما نذاشتی.اینا داشتن خونشون رو آماده می -

تونه بیاد همسرش رو هر وقت آماده شد تحت شرط و شروطی می -

 ره.بب

برای برگردوندن یک زن به کنار شوهرش شرط و شروط می  -

 ذارین؟

زنی که در ازای گناه برادرش عروس شما شده بود؟ االن که  -

خوایین در حد خودش بیایین دونین من قاتل نیستم. پس نیال رو میمی

سراغش ببرینش. خواهر من کلفتتون نیست که اینطوری بهش دستور 

 دین برگرده خونه.می

 

گی بچه جون؟ اینا زن و شوهرن، تحت هر شرایطی. چی داری می -

 شما نباید باعث بشین از هم جدا بیفتن.

پسرتون خودش قبول کرده. پس لطفا اعتراض نکنید. برای رسیدگی  -

تونین با اورژانس تماس بگیرین. حتما بهتون کمک به حال پسرتون می

 کنن.می

 االن تو شدی بزرگتر نیال؟ -

کسی هستم که خواهرم رو هول دادم تو اون منجالب. خودم هم  من -

 کشم.بیرونش می



 کنی؟کدوم منجالب، چرا اینطوری فکر می -

حساب من و شما به جاست جناب راستاد. خیلی حرفها باهاتون دارم.  -

 این اولشه.

ها کوتاه نیال وقتی این حرف را از سینا شنید، فهمید سینا به این راحتی

ست. به سمت مادرش که کنار ورودی آشپزخانه ایستاده بود رفت بیا نی

 و گفت:

 دین؟مامان، گوشیتونون رو می -

 خوایش چکار؟تو اتاقمه مادر. چی شده، می -

 باید به کسی زنگ بزنم.  -

نیال برگشت و راهش را سمت اتاق پدر و مادرش کج کرد. وقتی وارد 

ی را برداشت و چرخید شد در را بست و سمت میز توالت رفت. گوش

و به میز تکیه کرد. مشغول شماره گیری شد. گوشی را به گوشش 

 چسباند و منتظر شد. چند ثانیه بعد کسی جواب داد. 

 بله.  -

 سالم خدیجه خانم. خوبین؟  -

 سالم عزیزم. جانم؟  -

 بانو هست صداش کنین؟  -

 بله یک لحظه.  -



 بانو در گوش او پیچید. خدیجه رفت و چند لحظه بعد صدای نگران 

 جانم نیال جان. خوبی دخترم. پس کجایی تو؟  -

 ده بیام. سالم زن عمو. خونه پدرمم. داداشم اجازه نمی -

شه باهاش صحبت کنی یکی دو ساعت تو رو بیاره. حال شاهین نمی -

 چندان مناسب نیست. 

هایش دوید. سعی کرد بغضش اعصاب نیال به هم ریخت. اشک به چشم

 هویدا نشود. آرام گفت:

 شه یک کاری برام انجام بدین؟می -

 چی دخترم؟ -

امکانش هست برای من چند دست لباس و گوشیم رو بفرستین؟ من  -

 جا هیچی ندارم.این

 باشه دخترم. برات می -

 

 فرستم.

 .شه آدرس خونه مون رو یادداشت کنینشم. اگه میممنون می -

 بگو دخترم. -



به بانو خانم داد و از هم خداحافظی کردند. نیال گوشی را نیال آدرس را 

 روی  میز توالت گذاشت و خودش روی تخت نشست.

دانست حاال هایش گرفت و به گریه افتاد. میصورتش را میان دست

 آمد.حال شاهین تا چه اندازه بد است و هیچ کاری از دستش بر نمی

در آن حال او را به آغوش  کمی بعد مادرش به اتاق آمد و با دیدن نیال

 کشید و گفت:

 خواد. گریه نکن عزیزم. مطمئن باش سینا فقط صالح تو رو می -

 شاهین حالش خوب نیست. -

 چرا اینقدر بی قراری؟ دوستش داری؟ -

نیال سکوت کرد. سرش روی سینه مادرش بود و نگاهش به یک نقطه 

 نا معلوم. زیر لب گفت:

 دونم.نمی -

 شب گفتی فقط از اجبار باهاشی و هیچ حسی بهش نداری؟یادته اون  -



اون مرد خوبیه. توی این مدت مردی رو شناختم که هر چقدر باهاش  -

لج کردم و اشتباه کردم اون با صبر بیشتری با من کنار اومد و سعی 

کرد بهتر رفتار کنه. سعی کرد کاری کنه احساس غم و تنهایی نکنم. 

ا حرفهاش پر کرد. توی هر لحظه که کم تنهاییام رو با وجودش، ب

که خودش حال خوشی نداشت اما آوردم، سخت گذشت کنارم بود. با این

همیشه سعی کرد از خودش بگذره تا من راحت باشم. هزاران بار با 

حسام مقایسه اش کردم. هزاران بار گذاشتمشون توی ترازو. اون 

من فکر کرد، بعد به  چیزی فراتر از حسام و حسام ها بود. اون اول به

 من و بازهم به من بعد به خودش.



کرد من اذیت نشم. کاری که کمتر از حسام دیدم. هر هر کاری می

ها بود داشتیم با هم زندگی ساعت، هر روز که پیش رفت، انگار سال

شناخت. حرکاتم کردیم. انگار من رو از بر بود. انگار من رو میمی

دونست، من رو پیش ام رو از پیش میدونست، حرفهای نزدهرو می

هاست داره با من کردم سالکرد. طوری که گاهی حس میبینی می

کنه و من یادم نیست. این منم که فراموشی گرفتم و این مرد زندگی می

کوتاهه،  داره خودش رو به خاطر من میاره. عمر زندگی ما هر چند

ی تم که با همهاما خیلی عجیب و شاید خوب گذشت. مردی رو شناخ

وقت دردهای جسمی و روحیش، باز هم به فکر من بود. مردی که هیچ

به من نگفت من رو دوست داره اما طوری رفتار کرد که زیباتر از 

تونم حاال ناراحت اون مرد نشم؟ چطور هر عشقی بود. من چطور می

برای دیدنش دلتنگ نشم؟ چطور احساس تنهایی به سراغم نیاد. اون به 

داد. نه فقط رنگ روشن. توی این فرصت و لحظه هام رنگ می من

کوتاه هر رنگی از زندگی رو بهم نشون داد. اون مرد بلد بود. خیلی 

دونست. بلد بود تنها نذاره، بلد بود چیزا از حس و احساس زن می

همیشه باشه، بلد بود، حتی اگر نخوای دست نیاز سمت کسی بگیری، 

و گرم کنه و بگه چه بخوای چه نخوای، من  چطور دستهات رو بگیره،

هستم. خوشت بیاد یا نیاد، من کنارتم. الزم باشه یا نباشه، من حضور 

 دارم.

حاال هم از خودش گذشت، رابطه من و سینا خراب نشه. تا به سینا 

 کس نیست.العاده است. اون شبیه هیچبفهمونه مرد زندگی منه. اون فوق

 

هایش را روی سر نیال گذاشت و خوشحال بانیس خانم لبخند زد و ل

 کند.بود که نیال با این رضایت از همسرش صحبت می



 

های نیال بود. برای او چند دست لباس و بانو در حال جمع کردن لباس

لوازم مورد نیازش جمع کرد و در یک ساک دستی چید. گوشیش را هم 

 برداشت و درون جیب ساک انداخت.

شاهین را نگریست. این ضعف او را دوست نداشت. چند لحظه غمزده 

نگران از این ضعف روحی او بود. نگران از وابستگی بیش از حدش 

توانست آن را کنترل کند، برای که نمیشد. این وابستگی را؛ و اینمی

 دانست.او سم روحی می

کشت و بعد جسمش را از پا سمی که ابتدا روحش را ذره ذره می

 آورد.درمی

ی نو از جایش بلند شد و نگاه پر غمش را از شاهین گرفت و به طبقهبا

 پایین رفت.

ها نشسته ای از مبلخانواده شاهین همه آمده بودند و دور هم روی دسته

 بودند. 

 کردند.همه در سکوت افکار خود را دنبال می

 بانو ساک را روی مبل گذاشت و گفت:

 علی جان. این وسایل نیالست؟ -

 یادداشت را روی ساک گذاشت و گفت: او برگ



 این هم آدرس منزل بابای نیال. -

 باشه، چشم. -

 او چایش را سر کشید و از جایش بلند شد که ماه منیر گفت:

 صبر کن. -

 بله.  -

کنم اگر چیزی بهت گفتن یک وقت با کسی درگیر نشی. خواهش می -

 هیچی جواب نده. 

 چشم.  -

 بانو سرزنش وار گفت:

کنین. دختری که منیر خانم! چه حرفیه توی دل همه رو خالی می ماه -

من دیدم از خانواده بدی نیست. تو باید به فکر چاره باشی، تازه حاال 

کردین. که فهمیدی پسره قاتل هم نیست. شما با اون شدت برخورد می

برو خدا خدا کن این کارا برای تالفی نباشه وگرنه راه درازی در پیش 

ن همه بدخلقی کردی و اون همه با کینه رفتار کردی، باید داری. او

 همه رو جبران کنی.

مگه گناه من بود که اون قتل رو گردن گرفت. اون قاتل نبود، نه  -

 بخشم. بخشیدم و نمییکی دیگه. من باز نمی

 



 علی ساک را برداشت و سمت در رفت و گفت:

 من برم. -

 شیال از جایش جهید و گفت:

 علی، من هم میامصبر کن  -

 ماه منیر معترض گفت:

 تو کجا دختر؟  -

 شه. مامان، شاهین بدونه رفتیم دیدن نیال خوشحال می -

 اگه باهات بد رفتار کردن چی؟  -

 کنن. اگه مثل نیال باشن نمی -

 اون -

 

 داداش جوشیش رو ندیدی. 

 شه. رم ببینم چی میحاال می -

را سر انداخت. کیفش را برداشت و و بعد پالتویش را تن زد و شالش 

 با علی همراه شد.



 

 ربکا آرام خندید و گفت:

 شه. نیت خیرت قبول باشه خواهر.حتما خوشحال می -

 شیال رو به ربکا کرد و چشمکی پراند و لبخندزنان گفت:

 ساک باش. -

 از پی علی از سالن خارج شد. 

مبل نشست و ربکا آهی کشید و نگاهش را به زیر گرفت. بانو روی 

 رو به ربکا لبخند پر مهری زد و گفت:

 خوبی دخترم؟ -

 ربکا نگاهش را باال برد و گفت:

 ممنون زن عمو. خوبم. 

 رامین چطوره؟ ازش خبر داری؟ -

 اون هم خوبه. مرسی. -

 از خودت پذیرایی کن.  -

 چشم.  -



 زنه؟ کاوه بهت زنگ می -

کم داریم زنیم و کممیبله باهم در ارتباطیم. هر شب با هم حرف  -

 شناسیم.بیشتر همدیگه رو می

 های خوبی برسین. خوبه. به امید خدا به نتیجه -

 ممنون.  -

 

 ربکا از جایش بلند شد و گفت:

 برم یک سر به شاهین بزنم. -

ها باال رفت و خود های منتهی به طبقه دوم رفت. از پلهو بعد سمت پله

شد و از الی در او را نگاه کرد. مثل را به اتاق شاهین رساند. وارد 

هوش، سرم به دست دفعات مکرری که او را دیده بود، بی جان و بی

 روی تخت افتاده بود. 

وارد اتاق شد و در را بست. جلو رفت و کنار تخت روی زمین 

هایش را روی تخت اش را به تخت تکیه زد و دستنشست. سینه

. به شاهین نگاه کرد. گذاشت و سرش را روی ساعدهایش گذاشت

 کشید.صورت رنگ پریده او آتش به دل و جانش می

کرد و اش لرزید و به گریه افتاد. با اندوه گریه میناخواسته چانه

 هایش تمامی نداشتند.اشک



 

خواست. رامین حال شاهین را بهتر درک دلش آن لحظه رامین را می

برایش سیگار  توانست کمک حال او باشد. با آرامشکرد و میمی

 کم رو به راه شود.داد، تا کمآورد. هر چه نیاز داشت انجام میمی

 

به نیال اندیشید. بسیار دوست داشت به جای او باشد اما نبود. نه قبل از 

نیال توانست در دل شاهین باز کند، نه زمانی که بود. به خوبی آگاه بود 

 ن جای داشته باشد.تواند در دل شاهیحاال که او نیست، باز هم نمی

 

او چند سال به یاد نامزدش افسرده شده بود، حاال حتما بعد از همسرش 

 توانست حال بهتری داشته باشد.نمی

 

ی دستش را جلو برد تا روی دست شاهین بگذارد. با دیدن حلقه

درخشان دست او، دستش در نزدیکی دست او خشک شد. نتوانست به 

پسندد. دستش را ود شاهین این را نمیدانست حتی خاو دست بزند. می

آهسته پس کشید و پیشانیش را روی تخت گذاشت و پربغض و گریان 

 گفت:

خدایا، خودت بهش کمک کن. تو یک کاری کن از این رنج و عذاب  -

 خالص بشه. جز تو فریادرسی نیست.



 

علی جلوی منزل سرمد توقف کرد. ساک را برداشت و همراه با شیال 

شیال دسته گل را روی پاکت شیرینی مرتب کرد و به جلوی پیاده شد. 

 در رفت و زنگ در را فشرد.

 علی ماشین را قفل کرد و کنار شیال ایستاد. کمی بعد انیس خانم پرسید:

 کیه؟ -

 خانم شیال هستم، خواهر شاهین. -

 بفرمایید. -

در روی پاشنه چرخید. شیال با اشاره دست علی جلوتر راه افتاد. علی 

 های شیال انداخت و با بستن در گفت:های بلند چکمهگاهی به پاشنهن

 مراقب باش، زمین نخوری. -

 نه حواسم هست. -

ها طول حیاط را عبور کردند و از سه پله باال رفتند. روی تراس آن

ایستادند که درب ساختمان باز شد و نیال و انیس خانم بیرون آمدند و 

 خوش آمد گفتند.

 و ناخواسته نیال را به آغوش کشید. شیال جلو رفت

 نیال پلک بر هم نهاد و عطر تن شیال را نفس کشید و زیر لب گفت:



 از پیش شاهین میای؟ -

 آره. -

 خوب بود؟ -

 .بدنیست -

 بفرمایین تو. -

او به علی سالم کرد و از او برای قبول زحمتش تشکر کرد. وقتی 

 گرمی گفت.آمد ها خوشوارد شدند آقا جالل هم به آن

 

هایش را تعویض کرد و از اتاق بیرون رفت. علی برخاست سینا لباس

 و شیال مات او شد. باز هم نتوانست نگاهش را کنترل کند.

آمد گفت. رو به شیال کرد و سینا جلو رفت و با علی دست داد و خوش

 او را به خاطر آورد. سر فرود آورد و گفت:

 خوش اومدین. -

 اشاره کرد تا بنشینند. شیال تشکر کرد و نشست.با دست به مبل 

 

قراری مجبور شد جمع در سکوت فرو رفت. شیال داغ کرده بود. با بی

 پالتویش را از تن بیرون بکشد و کنار بگذارد.



با بلوز مشکی و شلوار جین تنگ یخیش نشست و پای چپش را روی 

 دیگری انداخت.

 به علی گفت:سینا نیم نگاهی به او انداخت و بعد رو 

 حال آقا شاهین چطوره؟ -

 علی تکانی به خود داد و گفت:

 وهللا چه عرض کنم. طبق معمول همیشه. -

 طبق معمول دقیقا یعنی چطوری؟ -

های سنگینی که شه یکی دو روز به خاطر مسکنهر وقت سردرد می -

کنه. حالش هوشی در میاد. فشارش افت میخوره تقریبا به حالت بیمی

 شه.شه. اما خوب معموال بعدش حالش بهتر مییبد م

 تحت مداوای پزشک هست؟ -

 ها.بله بهترین پزشک -

 نتیجه هم داشته. -

 علی دهان باز کرد حرف بزند که شیال وسط حرف او پید و گفت:

بله داشته اما نه به اندازه حضور نیال توی زندگی برادرم. از وقتی  -

گرفت و تازیگا هتر شد. کمتر سردرد مینیال اومد زندگی داداشم خیلی ب

 قرص خوردن رو کنار گذاشته بود که به لطف شما.



 علی به میان حرف او پرید و گفت:

 گرده پیشمونه و بر میالبته حتما نیال خانم تا ابد اینجا نمی -

 

 شاهین. چون واقعا شاهین خیلی برای وجود نیال خانم اهمیت قائله.

 

هم فشرد و چند بار سرش را باال و پایین هایش را روی سینا لب

 انداخت.

 

 شیال عصبی از خونسردی سینا گفت:

 جای رامین خیلی خالیه.  -

هایش سینا سوالی شیال را نگریست. نیال منظور شیال را فهمید. چشم

 گرد شد. سریع گفت:

 شیال جان از خودت پذیرایی کن. -

 



بقیه به بحث آن دو گوش آقا جالل مشغول صحبت با علی شد و تقریبا  

سپردند. شیال به خاطر رفتار سرد سینا با حرص سیبش را پوست 

گرفت که انگشت شصت خود را برید و آخ بلندی گفت و خون از می

 انگشتش بیرون جهید.

 

 نیال از جا بلند شد و به کنار شیال رفت و گفت: 

 چی شدی؟ -

فشرد و نیال  انگشت او را نگریست. شیال دستمال را روی انگشتش

برایش چسب زخم آورد. علی دوباره مشغول صحبت شد و سینا نگاه 

 اخم آلودی به شیال انداخت.

 آمد و حس خوبی به او نداشت.ناخواسته از آن دختر بدش می

 

نیال کمی بعد با دو چسب زخم برگشت و انگشت او را چسب زد و 

 کنارش نشست و مشغول صحبت شدند.

 

کشید. و ار محبت آمیز و صمیمی نیال خجالت میشیال ته دلش از رفت

افتاد بیشتر خجل و شرمنده وقتی به یاد حرفها و رفتارهای خود می

 جا از نیال طلب بخشش کند.شد و دوست داشت همان لحظه همانمی



 

تنها کاری که از دستش بر آمد این بود به او اطمینان ببخشد حال 

تر بخشی که گرفته است، راحتشاهین خوب است و پس از سرم و آرام

 تر خوابیده است و دیگر نگران نباشد.و آرام

 

 وقت رفتن شیال نیم نگاهی به سینا انداخت و گفت:

 تو نمیای نیال جون. -

 گردم.نه عزیزم. به وقتش بر می -

 اما وقتش همین امروزه. شوهرت بهت نیاز داره. -

 و گفت:نیال سینا را نگریست. شیال ابرو در هم کشید 

 ایشون اگه صالح کسی رو بلد بود، توی این سن زن داشت. -

 انیس خانم خندید و گفت:

 قربون دهنت. -

 



وقتی علی و شیال وارد حیاط شدند، خانواده نیال به مشایعتشان رفتند. 

شیال تا پایش را روی پله اول گذاشت پایش لغزید و جیغ کشید. سینا 

د و وزن شیال را بایک دست بین زمین و هوا بازوی او را قاپی

نگهداشت. علی برگشت و سراسیمه شیال را راست کرد. سینا دستش را 

 پس کشید که شیال رو به او گفت:

 ممنون. ببخشید -

 سینا سر تکان داد و پس از رفتن علی و شیال، گفت:

فکر کنم تا برسن خونه هالک بشه. شوهر به این خوبی، خودش سر  -

 ارزید.سوزنی نمی

 

 نیال لبخند نرم و مهربانی زد و گفت:

 علی، پسر عموی شاهینه. این دختره هم شیال خواهر شاهینه. -

 پس دومادشون آشناست. -

 نه. پسره زن و بچه داره. شیال هم مجرده. -

سینا وسط حیاط در میان برف ایستاد و نگاهش روی صورت نیال 

 چرخید.

 

 .لبخند شیطنت آمیزی زد و گفت:



 گی؟ خوب پس الهی شکر.جدی  می -

 چطور؟  -

گفتم بیچاره پسر به این خوبی گیر چه عجوزه ای چون همش داشتم می-

 افتاده.

 بدجنس نباش. اون دختر خوبیه. -

 نه خوبتر از تو.-

 

 یک هفته گذشت.

زد. مگر در شاهین در تنهایی خود منزوی شده بود. چندان حرف نمی

 هایش طوالنی و بی رنگ شده بود.مواقع لزوم. ساکت شده بود. نگاه

شد. کرد به یکباره به کاغذهای جلوی دستش خیره میوقتی کار می

کشید به خاطرات نه چندان دورش با نیال، و نبودنهای افکارش پر می

 امروزش.

 

کرد. در طول ای خالی از نیال بود که داشت حاضر میتنها امیدش خانه

رسید و وسایل آن خانه می کرد و عصرها به اموراتروز کار می

رفت و کرد. آخر شب هم به منزل عمویش میمورد نیازش را تهیه می

 خوابید. افتاد و با سردردش میخسته و وامانده روی تخت می



 

شد. گاهی هم به او سر زد و حال او را جویا میگاهی به نیال زنگ می

تند و نشسزد و ساعتی جلوی منزل آقای سرمد در ماشینش میمی

 کردند. صحبت می

دید. اما با این حال به این نیال به خوبی خستگی را در چهره او می

گوید. شاید این روشی باشد که شاهین هم رسیده بود که سینا بد هم نمی

 به نبودنهای نیال عادت کند و کمتر خود را زجر بدهد.

 

دنبال او  در طول مدتی که سینا آزاد شده بود، پلیس پیگیر حسام بود و

 شد. طوری رفته بود که پیدا نشود. گشت. اما پیدا نمیمی

 

سینا هم دوست داشت، حسام هر چه زودتر پیدا شود. برای همین 

 گرفت.سراغش را از دوستان و آشنایان مشترکشان می

 

ها توقف رفت. جلوی منزل آنو حاال داشت به منزل آقای عظیمی می

ها پنجره تکیه داد و چند لحظه منزل آن کرد و دستی را کشید. به کنار

 را نگریست.

 



ها به آن رفت و آمد داشت، و ساکنانش او را فرزند ای که مدتخانه

ها بود خبری از این فرزند غیررسمی خود خود خوانده بودند. اما مدت

 نگرفته بودند.

دانند دانست حتما خبر دارند که او آزاد شده است. حتما میمی

قاتل است. اما به خود اجازه نداده بودند سراغی از سینا فرزندشان 

 بگیرند.

سینا از ماشین پیاده شد و در را بست. در تاریکی شب نگاهی به دو 

هایش را در جیب سر کوچه انداخت و دل دل کنان ایستاد. دست

پالتویش فرو برد تا کمتر احساس سرما کند. نفس عمیقی کشید و سمت 

 ت.منزل آقای عظیمی رف

زنگ در را فشرد و منتظر ماند. چند لحظه بعد درب روی پاشنه 

چرخید. آن را هول داد و به درون حیاط رفت. حیاط را پشت سر 

 گذاشت که آقای عظیمی و مهرانه خانم بیرون آمدند. مقابل هم ایستادند

 

در سکوت به هم خیره شدند. مهرانه خانم به شدت دستپاچه بود. با این 

 حال گفت:

 سالم بیا تو. سینا آرام جواب داد:  -

 سالم. -

 آقای عظیمی سر فرود آورد و از جلوی راه کنار رفت. 



 

ی عظیمی وقتی سینا روی مبل جای گرفت به سوت و کوری خانه

قدر ساکت و آرام بود که به شدت احساس غم را منتقل اندیشید. آن

 کرد.می

 

ن چای دستش را چند دقیقه در سکوت سنگینی گذشت. سینا استکا

 گرداند. داد و چای را در آن میآهسته تکان می

 

 سینا سربلند کرد رو به مهرانه خانم گفت:

چون پنج سال از حسام بزرگتر بودم همیشه سعی داشتم مثل یک  -

داداش بزرگتر، هواش رو داشته باشم. حتی قبول کردم با خواهرم 

ما اون بدترین بالی ازدواج کنه، چون فکر کردم لیاقتش رو داره. ا

 ممکن رو سر من و خانوادم آورد. 

و شما که باید هوای خواهرم رو می داشتین به راحتی ولش کردین. 

 زیر پای پسرتون نشستین دست از خواهرم برداره. 

بینین که عاقبت این دالی ناصافتون به کجا رسیده. کاری ندارم که می

خوام بهش بگین . اما میپلیس دنبال پسرتونه و قراره چی سرش بیاد

خودم دنبالشم. حسابی داره که باید صاف کنه. االنم از شما بپرسم، 

دونم که نمی گین کجاست. اما این اهمیت نداره. چون خودم حتما می

 کنم. پیداش می



 

 مهرانه خانم به گریه افتاد و گفت:

دست از سرمون بردار سینا. برو پی زندگیت. پسرم خیلی بدبخت و  -

فهمیدم چرا دو ساله خواب و خوراک نداره. اما حاال دیگه کسه. نمییب

دونیم، وجدان فلجش کرده؛ عذاب وجدان از قتل یک آدم. ترس از می

که نیال بفهمه تو به خاطر حسام سرت اعدام شدن تو. نگرانی از این

 ها فلجش کرده بود. ی اینرفته باالی دار. همه

 رو ول کنه. خودش ته قلبش راضی نبود. ما بودیم که خواستیم نیال 

ولی شد. سینا، مقصر من بودم. به حسام خورده نگیر. تو رو خدا 

کنه کمکش کن. اون ترسیده. خیلی وقته که داره با کابوساش زندگی می

 و ما نفهمیدیم. 

کمک کن یک جوری از ایران بره. کمک کن دست اون خانواده نیفته. 

  ره باالی دار.چون سرش می

 

دونین چی به سرش دونین؟ میشما وضعیت خواهر من رو می -

اومده؟ با کی ازدواج کرده؟ به خاطر چی؟ من و خواهرم و خانوادم 

گین عرضگیای پسر شما شدیم و چی از این بدتر؟حاال میفدای بی

کمکش کنم؟ وقتی من پای دار بودم شماها چقدر به خواهرم، به خانواده 

 ام کمک کردین؟ هان؟

 



 آقای عظیمی به حرف آمد و گفت:

 خانمم از اول دلش نخواست نیال عروسمون بشه. -

مگه نامه فدایت شوم برای حسام فرستادیم یا به زور گرز مجبورش  -

 کردیم بیاد نیال رو بگیره؟ حسام خودش اینطور خواست.

دونم. ولی همین باعث شد من و خانمم تالشی برای نگهداشتن من می -

 زندگی حسام نکنیم. انگار که یک بهانه خوب بود. نیال توی

 سینا با اندوه سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

چاره خواهرم که چه رنجی چاره خواهرم که چقدر تنها بوده. بیبی -

 قدر تنفرانگیز باشین.کردم اینرو به خاطر شماها تحمل کرده. فکر نمی

 

 جایش بلند شد و گفت:او استکان را روی میز کوفت و از 

انگار الزم نیست دنبال حسام باشم. اون بدبخت تر و بی وجودتر از  -

این حرفاست که بخواد تاوان کاراش رو پس بده و من بخوام وقتم رو 

فهمم ارزش مرد به مردونگیشه. نه برای پیدا کردنش تلف کنم. حاال می

خانوادش. چون  به سوادش، نه به قد و باالش، نه به چهره اش، نه به

ی اینا برای پسر شما هست اما اون مردونگی الزم رو امشب همه

نداره. اونقدر بدبخته که حتی زمان اعتراف هم پای حرفش نمونده و 

 فرار کرده. اون تا آخر عمرش باید در حال فرار باشه.

 



سینا این را گفت و منزل عظیمی را با آن جو سنگین پیش آمده اش 

 کوچه شد و نگاهی به آسمان سرخ رنگ کرد و گفت:ترک کرد. وارد 

خدایا، نیت من نجات حسام بود که اسم تو رو به دروغ قسم خوردم.  -

خواستم بشکنه. من رو ببخش. اما بهت قول نیتم دل خواهرم بود که نمی

جا که دیگه هیچوقت چنین اشتباهی نکنم. دم، همین امشب، همینمی

که چیزی رو نجات بدم. حتی اگه پای اسمت رو به دروغ قسم نخورم 

جون خودم یا عزیزترین کسانم وسط باشه. خدایا فقط من رو توی 

 مسیر درست قرار بده. 

او این را گفت و سر به زیر گرفت. آه از نهادش بر آمد. سوار  

 ماشینش شد، چند دقیقه بعد در منزل بود.

در اتاقش نیال را ندید. وقتی سراغش را از مادرش گرفت گفت که 

 است. سینا به سراغش رفت. در زد و وارد شد.

 وقتی وارد اتاق شد دید که نیال روی تختش دراز کشیده است.

رفت و کنارش نشست. نیال با لبخند نرمی به سینا نگاه کرد. سینا با 

 نگاه پر از آرامشش نیال را نگریست و گفت:

 خوبی؟ -

 دلتنگم. -

برداشت و سمت سینا گرفت. سینا نیال گوشیش را از جلوی دستش 

هایی که با های او را نگاه کرد. تمام عکسگوشی را گرفت و عکس

 شاهین انداخته بود.



 چند عکس جمعی هم که با خانواده راستاد داشت.

 چجور مردیه؟ -

ریخت اما زودم از یک تکیه گاه محکم اما پر از درد. زود به هم می -

ده همه ماجراها من بودم. اون فقط سعی آورد. اما شروع کنندلم در می

 کرد به من یاد بده اشتباه نکنم.

 آد.به نظر آدم با محبتی می -

 .هر چی ضربه خورده از محبتشه -

 چطور؟  -

 وضع امروزش به خاطر دختریه که تمام داراییش -

 

 رو برداشته و رفته. 

 به کجا؟  -

خیلی زرنگ بوده که کس نفهمیده. پیداش نکردن. معلوم نیست. هیچ -

 قسر دررفته و پنهون شده. 

بهترین جای مخفی شدن، دورترین مکان نیست. بهترین جا  -

نزدیکترین مکان و جائی که جلو چشم طرفت باشه، هست، که توجهش 

 رو جلب نکنی.



 به نظرت این دختر چطور دلش اومده شاهین رو ول کنه؟  -

 اینقدر این شاهین خوبه؟  -

 د. سینا دستش را روی موهای نیال کشید و گفت:نیال لبخند ز

 خواییش؟دلتنگ حسام نیستی؟ ته دلت نمی -

نیال نفس عمیقی کشید و چند لحظه سکوت کرد. بعد هم نگاهش را باال 

 برد و صورت سینا را نگریست. گفت:

خیلی دوستش داشتم. اما دوست داشتن حسام از جنس دوست داشتن  -

قدر چیزا بهم یاد داد که کوتاه، شاهین اون شاهین نبود. تو این مدت

حسام نتونست. حسام یک آدم معمولی بود. نه تنها دلم، بلکه اون شب، 

رفتم شرکت، عقلم بهم گفت اون مرد زندگی نیست. آیندت روشن 

نیست. روزای جهنمی در انتظارته چون بلد نیست مقتدر باشه. اما با 

که خودش کلی مشکل داشت، فقط ترسیدم، با اینکه از شاهین میاین

کافی بود که بخوام. یا رفتاری از خودم نشون بدم که بفهمه چیزی نیاز 

کرد و بعد هم عمل. مهربونیاش فقط ای هست. اراده میدارم یا خواسته

مختص به خودش بود. حتی شکل عصبانی شدنش هم فرق داشت. 

. کنترل شد؛ که ترکشاش من رو نگیرهشد، دور میعصبانی که می

کرد. وظیفه کردن احساساتش براش سخت بود، اما سعی خودش رو می

دونست که من اذیت نشم، که من راحت باشم. تا اون بود خودش می

بیشتر اوقات همه چیز خوب بود. مخصوصا این آخرا که کامال با 

 اخالقای هم آشنا شده بودیم.

 



فهای نیال سینا سر تکان داد. ته قلبش از این موضوع و این حر

داد چه که به ذهن داشت اجازه نمیخوشحال شده بود. اما آن

 خوشحالیش را ابراز کند.

 

 سینا عکس شاهین را روی صفحه گوشی نیال نگریست و گفت:

اونطوری که قبال دیده بودمش، به خاطر اون موها و اون شکل لباس  -

دم که های نافذ، نگران بوهای طوالنی و نگاهپوشیدنش، اون سکوت

آورد. اما خودمونیم آزارت بده و اون شلختگیش فکرای بدی به ذهنم می

 انگار وجود تو باعث شده به خودش برسه. 

 

ترسم. یعنی طی یک دعوا دونست من از اون شکل و شمایلش میمی -

 بهش گفتم. وقتی رفت و برگشت یهو که دیدمش، نشناختمش.

 وی تخت پرت شدم پایین. که این مرد کیه کنارم، از راز ترس این

 

 نیال با یادآوری آن خاطره آرام خندید. سینا لبخند زد و گفت:

 اینجوری خوبه. حیف خواهر منه که با بدترکیبا هم قدم بشه. -

 اوه. حاال هر کی ندونه خواهر خودت چیه!  -

 نیال این را گفت و خندید. سینا از جایش بلند شد و گفت:



 گم. یه. بهت تبریک میمرد با شخصیت و خوشتیپ -

 

شد. سینا از شاهین تعریف و از اتاق بیرون رفت. نیال باورش نمی

 کرده بود و این نشان خوبی بود.بخش دوم

 فصل شانزدهم. 

 

زد و با رضایت گوشه و کنار شاهین داشت در منزل جدیدش قدم می

 آپارتمان را دید می زد.

آپارتمان را چیده شده و مرتب دیزاینر و کارگرها تازه رفته بودند. 

 تحویلش داده بودند. همه چیز با دقت و زیبا و مناسب چیده شده بود.

ای که شان خوشش بیاید. خانهآید از خانهکرد وقتی که نیال میدعا می

 شان را از آن شروع کنند.قرار بود زندگی مشترک واقعی

 منزل برگرداند.تصمیم داشت همان شب به سراغ نیال برود و او را به 

های واهی او را دست خالی خواست سینا نخواهد با بهانهاز خدا می

 برگرداند.



نگاهی به سالن کرد که با رنگ توسی و مشکی و آبی تیره دیزاین شده 

های مخمل توسی پوشانده بود. های بزرگ هال را پردهبود. روی پنجره

ی، از زیر پنجره رو به های آبهای نه نفره ال مانند توسی، با کوسنمبل

ها که سمت راست سمت راست چیده شده بود. پشت آن قسمت از مبل

بود آشپزخانه نه چندان بزرگی قرار داشت، که بایک جزیره کوچک 

 از هال جدا شده بود.

هال با یک فرش با طرح برگ سوزنی، به رنگ سبز و برگهای کرم 

 مفروش شده بود.

های پخش بر ت تی وی و دستگاهها سسمت چپ هم، در مقابل مبل

روی سرویس چوب مشکی، قرار داشت؛ که با دو آباژور پایه بلند در 

 طرفین سینمای خانگی روی میزهای کشو دار تزئین شده بود.

به سمت راست رفت و نگاهی به آشپزخانه کرد که با سرویس چوب 

لی ای مزین شده بود. یک دست میز و صندای تیره و پارکت قهوهقهوه

 چهار نفره هم وسط آشپزخانه چیده شده بود.

دید که در این آشپزخانه کدبانویی شاهین در خیال خود نیال را می

 گذراند.کرد و ساعاتی از وقتش را در این مکان میمی

روی دیواری که بین آشپزخانه و هال بود، در انتهای جزیره، کتابخانه 

های مورد عالقه نیال. کتابکوچکی ساخته شده بود، که پر شده بود از 

دانست او گاهی اوقات فراغتش را با خواندن کتاب سر شاهین می

 کند.می



طور شان رفت و سر تا سر اتاق را از نظر گذراند. آنبه اتاق خواب

های کسل کننده که خواسته بود، مرتب و خلوت و به دور از شلوغی

شان جای مناسبی  چیده شده بود. مکان کوچکی که برای آرامش شبانه

 بود.

 

کمد دیواری توسی رنگ بزرگی که با پارکت کف اتاق ست شده بود 

تمام وسایلشان را در بر گرفته بود. فرش کرم رنگی وسط اتاق را 

پوشانده بود. تخت بزرگ توسی و شکالتی با دیوارهای شکالتی و 

رنگ توسی ست شده بود. دو طرف تخت میزهای کشو دار سفید چیده 

 بود.شده 

میز توالت سفید رنگ هم به دیوار تکیه داده شده بود. و پنجره بزرگ 

اتاق با پرده کرم پوشانده شده بود و زیر پنجره یک مبل سه نفره سفید 

 های توسی و شکالتی و کرم قرار داده شده بود.با کوسن

شان بود و این خلوتی به شاهین آرامش این کل وسایل اتاق خواب

 داد.می

ق دیگر رفت و آنجا را نگریست. یک میز کار، یک کتابخانه به اتا

باالی میز کار که به دیوار وصل شده بود. یک فرش وسط اتاق. یک 

 مبل تک نفره که گوشه اتاق گذاشته شده بود. همین.

این برای شاهین کافی بود و آن اتاق را چندان دستکاری نکرده بود. 

لش نخواسته بود چندان آنجا را فکرهایی برای آینده به ذهن داشت که د

 دستکاری کند و شبیه یک اتاق کار اداری بسازد.



کرد، که سر کرد دلش هوای دکور کودک میاو آن اتاق را که نگاه می

ای در آن بگذارد تا سر اتاق را پر از عروسک یا ماشین کند. تخت بچه

 های کودکی را در آن بشنود.ها و خندهو صدای گریه

هایش را هایش را زیر بغلش گرفت. پلکچهارچوب تکیه زد و دستبه 

بست و خود و نیال را در این اتاق در کنار فرزندشان دید. برایش 

کرد چندان دور و دست نیافتنی رؤیای شیرینی بود. رؤیایی که حس می

 نیست.

چند لحظه بعد با صدای زنگ تلفن همراهش به خود آمد. از چهارچوب 

 شی را از جیبش بیرون کشید.جدا شد و گو

 با دیدن اسم نیال خوشحال شد و جواب داد:

 جونم عزیزم. -

 سالم. -

 سالم به روی ماهت. -

 خوبی؟ -

 گذره؟خیلی خوبم. تو بی من چطوری؟ خوش می -

هایش را ها انداخت و تکیه کرد و پلکشاهین خود را روی یکی از مبل

 روی هم گذاشت.

 گذره.گذره، نه بد. فقط میدونم. نه خوش مینمی -



 دلت برام تنگ شده، نه؟ -

 نیال خندید و گفت:

 بدجنس شدی ها. -

 شه؟ خوام بدونم دلتنگمی یا نه بدجنسی محسوب میکه میاین -

 خوای از زیر زبونم حرف بکشی بدجنسیه.که مینه. این -

 خوب نگو.  -

 تو چی؟ دلتنگم نیستی؟  -

 من!  -

 آره.  -

 زنم. بودنت له له می دارم برای -

 نیال چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت:

 گی یا شوخی کردی؟ جدی می -

 کنم؟زنم کی شوخی میدونی کی جدی حرف میهنوز نمی -

 باور کن، نه! -

 پس من رو نشناختی. -



 شاهین. -

 جونم. -

 کرد. گفت:جانم گفتنهای شاهین در دل نیال غوغا به پا می

 و روزه نیومدی.کی میای پیشم. د -

خوام باهاش حرف بزنم. خونه رم سر وقت سینا. میامروز می -

خوام ببینم تونیم زندگیمون رو شروع کنیم. میحاضر شده و دیگه می

 خواسته بعدیش چیه!

 باشه. -

 نیال. -

 بله. -

 خواد؟یک تقلب برسون ببینم سینا دیگه چی از جونم می -

گه صالحت رو زنه. فقط میف نمیباور کن چندان در این مورد حر -

شینه توی اتاقش آد، میکه میخوام. کل روز هم یا سر کاره، یا وقتیمی

 و بیرون نمیاد. خیلی تو

 

پچ بینم با مامان بابا پچزنه. اما گاهی هم میفکره و چندان حرف نمی

شن، اما من که کنه. گاهی عصبیه، گاهی مامان بابا ناراحت میمی

 ره تو اتاقش.شن و سینا میپیششون ساکت میرم می



 هایی برای من بدبخت داره.دونه چه نقشهخدا می -

 شاهین! -

گم خوب. برو بهش بگو ول کن دیگه داداش بزرگه. پاشو راست می -

 برو پی زندگیت. چوب کردی...

 نیال هیجان زده جیغ کشید:

 ای نگو شاهین. -

 گفت: شاهین با همان حال خسته، خندید و 

 خواستم بگم چوب کردی الی چرخ ما. -

 آره جون عمت. -

کاره؟ گیر داده به زندگی من و گه این سیناتون. بیجون عمم. چی می -

 دونی چند روزه من و تو...تو؟ می

 شاهین! -

 شاهین لبخندش کش آمد و راست شد و گفت:

 کنی یک چیزاییدلت واسه حرفای دوتاییمون تنگ شده که فکر می -

 خوام بگم.خوام بگم که واقعا نمیمی

 بدجنس. -



 خواد، نه؟دلت بدجور من رو می -

 سر به سرم نذار. -

 شاهین لبخندش جمع شد. ساکت شد. نگاهش به میز خشکید.

 الو... شاهین... الو... -

 شاهین با جدیت گفت:

اینقد سخته بگی دلت برام تنگ شده؟  نیال از صدای شاهین ناراحتی  -

 دریافت کرد. او را

زنم نیال. تویی که حست رو بروز به چه امیدی دارم سگ دو می -

 دی.نمی

 شاهین! -

 رم پیش سینا. کاری نداری.دارم می -

 شاهین! -

 خداحافظ. -

شاهین ارتباط را قطع کرد و گوشی را کنار انداخت. سرش را میان 

 هایش گرفت و موهایش راچنگ زد.دست

 



 

عمیقی که کشید از جایش بلند شد. گوشی و کیفش را کمی بعد با نفس 

 برداشت و از آپارتمان خارج شد و در را بست و آن را قفل کرد.

 

وقتی سوار ماشینش شد. چند لحظه اندیشید که آیا به نزد سینا برود یا 

 پدر نیال.

دید که پدر نیال دخالتی در آن بحث ندارد، پس بهتر دید با سینا حرف 

 مین راه شرکت سینا را در پیش گرفت و به نزد او رفت.بزند. برای ه

 وقتی وارد شرکت شد به جلوی میز منشی رفت و سالم کرد.

کرد، در جواب سالم او سر منشی که داشت با تلفن قراری تنظیم می

 های چرم مقابل میزش اشاره کرد.فرود آورد و به صندلی

شی تمام شد. منشی که تلفن منشاهین نشست و منتظر شد. بعد از این

 گوشی را روی دستگاه گذاشت و گفت:

 بفرمایید، در خدمتم.  -

 دکتر سرمد هستن؟  -

 خیر رفتن به زندان سر بزنن.  -

 زندان؟  -



 ده.جا به چندتا از زندانیا درس میبله اون -

 کی تشریف میارن؟ -

 منشی ساعت دستش را نگاه کرد و گفت:

 تون کنم؟تونم کمکرسن. من میاالن می -

 نه ممنون. باید خودشون رو ببینم. -

 رسن.تا شما یک فنجون قهوه بخورین ایشون هم می -

 شم.اگر چایی باشه ممنون می -

 چشم حتما. -

 منشی از جایش بلند شد و از آبدارچی خواست برایشان چایی بیاورد.

 های روی میز دید.وقتی برگشت شاهین را مشغول مطالعه مجله

انداخت. صندلی نشست و هر از گاهی نیم نگاهی به او میمنشی روی 

 که بیست دقیقه بعد درب ورودی باز شد و سینا به درون آمد.تا این

شاهین نگاهش را گرداند و با دیدن سینا مجله را روی میز گذاشت و 

 از جایش بلند شد.

 جاسینا هم با دیدن او ابروهایش باال پرید. انتظار دیدن شاهین را آن

 نداشت.



پرسی جلو رفت و سالم کرد و جواب گرفت. با هم دست دادند و احوال

 کوتاهی کردند.

 سینا خطاب به شاهین گفت:

 بفرمایید، در خدمتم. -

و به سمت اتاق رفت و در را باز کرد. جلوی درب ورودی ایستاد و به 

شاهین تعارف کرد. ابتدا شاهین وارد شد بعد هم سینا به درون رفت و 

 را بست. در

 

 های مقابل میز کار سینا نشستند.هر دو روی مبل

 سینا گفت:

 در خدمتم. -

اومدم بگم که من آمادگی این رو دارم از امشب نیال رو ببرم خونه  -

 تونیم مستقل زندگی کنیم.ی پدرم. میی عموم. نه خونهخودم. نه خونه

 

 سینا چند بار سرش را باال و پایین انداخت و گفت:

 خوبه. -

 هایش را به هم مالید و گفت:کف دست 



 پس آماده شد. -

 بله. -

 خوایین بیایین ببرینش خونه.خوبه. حاال خودتون می -

 اگه اجازه بدین بله.  -

 اجازه که نیست اما طی دو شرط خیلی ساده حتما. چرا که نه!  -

شاهین با ناامیدی و سرگردانی به سینا خیره شد. در ذهنش یک سوال 

 خواهد تا کجا او را اذیت کند؟زد. سینا میموج می

 شه بدونم اون دو تا شرط چی هستن!؟می -

حتما. شرطم اینه که همراه پدر و مادرت و بزرگای فامیلتون، بیای  -

 در کمال احترام نیال رو برداری ببری.

 شاهین چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت:

 ممکنه مادرم قبول نکنه بیاد. -

راضیش کنی. بیایین و از پدرم درخواست بدین نیال رو باهاتون  باید -

دونین پدرم مخالفتی برای برگشتن نیال برگردونه. خودتون خوب می

نداره. اون شب فقط کافیه خانوادت قول بدن از این به بعد، با نیال مثل 

 کنن، نه دشمنشون.دخترشون برخورد می

 .امیدوارم بتونم راضیشون کنم که بیان -



 

 سینا لبخند کجی زد و گفت:

 کنن. حداقل به خاطر پسرشون.حتما قبول می -

 و شرط دوم چی هست؟ -

 های پر تب و تاب شاهین خیره شد و گفت:سینا راست شد و به چشم

 .شر دومم در رابطه با مهریه ی نیالست -

 مهریه؟ -

 بله. -

 اون که تعیین شده است. -

با شرایطی که توی خانواده شما  یک سکه حق خواهر منه؟ اون هم -

 داره؟

 آخه طی اون موضوع... -

 اون موضوع که روشن شد. -

 شه کرد.شه کم کرد، اضافه نمیاما مهریه رو می -

 



 درسته. ولی من یک فکر بهتر دارم.

 چه فکری؟ -

اگر خواهر من به هر دلیلی مجبور به طالق بشه از شما هیچی بهش  -

 رسه.نمی

 افته.که هیچ اتفاقی نمی ان شاء هللا -

 شه.با ایشاال، ماشاال هیچی درست نمی -

باشه. هر چی شما بگین قبوله. باید چکار کنم؟ در حال حاضر منم و  -

 ها رو به نامش بزنم کافیه؟یک خونه و ماشینم. همین

 زنی؟می -

 چرا که نه. من حاضرم برای داشتن نیال هر کاری بکنم.  -

 گفت: سینا سر تکان داد و

 زنیم.باشه. پس همون شب حرفهای پایانی رو می -

 خیلی خوب. -

سینا دستش را جلو برد و شاهین با او دست داد. شاهین با خیال تقریبا 

 راحت از جایش بلند شد و گفت:

 گیرم. باید برم به کارهام برسم.پس من وقت شما رو نمی -



 خوش اومدین. -

او را مشایعت کرد. شاهین با خود شاهین رفت و سینا تا دم در اتاقش 

بازی کاری منطق نیست. یا از سر لجفکر کرد سینا چندان هم بی

 خواهد زندگی خواهرش را مستحکم کند.کند. بلکه تنها مینمی

 

گرفت. سینا به شاهین اندیشید و امتحان سختی که داشت از او می

د که سعی دیخودش هم ته دل دلش برای او ناراحت بود. مردی را می

ها کنار بیاید. تا بتواند همسرش را دوباره به ی سختیکرد با همهمی

دست بیاورد. سینا به مدت کوتاهی که نیال همسر شاهین بود فکر کرد. 

به صبر شاهین در آن چند روز فکر کرد. به رفتارهای مناسبش که از 

 یک مرد بیمار روحی بعید بود.

خاطر فشارهای روحی و عشقی که دید که به او شاهین را مردی می

قبال داشته بود به حال و روز بدی افتاده است. اما حاال، آرام آرام، باز 

 هم در کنار یک زن، در حال به دست آوردن خود و سالمتیش است.

کرد به شاهین سه درس بدهد. که دوتایشان مختص سینا داشت سعی می

  و هم برای شاهین بود. ها، درسی هم برای نیالشاهین بود و یکی از آن

که هر چند عاشق باشد، هر چند دوست بدارد، هرچند وابسته اول این

باشد، باید دوری را تاب بیاورد. باید در دوری صبور و منطقی باشد. 

قراری و خود و همسرش را چه در نزدیکی چه در دوری، با بی

عث وابستگی بیش از حد نیازارد. چون وابستگی بیش از حد هم با

 خودآزاری است و هم دگرآزاری. 



خواست به او بفهماند وابستگی غیرمنطقی دو طرف را به بند می

شود از این بند رها شد و، نه خواست بداند که میکشد. میاسارت می

  .خود و نه دیگری را با فکرهای عجیب به ورطه نابودی نکشاند

 

آیند و برای نمیکه، چیزهای خوب، به آسانی به دست و درس دوم این

داشتنشان باید زحمت بکشد، تا قدرشان را بداند. و اگر هم خدا خواست 

باره گوهری در دامانش قرار گرفت، برای نگه داشتنش، باید و به یک

تمام تالشش را بکند، چون ممکن است هر آن با نسیمی او را از دست 

 ای نباشد. گاه راه چارهبدهد و آن

ها بود، این بود که از ابراز ر دوی آنو درس سوم که برای ه

شان هست به زبان بیاورند. از احساساتشان نترسند. اگر حسی بین

ای دوست داشتن و دوست داشته شدن واهمه نداشته باشند. اگر گذشته

کنند و هم بود، در گذشته مرده است و آن دو در زمان حال زندگی می

خواه در رویارویی با آن قرار ای باشند که خواه ناباید به فکر آینده

 اند. گرفته

 

سینا آخر وقت با فکری مشغول، به قصد منزل، شرکت را ترک کرد. 

ها را تا حدی از خود متشکر و کرد، آنوقتی به خانواده راستاد فکر می

 دید. خودخواه می



داد. اما به این خانواده برای مرگ فرزند جوانشان همه جوره حق می

وقتی کسی مقصر بود و مستحق تنبیه، تنها باید او را تنبیه در نظر سینا 

 کردند، نه دیگران را. می

نویسند. گناه فرزند به او اعتقاد داشت، گناه هیچکس را پای دیگری نمی

 والدین مربوط نیست و گناه والدین نباید گریبان گیر فرزند شود. 

اش، یا نکردهکه خانواده راستاد، به خاطر خطای کرده حاال از این

خواهر و والدینش را آزرده بودند و در تنگنا قرارشان داده بودند، 

 دلگیر بود. 

ها برآید و یادشان بدهد، که برای درس دادن به آندلگیریی در حد این

انسان در نهایت خشم و غضب باید غیضش را فرو خورد، چون ممکن 

یا از است روزی برسد که خودش هم در تنگنا قرار بگیرد و 

 رفتارهایش پشیمان شود، اما پشیمانی سودی جز افسوس ندارد. 

وقتی به منزل رسید و متفکر از میان حیاط برف گرفته عبور کرد، با 

اش را برای ورود کم کرد. های بلند چند زن عجلهشنیدن صدای خنده

 در زد و آهسته دستگیره را پایین کشید و با صدای نسبتا بلند گفت:

 .یا هللا -

 و بعد در را کامل گشود و به درون ساختمان رفت. 

نگاهش جلب سه دختر خانواده راستاد شد که در کنار انیس خانم و نیال 

ها را نه. سر فرود ها را دیده بود و یکی از آننشسته بودند. دو تای آن

آورد و سالم جمعی کرد، که سکوت پیش آمده شکست و جوابش را 

 دادند. 



ا از پا خارج کرد و درون جاکفشی جلوی در گذاشت و هایش راو کفش

 یک جفت دمپایی پوشید. 

 انیس خانم خطاب به سینا گفت:

 سینا جان، خانما معرف حضورت هستن؟ -

 سینا با آرامش جواب داد:

 تا حدودی.  -

انیس خانم شیوا را به عنوان خواهر بزرگ شاهین معرفی کرد، ربکا 

رسید، شیال لبخند خجلی زد. سینا  را دختر عموی او، به شیال که

ابروهایش را در هم کشید و باعث شد لبخند روی صورت شیال 

 بخشکد. 

 ایشون هم که شیال خانوم خواهر کوچیک -

 

 آقا شاهینه.

سینا جلو رفت و روی یک مبل تک نفره جلوی سینمای خانگی نشست 

 و گفت:

 به جا آوردم. -

 و با خود گفت: 



 شیال کالغ سندباد  -

 

سینا، تی وی را روشن کرد و به آن زل زد. شیال نگاهش در پی او 

هایش شد. باز هم چشمکرد او را نگاه نکند نمیدوید. هر کار میمی

 گرفت.سراغ چهره جذاب آن مرد را می

 

نیال با شیوا و ربکا مشغول صحبت بود و گاهی فکر ربکا پی مردی 

کشیده بود. گاهی در مرام رفت که نزدیک سه سال رنجی بیهوده می

افتاد، شرمنده ماند. وقتی یاد رفتارهایش با نیال میاین خانواده می

خورد که از این به بعد بیشتر در دل شد. به حال نیال غبطه میمی

 گیرد.شاهین جای می

نگاهش سمت گوشی دستش پایین رفت و با روشن کردن صفحه آن، 

 روال همیشه. پیام جدیدی از کاوه داشت. درست طبق

ناخواسته لبخند به لبش آمد و پیغام او را باز کرد. حالش را پرسیده بود 

و معذرت خواسته بود که دیر پیام فرستاده است و در انتها چون همیشه 

جمله دوستت دارم را برایش نوشته بود. قلبش لرزید و گوشی را میان 

 هایش فشرد.دست

 

 فت:شیوا که متوجه او شده بود زیر لب گ



 کیه؟ -

 ربکا سر تکان داد و گفت:

 هیچکی. -

 هیچکی یا آقا گاوه. -

نیال و شیال بلند خندیدند. نگاه سینا سمتشان برگشت. شیال در حال 

 خندیدن او را نگریست. سینا دوباره حواسش را به تی وی داد.

 حاال که رامین نیست تو گیره بده. -

 به چی؟ -

 هیچی؟ -

 به آقا گاوه؟ -

 اه مستأصلش را به شیوا دوخت که دوباره خندیدند.ربکا نگ

 

 حاال هی بخندین. بذار بیاد باید بگم حال همه تون رو بگیره.  -

 گم محسن شاخش رو بشکونه.اونم گاوه. می -

 دخترها باز هم خندیدند که ربکا از جایش بلند شد و گفت:



 پاشین بریم. زیادی خندیدین. -

 آمد و گفت: انیس خانم از آشپزخانه بیرون

 کجا دخترم؟ شام تدارک دیدم. -

 ممنون. اومده بودیم نیال رو ببینیم. -

 

ها ربکا نگاهی به سینا انداخت. به سمت او رفت و پشت یکی از مبل

ایستاد. سینا متوجه نگاه سنگین اوشد. رو به ربکا کرد. از جایش بلند 

 شد. ربکا خطاب به او گفت:

. شاهین خیلی دوستش داره. نیال هر جایی بذار نیال بیاد سر زندگیش -

کشه. که وایساده مقصرش خود تویی. شاهین بدون زنش عذاب می

دونم، شاید هم قسمت این بود که تو این کار رو بکنی تا نیال تو نمی

زندگی شاهین قرار بگیره. اما هر چی که هست، این رو بدون شاهین 

خانواده ما خیلی هوای  آدمی نیست که مستحق عذاب باشه. کسی که تو

خواهرت رو داشت شاهین بود. درسته که اختالفاتی داشتن، اما یا حل 

شدن یا حل شدنی هستن. پس از زندگیشون دست بردار. با این کارا 

 کنی.حال خوبشون رو خراب می

 

 سینا سری تکان داد و ابروهایش را باال انداخت و گفت:

 کنم.بهش فکر می -



 

سینا را به خوبی دریافت کرد. از مقابل او کنار  تمسخرآمیزربکا لحن 

 آمد و هر سه خداحافظی کردند و رفتند.

 

شاهین پس از شستن دست و رویش چند دستمال از رول جدا کرد و 

ها را درون سطل انداخت و بیرون صورتش را خشک کرد. دستمال

ت آمد. خود را روی تخت انداخت و نگاهی به دور تا دور سوئی

 انداخت.

 

زندگیش را با نیال در این مکان شروع کرده بود. حاال که نبود واقعا 

 دلتنگش شده بود. روی پهلوی چپش چرخید و میز را نگریست.

 

هایش را با لذت کنار نیال غذا خورده با خود فکر کرد که بیشتر وعده

فهمید خواب و خوراکش چگونه بود. اما چند روزی بود که باز هم نمی

 ست. ا

 

به یاد رامین افتاد. آهی کشید و برای او احساس نگرانی کرد. هر وقت 

 شد. شد، برایش نگران میرامین دور می



خواست به او زنگ بزند و هر چه که از قدر نگران که دلش میآن

 آید به او بگوید.دهانش در می

 

او  فهمیدخواست رامین باشد. از دور شدنش بیزار بود. اما نمیدلش می

 چرا تا این حد دور بودن را دوست دارد.

 

هایش گذاشت. رو به سقف چرخید و ساعد دست راستش را روی چشم

کرد نیال را به ذهنش درگیر باال و پایینهای زندگیش بود. احساس می

 شدت کم دارد.

 

چند ضربه به در سوئیت خورد. در باز شد و ماه منیر به درون آمد. با 

د خوابیده است. خواست برگردد که صدای شاهین دیدن شاهین فکر کر

 بلند شد:

 بیدارم. -

 ی تخت نشست و گفت:ماه منیر جلو رفت و روی لبه

 تعجب کردم که اومدی. -

 



شد. هرچند جا زندون دردم بود ولی با نیال دردم داشت درمون میاین -

دونی حاج داد. میراه درمونش دردناک بود. ولی داشت جواب می

 ..خانم.

 بگو مادر. -

 شاهین چند لحظه سکوت کرد وبعد گفت:

 خواد. همین.دونی مادر، دلم فقط یک ذره آرامش میمی -

 

 آد؟این آرامش چطور به دست می -

شاهین نفس عمیقی کشید و دستش را از روی صورتش برداشت و 

 گفت:

 برین نیال رو پس بیارین -

 چرا خودت نمیری؟ -

 سینا شرط گذاشته من با خانوادم برم دنبال نیال.خواد، اما دلم می -

 اون زنته. -

زنی که به ازای خون بس اومده تو خونه. خونی که به دست اون  -

 ریخته نشده.

 ولی اون خودش قتل رو گردن گرفته بود. -



کنم این تونه نیال رو پس بگیره. احساس میدرسته. اما حاال می -

 کنه. کاررو نمی

 

تونه شکایت کنه، یا سنگ اندازی کنه. من اگر بخواد میدرسته اما  -

خوام به برادرش خوام نیال بین من و داداشش قرار بگیره. فقط مینمی

 نشون بدم من با اون دعوایی

 

ندارم. خواهرش هم از اول برای من حکم کلفت خونه ام رو نداشته. 

 بلکه واقعا به عنوان همسر قبولش کردم.

که با خانوادم بریم سراغ نیال. گذاشته. یکی ایناما برادرش شروطی 

نشون بدیم دیگه دشمنی وجود نداره و نیال همسر من و عروس خانواده 

که چیزی رو به جای مهریه برای نیال در نظر بگیریم. است و دوم این

 زنم به نام نیال. بهش گفتم تنها داراییم خونه و ماشینمه. اون رو هم می

اونارو هم بزنی به اسم نیال؟ اگر طالق گرفت  همینا رو داری، -

 کنی. تو می مونی و دستهای خالیت.اونوقت چکار می

 

تونم سر مادیات ریسک کنم و نیال رو از دست بدم. حاضرم هر نمی -

 کاری بکنم که برگرده.



هایش نشست. زانوهایش راجمع شاهین این را گفت و به کمک دست

رخش را روی ایش قفل کرد. نیمکرد و بازوهایش را دور زانوه

 زانویش گذاشت و چند دقیقه به نقطه نامعلومی خیره شد.

 ماه منیر چهره متفکر شاهین را نگریست.

 

شاهین نگاهش را چرخاند و مادرش را نگریست. در دل ماه منیر غم 

حال دید پسرش در کنار همسرش خوشبزرگی آوار شده بود. وقتی می

 پا روی غرورش بگذارد. کرد بایدتر است حس می

به یاد انیس خانم افتاد. به یاد روزهایی که او برای نجات پسرش 

هزاران بار غرورش را شکست، به خاک افتاد به دست و پایشان افتاد 

تا رضایت بگیرد و فرزندش را نجات بدهد. حاال نوبت او بود نشان 

 تواند مادری کند.بدهد برای نجات فرزندش تا کجا می

 را روی صورت شاهین کشید و گفت: دستش

 میام سراغ نیال. ولی به دو شرط. -

 هایش را بست و شکسته گفت:شاهین لبخند تلخی زد و پلک

ذاره زنم ذارن. حاجی شرط میاین روزها همه برای من شرط می -

ذاری ذاره که زنم رو پس بده، شما شرط میبده، برادر زنم شرط می

 .که بری سراغش. بگو مادر

 ماه منیر دستش را پس کشید و گفت:



کنم. که قاتل برادرت که دستگیر شد من حکمش رو تعیین میاول این -

که برای نیال هر چی خواستن من براش نباید کسی دخالت کنه. دوم این

 کنم. تو حق نداری حرفی از انتقال سند به نام نیال بزنی.فراهم می

 خوام...مامان من نمی -

 دستش را روی صورت شاهین گذاشت و گفت:ماه منیر 

هزاران آرزو برای تو و برادرت داشتم. عروسی براتون بگیرم به  -

چه بزرگی. کارهایی انجام بدم همه انگشت به دهن بمونن. از وقتی 

بچه بودین آرزوم دیدن شماها تو لباس دامادی بود. ولی خدا برام 

 نخواست. پس بذار راحت باشم.

 

های پر از اشک مادرش قفل بود. دستش را روی چشمشاهین نگاهش 

 روی دست مادرش گذاشت. گفت:

ها همیشه جوالنگاه قدرتت بودن. مثل گریه نکن ماه منیر. این چشم -

تونم درد رو توی چشمات ببینم. مادر فرق نگاه یک ماده شیر. االن نمی

ر تو و حاجی توی همینه. حاجی کالمش محکم و قاطعه، اما نگاهش پ

از رحم و شفقت. ولی شما نگاهتون قاطع و محکم بود. حرفاتون هم 

 مثل نگاهتون. 

 

ای روی دست مادرش زد. اشک ماه منیر شاهین راست شد و بوسه

 چکید. زیر لب گفت:



 شاهین. ببخش که چندساله هیچ کاری برات نکردم -

 خودم نخواستم.  -

نم. ولی کمک دونخواستی. دلت خواست روی پای خودت باشی. می -

خواستن توی این مواقع به این مفهوم نیست که نتونستی روی پای 

خواد بهت کمک کنه و خودت باشی. بلکه یعنی کسی رو داری که می

وقت تنها نبودی. اما خودت حصار تو تنها نیستی. شاهین تو هیچ

 تنهائیت رو ساختی.

 به خاطر نوشین بود. از نوشین شروع شد. -

 کر فرو رفت. شاهین زیر لب پرسید: ماه منیر به ف

 هنوز برام سواله که چرا رفت و کجاست؟ -

 ماه منیر غرق در خود شده بود و شاهین به خوبی متوجه حال او بود. 

 

 شاهین چند لحظه بعد پرسید:

 حاج خانوم؟ -

 ماه منیر شاهین را نگریست.

 جانم. -

 به رو بشم؟به نظرت امکان داره یک روزی دوباره با نوشین رو  -



چی بگم مادر؟ چند ساله نیومده از این به بعد هم نمیاد. اون فقط دنبال  -

 پولت بود. بارها هم بهت گفتیم ولی گوش نکردی.

 گرده؟کنم یک روزی بر میچرا احساس می -

 ماه منیر سری تکان داد و گفت:

 دونم.نمی -

که غیر ا اینخواد ببینه که منتظرش نشدم. بولی اگر برگرده دلم می -

 از اینه.

 او با غم سر تکان داد و گفت:

تونه وسعت غم من رو برای خیانتی که در حقم حرف زدن ازش نمی -

 کرد رو برسونه.

دم با نیال زندگی کنی تو االن زن داری؟ به اون فکر نکن. ترجیح می -

که کسی مثل نوشین و اون رو با میل خودم عروسم معرفی کنم، تا این

 بود.میزنت 

وقت مگه اون چکار کرده بود که شما همیشه ازش تنفر داشتین. هیچ -

 نتونستم درکتون کنم.

اون دختر مثل روباه بود. از روز اول هم به خوبی حس کرده بودم.  -

اون فقط برای ثروت ما دندون تیز کرده بود و هیچ میل و رغبتی 

 دیدم.درش نسبت به تو نمی



 وقت نمی ذاشت بره.کردین هیچمیشاید اگر شما قبولش  -

کرد، یا حداقل وقتی اون اگر دوستت داشت همه ما رو تحمل می -

 زد.رفت به تو دستبرد نمیمی

 

 ماه منیر با اندوهی که بر قلبش نشسته بود از جایش بلند شد و گفت:

 ره. وقت از گلوی من پایین نمیصد بار دیگه هم بر گرده هیچ -

 گفت:او سمت در رفت و 

اومدم، اگر برادر نیال قاتل پسرم هم بود، شاید روزی با نیال کنار می -

 ولی با نوشین، هرگز.

 کرد. پرسید:شاهین متعجب مادرش را نگاه می

 چرا؟ -

 

 که برگردد گفت:ماه منیر بدون این



نیال خیلی فرق داره. نوشین سعی نکرد دل من رو به دست بیاره.  -

دید. حتی به تو هم دن. فقط خودش رو میرفتارهاش همیشه غلط بو

وقت سعی کرد. نیال اما به زور نشوندیمش پای تو، ولی هیچفکر نمی

دونستم کرد مقابله به مثل کنه. کارهای اشتباهی کرد که مینمی

ره. ولی ته دلش، وجدانش، شاید هم ذات ناخواسته از دستش در می

ه. یا تو رو اذیت کنه. اون داد غم تو رو ببینخوبش بود که اجازه نمی

از چند جهت فشار روش بود اما سعی کرد خوددار باشه. از خانوادش 

دور بود. برادرش زندان بود. از عشقش دور شد، با کسی که نخواست 

کرد بد نباشه. کردیم. اما اون سعی میهم زندگی شد، ما همه اذیتش می

دل رحم که داشت  نبود. اون به برادرش رفته. به سینا. یک عقل کلِ 

داد چون فقط دوست بودن. برای یک آدم نادون جونش رو از دست می

اینا از خود گذشتن رو برای عزیزاشون بلدن. همین کافیه. این 

ده. یک خانواده واقعی و استخون دار. ولی اصالتشون رو نشون می

فهمید. فقط من بود، با یک منیت قوی که نوشین معنی ما رو نمی

ستن تموم دنیا رو داشت. به این خاطر نیال رو به نوشین حرص خوا

گم وقتی رو برای رفتن به دم. به پدرت میروزی هزار بار ترجیح می

 خونه پدر زنت هماهنگ کنه.

 مرسی حاج خانم. -

ماه منیر بدون حرف دیگری سوئیت را ترک کرد و شاهین را با 

 هزارن فکر در مورد گذشته و آینده تنها گذاشت.

 



دو روز گذشت. در این مدت آقای راستاد شبی را برای رفتن به منزل 

آقای سرمد انتخاب کرده بود. با خانواده سرمد هماهنگ کرده بود. با 

بزرگترهای فامیل و اعضای فامیل صحبت کرده بود تا همه در این 

 شب حضور داشته باشند.

 

رفته بود و به  نیال اما با شادمانی در حال حاضر شدن بود. به آرایشگاه

خواست وقتی شاهین خود رسیده بود. لباس جدید خریده بود و دلش می

 آید، او را در آن لباس ببیند.می

 

اش این خوشحالی را در وجود او زد و خوشحال بود و خانوادهلبخند می

دیدند نیال برخالف چند روز گذشته اصال کسل دیدند. به خوبی میمی

 زد. سی را در وجود او فریاد مینیست. و این به خوبی ح

 

سینا در فکر نیال و حال خوش او بود و در حس و حالی غرق بود که 

آقا جالل و انیس خانم را نگران کرده بود. از صبح انیس خانم چندین 

بار به او سر زده بود تا شاید بفهمد سینا چه بر دل دارد اما هربار 

 نتیجه برگشته بود. بی

 



اش را به بهترین شکل چیده بود. وسایل پذیرایی را انیس خانم خانه

چید. آقا جالل اما مضطرب بود. به اتاق سینا رفت و وقتی او داشت می

 را تا این حد ساکت دید پرسید:

 تو از این وضع مطمئنی؟ -

 آره.  -

 خوای این شروط رو مطرح کنی؟ مطمئنی می -

 کنم. آره بابا. جاش رو با میخ محکم می -

 ترسم.از عکس العمل اون مرد می -

 زنه.العملشون آینده پسرشون رو رقم میعکس -

 آقا جالل سر تکان داد و گفت:

 فقط کاری نکن خواهرت جای تشکر ازت ناراحتی به دل بگیره.  -

شان را نگریست. سینا رو به مانیتور کرد و عکس دسته جمعی خانواده

 زیر لب گفت:

 شه.درست می -

 



حال پوشیدن کت شلوار خوش دوخت سرمه ایش بود. شاهین در 

مشغول مرتب کردن سرآستین هایش شد و بعد هم یقه اش را صاف 

کرد. در آینه نگاهی به خود انداخت و بعد از اتاق رامین بیرون زد. 

 شیال را در راهرو دید و گفت:

 کنی کرواتم رو بد گره زدم؟شیال فکر نمی -

 و بعد گفت:شیال او را با دقت نگریست  

 بله داداش. -

شیال کروات را باز کرد و دوباره مشغول گره زدن آن شد. با همان 

 حال چهره شاهین را نگریست و گفت:

 ری خواستگاری.انگار داری می -

 کم از خواستگاری نداره. -

 شیال لبخند زد و گفت:

کنن به چند بار بهت گفتم با دختر مردم نخواب، آخر زنجیرش می -

 باید بگیریش؟پات 

 ای به سر شیال زد و گفت:شاهین آرام ضربه 

 گی تو؟ چی می -

 شیال خندید و بعد از مرتب کردن کروات عقب رفت و گفت: 



 عالی شد. -

 ممنون آبجی کوچیکه. -

 

نم کم همه حاضر شدند. از منزل خارج شدند و در زیر بارش نمکم

برداشت. سیگار برف حرکت کردند. شاهین دست برد و سیگارش را 

را کنج لبش گذاشت اما پشیمان شد. آن را روی داشبورد پرت کرد و 

 نگاهی به دسته گل کنارش انداخت.نیم

نیال دوست نداشت لباسهایشان در فضای بسته ماشین بوی سیگار 

بگیرد. برای همین با یادآوری درخواست او از کشیدن سیگار منصرف 

 شد.

رسید تقریبا همه حضور داشتند. از  وقتی به جلوی منزل آقای سرمد

پرسی کوتاهی کردند ماشین پیاده شد که بقیه هم پیاده شدند. با هم احوال

 و شاهین از جمع اقوامش برای حضورشان تشکر کرد.

 

شیوا زنگ در منزل سرمد را زد که چند لحظه بعد با بفرمایید گفتن آقا 

 گرفته شدند.جالل در باز شد و همه یکی یکی وارد حیاط برف 

شیوا در را هول داد و همه یکی یکی وارد شدند. از حیاط گذشتند و به 

جلوی ساختمان رفتند. خانواده سرمد به استقبالشان آمدند و به مهمانان 

 آمد گفتند.خوش



گذاشتند و هایشان را گوشه و کنار هال میخانواده راستاد سبد گل

د با آقا جالل دست داد و بعد نشستند. شاهین وقتی آخرین نفر وارد شمی

به انیس خانم سالم کرد. به سینا که رسید، نگاه مفهومی به او انداخت. 

 هایش را روی هم گذای پلکسینا سر فرود آورد و ثانیه

 

 اشت. دست شاهین را که مقابلش دراز شده بود فشرد.

 داد و جوابدید دست میهای نیال که بار اول بود میشاهین با فامیل

 شد.داد و رد میها میآمد آنکوتاهی به خوش

که به نیالیش رسید. او در کمال وقار و زیبایی در آن پیراهن تا این

 سبز یشمی بلند، مقابلش ایستاده بود.

محابا، و بدون توجه به نگاه حاضرین دست شاهین جلو رفت و بی

ای با مکث کوتاهی روی راستش را پشت سر نیال گذاشت و بوسه

 یشانی او گذاشت.پ

وقتی از نیال جدا شد دسته گل را در آغوش او گذاشت. همه به چشم 

دیدند که شاهین چه محبتی در دل به نیال دارد و این برای همه می

 حال کننده بود.خوش

 کرد. سینا در سکوت به شاهین و حرکاتش نگاه می

 وقتی همه نشستند سکوت سنگینی بر جمع حاکم شد. جو عجیبی به

 وجود آمده بود.



کسی نه توانایی شکستن سکوت را داشت، نه آن سکوت باید بیشتر از 

 کرد.این ادامه پیدا می

ای به حاج جلیل داد. حاج جلیل صدایش را صاف آقای راستاد اشاره

 کرد و بعد از یاد کردن از نام خدا، گفت:

تا امشب شب خوب و مبارکیه که این دو خانواده دور هم جمع شدن،  -

های پیش اومده بین دو خانواده حل بشه. کدورتی که هر کینه و کدورت

ها ی ما رو آزرد. سیاه تن یکی از خانوادهچند اولش تلخ بود و دل همه

نشوند و لطمه سختی هم به خانواده طرف مقابل زد؛ اما به لطف خدا 

 از دل این ماجرای تلخ ماجرای شیرینی عمل اومد.

دست دختری از این خانواده رو به عنوان همسر  پسر ما، آقا شاهین،

 تو دستش گرفت و زندگی مشترکشون رو شرع کردن.

حاال بر حسب سرنوشت، کسی که مهر قاتل رو پیشونیش خورد، 

حال کننده گناه از آب در اومد و این بیش از پیش برای ما خوشبی

ن ما و است. به این دلیل که، خواسته یا ناخواسته کینه و کدورتی بی

 مونه.شما نمی

که شکل ازدواج این دو جوان خیلی خارج از عرف حاال با توجه به این

بود و باعث شد به شکل دیگه، غیر از روش معمول کنار هم قرار 

بگیرن، و دل برادر عروس خانم آزرده بشه، ما امشب خدمت رسیدیم، 

 که عرف رو به جا بیاریم.



کنم که نیال خانم شما عرض میمن از طرف خانواده راستاد، خدمت 

ی ما عزیز بودن و هستن. همه ما دوست داشتیم و داریم که برای همه

زندگیش با پسرمون آقا شاهین ادامه پیدا کنه. از اون جایی که شاهین 

کنیم که این رضایت به زندگی با دختر خانمتون رو داره تقاضا می

رو در رابطه با های شما ازدواج سرجاش باقی بمونه و درخواست

 کنیم.زندگی این دو جوان به دیده منت قبول می

 

 آقا جلیل سکوت کرد. آقا جالل با آرامش گفت:

رفت اما پیش اومد. بله، درسته اتفاق خیلی تلخی بود. انتظارش نمی -

 ای به دل ندارم.سخت گذشت ولی گذشت. من بشخصه کینه

کردیم. چون پسرم فکر می این اتفاق هم غیر از اونی بوده که ما دوسال

و دخترم بیشتر از من و مادرش درگیر این ماجرا بودن پس تصمیم رو 

 دم سکوت کنم. ذارم و ترجیح میبه عهده خودشون می

 

 آقا جلیل رو به نیال لبخند زد و گفت:

 هات پر نور کنی؟ خوای خونه بختت رو با قدمدخترم، نمی -

زد. لبخند به ای دیدن او پرپر مینیال شاهین را نگریست. نگاهش بر 

 لبش آمد و دهان باز کرد تا حرف بزند که سینا به حرف آمد و گفت:



قبل از شنیدن جواب نیال، بهتره در مورد شروطی که من دارم حرف  -

 بزنیم. دهان نیال بسته شد و رو به سینا کرد.

 سینا خطاب به آقا جلیل گفت:

چیزها رو دارم از خانوادم از روزی که برگشتم خونه خیلی  -

شنوم. خواهش و تمناهای خانوادم. شرطی که برای یک دختر می

گذاشته شد تا جون برادرش رو نجات بده. قراردادی که بهش گفتن 

امضا کنه. شکل ازدواج خواهرم و کتک خوردنش و در به دریش 

 خونه عموی شوهرش و...

 نیال معترض گفت:

 سینا. -

 یال ابرو در هم کشید و با تحکم گفت:سینا بدون نگاه به ن

 لطفا. -

 نیال ساکت شد. 

 سینا ادامه داد:

شما فرض کنید من گناه کار بودم. اما خواهرم گناهی نکرده بود.  -

 آرزوهاش رو کشتین که چی بشه. 

 انیس خانم معترض گفت:

 سینا وقت این حرفا نیست.  -



 سینا معترض خطاب به مادرش گفت: 

 گفتم لطفا.  -

 همه به ناچار ساکت شدند.

 سینا رو به آقای راستاد کرد و گفت:

امشب پسرتون تنها نیست. با کلی آدم اومده درخواست بده همسرش  -

رو برگردونه، اما روزی که خواهر من ازدواج کرد خیلی تنها بود. 

بدون من، بدون مادرش، بدون اطرافیانش. شرط من این بود که 

 رفع کدورت کنن و نیال رو ببرن. پسرتون با خانوادش بیان

 ما هم اومدیم جناب دکتر. -

 اومدین ولی اگه رفع کدورت بشه! -

 ماه منیر با عصبانیت پرسید:

 یعنی چی؟ -

 سینا سرش را تکانی داد و گفت:

 تونین نیال رو ببرین.کامال روشنه. اگر به توافق رسیدیم می -

خواست بفهمد چه در سر دارد. کرد، میشاهین با دقت سینا را نگاه می 

 شد.اما متوجه کارهای او نمی



شرط اولم که انجام شد. این خوبه، شرط دومم اینه به جای مهریه ای  -

 ای تعیین بشه. که برای خواهرم سرسری گرفته شده پشتوانه

 آقای راستاد گفت:

زنم. و بعد من یک دستگاه آپارتمان به قیمت... به نام خواهرتون می -

ای به شیال داد. شیال جعبه ای روی میز گذاشت و درب آن را شارها

 باز کرد. سند همان آپارتمان بود. 

 زنم. شاهین بیست درصد ازدر صورت توافق به نام نیال می -

 

سهم شرکت رو داره. و به درخواست شاهین پنج در صد از سهمش از 

 شه.شرکت ما به نام نیال زده می

 خطاب به شاهین گفت: سینا سر تکان داد و

 از پس شروطت بر اومدی. -

 رو به آقای راستاد برگرداند و گفت:

 پنجاه درصد ماجرا حل شد. -

 چرا پنجاه درصد؟  -

 قرار دادی که با خواهرم بستین رو بدین به من.  -

 آقای راستاد لبخند زد و گفت:



ارداد دونستم این قرنیال همیشه از این قرار داد ترس داشت. من می -

 کنه. کنه و نیالرو برای موندن بیشتر راغب میبرعکس عمل می

او دست در جیبش کرد و قراردادش با نیال را از جیب در آورد و آن 

 را گشود. آن را سمت جمع گرفت و گفت:

 این اصل اون قرار داده. -

 کاغذ را پاره کرد و روی میز انداخت و گفت:

 دیگه.  -

 شاهین گفت:

 کنم حرفی مونده باشههم انجام شد فکر نمی سومین شرط -

 سینا لبخند زد و گفت: 

 .در آخر. آخرین شرطم -

 نیال معترض گفت: 

 کنمسینا خواهش می -

 توجه ادامه داد:سینا بی



آقای راستاد، شما شرطی که برای نیال گذاشتین، نشون دادین اونقدر  -

بخشین. گفتین دیه دل ندارین که در راه خدا، کسی رو از ته دلتون ب

خواییم. بخشش نداریم. فقط اعدام. وقتی خواهرم رو تنها دیدین اون نمی

تونست مجبور به تحمل که میرو ناجی پسرتون فرض کردین. کسی

ام رو، یک آدم مریض بشه. پرستاریش رو بکنه. غرور خانواده

غیرتمون رو، ناچاریشون رو، نشونه گرفتین و خواهرم رو با بدترین 

خواست. این کل ممکن مجبور به زندگی با کسی کردین که نمیش

کنم خواهرم راضی شده به این زندگی. دونم، حس میدرست نبود. نمی

طور که شما توی گرفتن حقتون براومدین، برای یک دختر ولی همون

ترین شرط منم اینه شرط و شروط گذاشتین، آخرین شرط و اصلی

 رو ببرین سر زندگیش. دخترتون رو به من بدین، نیال

تا این حرف از دهان سینا خارج شد، شاهین هر دو دستش را روی 

های مبل کوفت و برخاست. آقای راستاد و بقیه قیام کردند. جمع دسته

متشنج شد و همهمه حاضرین بلند شد. نیال در ناباوری به سینا خیره 

 شده بود. 

 صدای ماه منیر به گوش رسید که گفت:

جا جمع کردی که مسخرمون کنی؟ بهمون توهین کنی؟ و اینتو ما ر -

 از کی تو بزرگتر این خونه شدی؟

 سینا با عصبانیت گفت:

از روزی که برای زندگی من با خواهرم معامله کردین. اون موقع  -

 شما این دختر رو بزرگ خانواده فرض کرده بودین.



د. او با یک شاهین جلو آمد که علی و محسن بازوهای او را چنگ زدن

ها بیرون کشید و دستش را چند بار روی تکان خود را از دست آن

 ی سینا زد و گفت:سینه

بهت احترام گذاشتم که زورکی دست زنم رو نگرفتم ببرم. پس  -

 دار.احترام خودت رو نگه

 سینا لبخند پیروزمندانه ای زد و گفت:

. یک انتخاب خوای زندگیت رو نجات بدیچیه؟ از چی ناراحتی؟ می -

 اس. یا آره یا نه!ساده

 سینا شاهین را کنار زد و خطاب به آقای راستاد گفت: 

چه حالی داره دست روی ناموس مردم گذاشتن؟ چه حالی داره  -

معامله کردن ناموس مردم؟ چه حالی داره بچه مردم رو سر دو راهی 

 گذاشتن؟

رنگ شیال  و بعد نگاهش را چرخاند و شیال را دید. به وضوح دید

 لرزید. خطاب به شیال گفت:پریده است. چون گچ سفید شده بود و می

من ازت متنفرم. ولی واسه درست کردن زندگی داداشت باید با من  -

ازدواج کنی. اگه داداشت رو دوست داری و زندگیش برات مهمه دست 

 به کار شو. 



ای هفهمید. صدای گریهشاهین عصبی شده بود و حال خود را نمی

انیس خانم و سرزنش سینا بس کن سینا بس کن های بقیه بیشتر 

کرد. شاهین سینا را به کنار هول داد. سینا عقب اعصابش را متشنج می

 رفت و روی مبل افتاد. 

 شاهین بر سر نیال فریاد کشید:

دونستی و حرفی به من تو از این نمایشنامه خبر داشتی؟ تو می -

 نزدی؟

به چپ و راست تکان داد. سینا از جایش بلند شد  نیال گریان سرش را 

 و شاهین را به عقب هول داد و گفت:

 سر خواهر من داد نکش.  -

شاهین که سرخ شده بود، جلو رفت و با یک دستش سینا را به کنار 

 هول داد و گفت:

 وقت.گردی، یا هیچیا همین حاال با من برمی -

 نیال گریان گفت:

 شاهین. -

 زد:شاهین داد  

 همین که گفتم. -



خانواده راستاد سعی داشتند شاهین را آرام کنند تا او را ببرند و بروند. 

خانواده سرمد سعی داشتند مهمانان را نگه دارند و جو را آرام کنند. 

کشیدند. سینا چون پسر عمه های نیال سینا را با خود سمت اتاقش می

 ها فریاد زد:دیوانه

 ولم کنین. -

 به نیال گفت:برگشت و  

 گردی تو این خونه.پات رو بیرون گذاشتی برنمی -

 شاهین دوباره فریاد زد:

 نیال... میای یا نه؟ -

نیال سرگردان و گریان نگاهش بین شاهین و سینا در گردش بود. نیال 

 یک قدم سمت شاهین برداشت که سینا داد زد:

 شم.رم گم و گور میبه جون خودت بری می -

 ان عصبی گفت:شاهین همچن

 نیومدی فردا برو در خواست طالق بده. -

بدن نیال یخ زد. شاهین کالمی را بر زبان آورده بود که از شنیدن آن 

 فهمید. تنفر داشت. حاال حد عصبانیت شاهین را می



اش فریاد کشید، نه با تو میام نه تو این خونه در یک آن میان گریه

وقت به من نگی برو، دادی هیچ مونم. شاهین، اون شب به من قولمی

 زنی؟حاال حرف از طالق می

 به اتاقش رفت و پالتویی برداشت برگشت و خطاب به عمه اش گفت:

 من رو ببرین خونتون. تو رو خدا. -

 

 زودتر دورم کنین.

 

های او را دید دوست داشت سرش را به شاهین وقتی حال نیال و گریه

 های او را نبیند.ود و اشکهایش سیاهی برجایی بکوبد تا چشم

 با این حال رو کرد به پدرش و گفت:

 بریم. -

 خودش از بین جمعیت رد شد و از منزل آقای سرمد بیرون زد. 

کم منزل آقای سرمد خلوت شد. فقط چند نفر از فامیل آقای سرمد کم

 مانده بودند.

ی کرد. عمههایش را پاک میکرد و تندتند با دست اشکنیال گریه می

سینا خطاب به او که با حالت عصبی نشسته بود و نگاهش به گل فرش 

 خیره شده بود گفت:



عمه جون این چه کاری بود کردی. با این همه عزت و احترام اومده  -

بودن دنبال خواهرت. چرا خرابش کردی. باید نیال رو می فرستادیم و 

یک طوری فقط خودمون رو کوچگذاشتیم. اینمنت به سرشون می

 کردیم.

 سینا سر بلند کرد و گفت:

الزم بود عمه جون. من نه دیوونم نه نفهم. ولی باید یک درس به  -

گرفتن که دادم. باید توی شرایط ما قرار میآقای راستاد و خانوادش می

شه با کالم فهموند. بدونن چی به سرمون اومده. بعضی چیزا رو نمی

که بفهمن چه اتفاقی افتاده و باید اون شخص تو موقعیت قرار بگیره 

اش چجوریه. گفتم که قصدم خراب کردن زندگی نیال نیست. ولی مزه

اونا هم به وقتش زیادی تازوندن. حاال نوبت ماست که یاد بگیرن، کمی 

 انسانی تر برخورد کنن.

 نیال سر بلند کرد و گفت:

 خوام زندگیت رو خراب کنم. ولی کردیگی نمیبه چه قیمتی؟ می 

 گرده. اون بر می -

گرده به خودت اجازه دادی تا این حد پیش بری؟ دونی بر میچون می -

اش رو خورد تو شوهر من رو جلوی همه کوچیک کردی. خانواده

 کردی. 

 گیری؟تو طرف کی رو می -



مسلما نه طرف تویی که بزرگترین اشتباه زندگیت رو در حق خودت  -

قتل رو گردن گرفتی، نه طرف و خانوادت انجام دادی، که رفتی 

راستادی که مجبور به انتخاب کرد. من فقط طرف شوهر خودم رو 

گناه بود و برای نجات تو مجبور گیرم که این وسط به اندازه من بیمی

که به پدرش خواست. اون به خاطر اینشد کاری رو انجام بده که نمی

اره، ازدواج رو ثابت کنه هنوز زنده است و آدمه، قلب داره، عرضه د

قبول کرد، تا بتونه تو رو از َگِل دار بکشه پایین. حاال این رفتار 

 امشبت برای انتقام از پدرش غلط ترین کار بود.

کار من درسته. بذار مثل مار زخمی به خودشون بپیچن. فکر کردی  -

ام  تو به این آوردن او سند و مادیات برام مهمه؟ نه اصال. تا من زنده

کنی. تنها چیزی که برام مهمه اینه که بهشون حتیاج پیدا نمیچیزا ا

خوام بفهمونم تا چه حد رفتارشون غلطه. من شدم آینه اونا. می

 خودشون رو توی من ببینن و از خودشون متنفر بشن. 

 

 نیال از جایش بلند شد و گفت: 

 خسته شدم. از همتون خسته شدم. بس کنین دیگه. تمومش کنین. -

به سبدهای گل گوشه و کنار خانه انداخت. نگاهی به کاغذپاره نگاهی  

دار به اتاقش های روی میز و سندی که جا مانده بود انداخت. غصه

رفت و در را قفل کرد. گوشیش را برداشت و به شاهین زنگ زد. 

داد. نیال غمگین گریه خورد اما جواب نمیگوشی شاهین زنگ می

 کرد.می



 ش رسید این بود برای شاهین بنویسد:تنها چیزی که به ذهن

  .شاهین! من خبرنداشتم -

شاهین در حال قدم زدن زیر برف بود. گوشی را نگاه کرد و پیام نیال 

را خواند. سرش را تکان داد و نگاه تلخش را به فضای برف گرفته 

 دوخت.

پاکت سیگارش را از جیبش در آورد و مشغول سیگار کشیدن شد. پی 

فایده زد تا اعصابش راحت شود. ولی بیسیگارش پک میدر پی به 

 بود.

قدر اذیتش کرده بود که باور نداشت. ولی وقتی فکر حرکت سینا آن

کرد نمایشی که سینا راه انداخته بود برای جبران کارهای می

 آمد.اش بود، ته دلش حال عجیبی به وجود میخانواده

کرد. کرد و نمیرا درک میگذاشت و انگار او خودش را جای سینا می

داد. با این حال به شدت نگران فردا بود. به نیال داد و نمیبه او حق می

گفته بود طالق بگیرد. چیزی از دهانش در آمده بود که اصال به آن 

اعتقاد نداشت. در اوج عصبانیت قولش را شکسته بود و این با مرام او 

 یکی نبود. 

ست همین فردا نیال برود و درخواست وقتی به این فکر کرد ممکن ا

شد. با ناراحتی چنگ در موهایش زد و روزگار طالق بدهد، دیوانه می

 پست را لعنت کرد.

 



شیال اما روی تختش نشسته بود و تمام ذهنش درگیر حرف سینا بود. 

درگیر حرکات عصبی او. چقدر ترسیده بود. چقدر حس و حالش 

گرفته بود. گفته بود از او متنفر  عجیب بود. از جمله سینا اما دلش

 کرد. است. بی دلیل. و این حال دلش را بد می

 

کرد. به دلش نیال تا نزدیک صبح بیدار بود و داشت به شاهین فکر می

زد. نزدیک صبح بود که از خودش که برای کنار او بودن پرپر می

 پرسید:

 ستم؟ من شاهین رو دوست دارم؟ اگر دوست دارم چرا کنارش نی -

از روی تخت برخاست و به مقابل میز توالت رفت و درون آینه را  

هایش زیر نگاه کرد. آرایشش پخش شده بود. ریمل به خاطر اشک

 هایش ریخته بود. موهایش به هم ریخته بود. چشم

از خود نگاه برگرفت و به پشت پنجره رفت. هنوز داشت برف 

 پوش شده بود.بارید و کل حیاط پشتی کوچکشان سفید می

 دوباره از خود پرسید:

 دوستش داری نیال. درسته؟ -

 هایش راه گرفت و زیر لب گفت:اشک 

 هاشی، تو عاشق محبتاشی،تو عاشق عطر تنشی، تو عاشق نگاه -



 

هاش رو تنت عادت دونی که به دستتو عاشق نوازشاشی، خوب می

داری به  هاش تنگ شده، تودونی که دلت برای بوسهکردی، خوب می

شی. تو این موهارو به عشق اون درست خاطر دوری ازش دیوونه می

کردی. آرایش کردی که اون ببینه و خوشش بیاد. این لباس رو پوشیدی 

که اون ببینه و خوشش بیاد. شاهین گفت نیومدی برو طالق بگیر. 

 شه؟خدایا این عذاب کی تموم می

 یست.و بعد خود را در آغوش کشید و از ته دل گر

 

شاهین روی تخت دراز کشیده بود و در زیر نور کم جان آباژور داشت 

آورد و برای اندیشید. آن تخت نیال را به خاطرش میبه دوری نیال می

کرد. با ناراحتی بین دو ابرویش را نبودن نیال به او دهن کجی می

 داد و در فکر نیال بود.ماساژ می

 

ها را باالی یدن موهایش بود. آننیال عصر روز بعد در حال شانه کش

 سرش بست. روسری را سرش انداخت و پالتویش را پوشید.

 

پس از حاضر شدن کیفش را برداشت و از اتاق بیرون رفت. سینا با 

 دیدن او گفت:



 کجا؟ -

 باید بگم؟ -

 بله. -

 برم قدم بزنم. -

 ها یخ بستن. خطرناکه. تا کمر برف اومده بری پیاده روی؟ کوچه -

 مهم نیست. -

 بشین یک روز بهتر برو. -

 کشه بشینم تو خونه.ام نمیدیگه حوصله -

 صبر کن من هم همراهت بیام. -

 رم.الزم نیست. خودم می -

و بدون خداحافظی از منزل خارج شد. سینا از جایش بلند شد و پرده را 

د. دیکنار زد. رفتن نیال را تماشا کرد. غم او را در نگاه و حرکاتش می

 کرد.کرد تعجب میکه تالشی برای برگشتن کنار شاهین نمیولی از این

سینا شب قبل عشق را در نگاه شاهین دیده بود. فهمیده بود شاهین واقعا 

خواهد که شروطش را قبول کرده است. از این بابت خواهرش را می

 هم خوشحال بود.



بود در اوج دید. حتی دیده او در رفتار شاهین و عصبانیتش عشق می

 عصبانیت از نیال خواسته بود که به منزل برگردد و همراهش شود.

کرد حرفی از دوست داشتن شاهین بزند که نیال سعی نمیاما از این

دانست حیای نیال تا چه حد کرد. با این حال این را هم میتعجب می

 شود که زبان به عشق باز کند. است و حاال رویش نمی

 

 بیا عصرونه بخور. سینا، مادر  -

 سینا پرده را انداخت و گفت:

 اش.فکر کنم نیال رفت خونه -

 سمت مادرش چرخید که انیس خانم گفت:

 اگه بره تو مشکلی نداری؟ -

 نه. بذار بره.  -

 پس چرا دیشب باهاشون اون کار رو کردی؟  -



گرفتن از غرورشون دست بکشن. گفتم که. اون خانواده باید یاد می -

فهمیدن دیگران هم آدمن. دیگران هم غرور مرد و زن باید میاون 

دارن. دیگران هم ناموس حالیشونه. دیگران هم ارزشی برای خودشون 

آره، فهمیدن بعضی چیزا که غیرت اونا رو به درد میقائلن. باید می

فهمیدن شکستن غرور یک آره. باید میغیرت مردم هم به درد می

 در درد داره. دختر و کوچیک کردنش چق

ما دو سال درد کشیدیم. بیشتر دردمونم این دوماه آخر بود. بیشتر 

ناراحتیم برای نیال بود و زجری که بهش تحمیل شده. فقط خواستم به 

بود، ارزش این خانواده بفهمونم نیال حتی اگر برادرش قاتل هم می

خودش رو داره. اونقدر ارزش داره که زن پسرشون باشه و یک 

خوب برای اونا. خوشحالم، خوشحالم که بعد از حسام، نیال زن  عروس

کنه، زنه، اخم میکسی شده که، با همه مسائلش، به خاطرش، داد می

ای نیال رو دونستم اون مرد، ذرهکنه. اگر میکنه، تالش میبدخلقی می

کنه، تا حاال صد بار نیال رو ازش گرفته بودم.... هر کاری که اذیت می

رای این بود، که بفهمن با نیال بد کردن. فقط امیدوارم اونقدر کردم ب

 .شعور و درک داشته باشن

کم شب از راه رسید. انیس خانم تلفن همراهش را برداشت و با نیال کم

تماس گرفت. چند بار به او زنگ زد اما جواب نداد. با نگرانی به 

 سراغ آقا جالل رفت و گفت:

 دهم جواب نمیزنهر چی به نیال زنگ می -

 زنگ بزن به شوهرش.  -



نیال اینقدر بی عقل نبود جایی بره بخواد دیر بیاد به کسی خبر نده.  -

 ده.گوشیش هم جواب نمی

 شه بگه برگشته خونه.حتما روش نمی -

 

انیس خانم با شاهین تماس گرفت. بعد از چند بوق صدای خسته و 

 رمق شاهین در گوشش پیچید.بی

 بله. -

 سالم مادر، خوبی؟ -

 سالم. ممنون. حال شما خوبه؟ -

 منم خوبم پسرم... ام... -

دفعه دلشوره گرفت. صدای شاهین آنقدر گرفته و خسته انیس خانم یک

کرد او نیال را ندیده است. وقتی سکوت آمد که حس میبه نظر می

 انیس خانم طوالنی شد، شاهین پرسید:

 چیزی شده؟ الو... -

 ...آقا شاهین -

 جانم... -

 نیال پیش توئه؟ -



شاهین چند لحظه سکوت کرد. کمی بعد با صدایی که حالتی از نگرانی 

 زد، گفت:در آن موج می

 نه، مگه نیال کجاست؟ -

های گرد شده رویش را سمت ساعت انیس خانم ترسیده و با چشم

ایستاده چرخاند. ساعت هفت بود و هوا کامال تاریک شده بود. حتی 

 گذشت.عت از تاریکی شب مییک سا

 با صدای شاهین به خود آمد.

 الو مادر... الو... -

 بله... -

 نیال از خونه بیرون رفته؟ -

ره قدم بزنه ولی آره عصر حدود ساعت چهار بیرون رفت. گفت می -

 هنوز خونه نیومده.

 قدم زدن توی این برف و یخبندون؟ بهش زنگ زدین؟ -

 بله ولی جواب نداد.  -

 گیرم. من باهاش تماس می -

شاهین خداحافظی کوتاهی کرد و ارتباط را قطع کرد. انیس خانم با 

 عجله سمت در اتاق سینا رفت. 



 چی شد خانم؟ پیش شاهین نبود؟  -

 نه آقا -

 

 حاال که اون فهمیده واویالس. معلوم نیست کجا مونده این دختر. 

 

ای کار اشت روی پروژهانیس خانم درب اتاق سینا را باز کرد. سینا د

 کرد. از صدای در از جا پرید. رو به مادرش کرد و گفت:می

 مامان. آروم. ترسیدم. -

 توجه گفت:انیس خانم بی

 نیال... نیال پیش شاهین نرفته. -

 سینا از جا جهید و سمت مادرش رفت و گفت:

 گین؟ االن که دیر وقته. زنگ بزنین ببینین کجاست؟چی می -

 ده مادر.نمیجواب  -

سینا به مادرش رسید. دست برد و گوشی او را از دستش کشید. تا 

دست برد درون مخاطبین شماره نیال را پیدا کند، گوشی در دستش 

 زنگ خورد و نام شاهین روی صفحه افتاد.



 این خبر داره نیال نیستش؟ -

 این کیه؟ -

 شاهین؟ -

 آره خوب، نیال جواب نداد به اون زنگ زدم. -

هایش را روی هم فشرد و چرخید و تماس را وصل ینا عصبی لبس

 کرد و گوشی را به گوشش چسباند.

 الو مادر گوشی نیال خاموشه.  -

 نگران نباش. حتما شارژ گوشیش تموم شده. -

 شاهین چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت:

 سالم. -

 سالم. -

 ؟تونم نگران نباشمنیال از این عادتا نداشت، چطور می -

 االناس که پیداش بشه. نگران نباش. -

شه یا نه؟ به نظرتون جایی تونم منتظر بمونم ببینم پیداش مینمی -

 هست که ممکنه رفته باشه؟

 سینا کمی فکر کرد و گفت:



 دونم.نمی -

 کنم کمی فکر کن.خواهش می -

 سینا رو به مادرش گفت:

 مامان به نظرتون نیال کجا ممکنه رفته باشه؟ -

ره. خبر نمیدونم مادر. نیال اصال از این عادتا نداره. جایی بیمین -

 دوستی نداره که خیلی باهاش صمیمی باشه.

 خونه عمه نرفته؟ -

 بذار زنگ می زنم. -

 سینا خطاب به شاهین گفت:

 مادرم رفت تماس بگیره، خبرت می کنم. -

 باشه منتظرم. -

 

لباس بیرون پوشید و یک اما شاهین آدم منتظر ماندن نبود. با عجله 

مسکن از داخل قوطی برداشت و در دهان انداخت. لیوان آب روی میز 

 را برداشت و سر کشید.

 



قدر متفکر و لیوان را سر جا گذاشت و از سوئیت بیرون رفت. آن

سریع از منزل خارج شد که صدای شاهین شاهین گفتنهای مادرش و 

 را از پارکینگ خارج کرد. ربکا را نشنید. سوار ماشینش شد و ماشین

ها ها پربرف و کوچهابتدا با عجله سمت منزل آقای سرمد رفت. خیابان

لغزنده بودند اما شاهین توجهی به سر خوردن چرخ ماشینش روی یخ 

 نداشت.

حین رفتن به منزل آقای سرمد دوباره با نیال تماس گرفت. اما همچنان 

 گوشیش خاموش بود.

 ای نیال شد.مشغول نوشتن پیامی بر

 نوشت:

سالم عزیزم. خیلی نگرانتم. لطفا به محض روشن کردن گوشیت و  -

 دیدن این پیام با من تماس بگیر.

هایش را و بعد گوشیش را در جیب پالتویش انداخت. با دست چپ لب 

 توانست رفته باشد.به بازی گرفت و به نیال اندیشید که کجا می

رفت و یا دوست خبر جایی نمیبی او نیال را دختری شناخته بود که

دانست باید کجا صمیمیی در زندگیش نداشت. حاال که نبود درست نمی

 دنبالش بگردد. 

نرسیده به منزل سرمد فکری به ذهنش رسید. روی ترمز زد و با عجله 

 خیابان را دور زد. 



عجوالنه سمت دیگر رفت و ده دقیقه بعد جلوی منزل عمویش توقف 

 د و زنگ در را زد. کرد. پیاده ش

طولی نکشید که در باز شد. به درون رفت و با سرعت باغ را طی 

 کرد. وارد راهرو شد که بانو به استقبالش آمد. 

 جون دلم، پسرم، خوش اومدی.  -

 سالم بانو جان.  -

 سالم عزیزم. بیا تو. خیر باشه.  -

آمد و وقتی این را شنید قلبش یک لحظه از کار ایستاد. علی بیرون 

 گفت:

 سالم شاهین. خوبی؟ -

 شاهین به خود آمد و گفت:

 سالم... نیال اینجاست؟ -

 بانو برگشت و علی را نگاه کرد. دوباره رو به شاهین کرد و گفت:

 نه دردت به جونم. نیال که خونه پدرش بود.  -

 حالی به دیوار تکیه کرد و گفت:شاهین با بی

 یا ابوالفضل... کجاست این دختر! -



 بانو ترسیده جلو رفت و بازوی شاهین را کشید و گفت:

 چه خاکی به سرمون شده؟  -

دونم بانو. نیال عصر از خونه باباش بیرون زده ولی هنوز خبری نمی -

 ازش نیست. برنگشته خونه. 

 بانو روی دست خود زد و گفت:

 یا خدا. نکنه دلیلش موضوع دیشب باشه!  -

 شاهین سری تکان داد و گفت:

 دونم.نمی -

 علی حین رفتن به درون گفت:

 گردیم.بذار منم باهات بیام با هم دنبالش می -

 دونم کجا بریم! آخه من نمی -

علی به درون رفت کاپشنش را برداشت و برگشت. حین پوشیدن 

 خطاب به مادرش گفت:

رم خونه یا مادر شما زنگ بزنین بچه ها بگین من امشب یا دیر می -

 م. شاهین خطاب به علی گفت:راصال نمی

 رسه.جا به ذهنم نمیکجا برم دنبالش، هیچ -



 اول خونه فامیالش بریم. جاییو بلدی؟  -

 گردن دنبالش. خونوادش دارن می -

 

 او با آقا جالل تماس گرفت. عموی شاهین وارد راهرو شد و گفت:

 چی شده؟  -

 شاهین با عمویش دست داد و گفت:

 خوبین.سالم آقای سرمد.  -

 سالم پسرم.  -

 خبری از نیال گرفتین؟  -

  .نه متأسفانه -

 هایش را بست و گفت:زده پلکشاهین هیجان

 وای خدا. -

شه. نیال دختر بی فکری نیست. حتما نتونسته نگران نباش پیدا می -

 خبری از خودش بهمون بده. 

 خبر بده.تونه دیگه بدتر. یعنی کجاست که به ما احتیاج داره و نمی -



 آقا جالل آهی کشید و گفت:

 شه.ان شاء هللا که پیدا می -

 شم. امیدوارم. چون این بار من واقعا دیوونه می -

 او خداحافظی کوتاهی کرد. آقا جلیل گفت:

 

 ما هم هر جا بشه دنبالش می گردیم. شمام برین.

 علی ساعد شاهین را گرفت و گفت:

 بریم. -

ها را خارج شدند. بانو غمگین رفتن آنو بعد هر دو از ساختمان  

 نگریست و دعایش را بدرقه راه شاهین کرد. 

 شاهین سوار ماشین شد و علی بغل دستش نشست. 

 برو...  -

 کجا برم علی. کجا آخه...  -

 برو کالنتری.  -

 شاهین به علی خیره شد. با ناامیدی و درد گفت:



 نگو علی...  -

 االن کار عاقالنه اینه.  -

 اهین آهی کشید و گفت:ش

 باشه. -

دفعه یاد خانه او راه افتاد و حین رفتن سمت نزدیکترین کالنتری یک 

 خود و نیال افتاد. نوری در دلش روشن شد. گفت:

 علی. -

 جونم.  -

 خونه خودم. -

 خوب بریم.  -

 جا باشد. کرد، نیال آنشاهین به آن سمت راند و در دل خدا  خدا می

ی فامیل تقریبا زنگ زدند. سرمد سینا و آقا جالل به همهدر منزل آقای 

کرد و آرام و قرار نداشت. سینا طول و عرض انیس خانم گریه می

کرد و حین حرف زدن با داییش موهایش را چنگ سالن را حرکت می

 زد. می

وقتی به نتیجه نرسید گوشیش را روی مبلی پرت کرد و به اتاقش رفت 

ن آمد. سوئیچ ماشین نیال و گوشیش را برداشت و و لباس پوشید و بیرو

 گفت:



 رم دنبالش.می -

 کجا رو بگردی بابا جان؟  -

 دونم. کوچه خیابونا.چه می -

 

 سینا از منزل خارج شد. 

شاهین از ماشینش پیاده شد و به درون آپارتمان رفت. سالمی به 

 نگهبان کرد و با عجله به مقابل آسانسور رفت. 

شد، خود را به درون انداخت. دگمه را لمس کرد و چند  وقتی در باز

ثانیه بعد در طبقه مورد نظرش پیاده شد. از آسانسور خارج شد. به 

چرخاند بیشتر و جلوی در رفت و قفل در را بازکرد. کلید را که می

جا بود هرگز در را قفل شد. با خود گفت اگر نیال اینبیشتر دلسرد می

 های خانه خاموش بودند. ون رفت چراغکرد. وقتی به درنمی

 شاهین نا امید صدا زد: 

 نیال، نیال -

 چراغها را روشن کرد و اتاقها را گشت.

 اما خبری از نیال نبود. 

های بد دنیا را در خود حس کرد. شاهین نفس عمیقی کشید و تمام حس

 از آنجا بیرون زد و کالفه به ماشینش برگشت و گفت:



 علی جا هم نبوداین -

 ها رو بگردیم. برو کالنتری. باید بعدش بریم بیمارستان -

 نگو اینا رو علی.  -

 شه.قوی باش. ان شاء هللا که پیدا می -

 ان شاء هللا، اما صحیح و سالمت. -

 به امید خدا. برو کالنتری. -

 

شدن نیال را گزارش کردند. وقتی از آن دو به کالنتری رفتند و گم

 ند، علی گفت:کالنتری خارج شد

 ها رو بگردیم.االن بهتره بیمارستان -

 کجا بریم؟ -

بهتره تقسیم شیم. هزارتا بیمارستان تو این شهره. اما بهتره از  -

 های اطراف خونشون شروع کنیم.بیمارستان

 پس بذار زنگ بزنم داداشش بیاد. -



شاهین با آقا جالل تماس گرفت و موضوع را توضیح داد. آقا جالل 

شماره تلفن سینا را برای او ارسال کرد. علی هم با چند نفر از 

هایشان تماس گرفت و همه چند دقیقه بعد جلوی کالنتری دور هم فامیل

 جمع شدند. با هم دست دادند. علی گفت:

شیم، باید شهر رو چهار قسمت کنیم و هر گروه یک قسمت تقسیم می -

 یمارستانی از قلم نیفته.رو بگردیم. فقط باید مراقب باشیم هیچ ب

 آخه چجوری؟ ممکنه ما همه رو پیدا نکنیم. -

 سینا گفت:

 یک لحظه صبر کنید. -

تاپش را بیرون آورد و مشغول شد. کل نقشه شهر روی و بعد لپ

ها را با آدرسشان مشخص کرد. بعد هم صفحه آمد. تمام بیمارستان

د که برایشان شماره تلفن شاهین و بقیه را وارد کرد. طولی نکشی

 پیامکی آمد. وقتی گوشی هایشان را نگاه کردند 

های یک جهت از شهر، همراه با برای هر کدامشان لیست بیمارستان

 آدرسهایشان آمده بود.

 تاپ را جمع کرد و گفت: سینا لپ

با توجه به فاصله هاشون به ترتیب براتون اومدن قبل از هر چیز هم  -

 کنین.کمک میازتون ممنونم که دارین 

 علی گفت: 



 ها برامون ارزش داره.تر از اینشاهین بیش -

 سینا نیم نگاهی به شاهین انداخت و رو به علی سر فرود آورد.

 علی گفت:

 بهتره تقسیم بشیم و وقت رو تلف نکنیم. -

ها را سوار ماشین هایشان شدند و راه افتادند. یکی یکی بیمارستان 

د. صبح شده بود. شاهین آخرین بیمارستان را هم گشتند. اما نبود که نبو

 سر زد. اما خبری نبود. به سینا زنگ زد.

 صدای سینا، بی رمق و گرفته در گوشش نشست.

 بله. -

 سالم. -

 سالم آقا شاهین. خبری شد؟ -

 زنگ زدم همین رو از شما بپرسم. -

 نه، هیچی. -

 ما هم هیچی. -

 شاهین نفس عمیقی کشید و زیر لب گفت:

 کجاست این دختر؟ -



 سینا زیر لب گفت:

که توی بیمارستان خبری خودش یک نوع خوش خبریه. همینبی -

پیداش نکردیم، پس یعنی حالش خوبه. خدایی نکرده، تصادف نکرده، یا 

 طوریش نشده.

دونم باید چه خاکی به سرم دونم باید چکار کنم. نمیآقا سینا. من نمی -

دونم شناسم، نه دوستاش، نه همکاراش. نمییبریزم. نه فامیلتون رو م

 ممکنه کجا رفته باشه.

 خبر جایی بمونه.وقت دختری نبود بینیال هیچ -

 دفعه گفت:شاهین یک

گم نکنه،به خاطر موضوع دیشب قهر کرده. رفته هتلی جایی می -

 بمونه. یک استعالم از هتال بگیریم؟ 

 این کار پلیسه. -

رم سراغش. تونه کمک کنه. االن میمی من یک دوستی دارم که -

 شمام به گشتن ادامه بدین.

 باشه حتما. -

شاهین خداحافظی کرد و به سراغ بازپرس پرونده قتل شاهرخ رفت که 

 قبال به دنبال نوشین

 



 هم گشته بود.

شاهین وقتی به مقصد رسید درون حیاط کالنتری با آبی که از سرد بود 

 دست و صورتش را شست.

هایش را کم کرد. به پیچید و سرمای آب سوزش چشمدر سرش میدرد 

 درون ساختمان رفت و سراغ بازپرس را گرفت.

وقتی به اتاق او رفت موضوع گم شدن نیال را تعریف کرد و از او 

ها خواست برای پیدا کردن نیال کمکش کند و یک استعالم از هتل

 بگیرد. 

 

 شد و گفت:بازپرس چند لحظه در صورت شاهین دقیق 

 شه؟چرا هر دختری میاد تو زندگیت بعد از یک مدت گم می -

 شاهین متعجب سرگرد را نگریست و بعد گفت:

 یعنی چی؟ -

 یعنی نداره. نامزدت گم شد و حاال همسرت. -

نامزدم با پول زیادی که از حسابم خالی کرده بود رفت. اما همسرم  -

 ارج شده و برنگشته.خبر و بدون هیچ چیزی از منزل پدریش خبی

 تر توضیح بدی.شه دقیقمی -



های قبلی شاهین موضوع را دقیق توضیح داد. بازپرس در جریان اتفاق

دانست شاهین چگونه ازدواج کرده است. به ناگاه فکرش بود، حتی می

 درگیر شد و پرسید:

 قاتل اصلی برادرت پیدا نشد، درسته؟ -

 نه. -

ین را برانداز کرد. شاهین در سکوت بازپرس دست به سینه شد و شاه

به بازپرس خیره بود. گم شدن نیال، آزاد بودن حسام، با آن کینه. شاهین 

 نگران از جایش برخاست. پاهایش توان نداشتند. سمت درب راه افتاد.

شاهین. جایی که گزارش گم شدن همسرت رو دادی، این مورد رو  -

 هم اضافه کن که به ربوده شدنش شک داری.

که برگردد سر فرود آورد. وارد محوطه شد. هوا سرد شاهین بدون این

آمد. شاهین گوشیش را در دست گرفت و به سینا بود و سوز سردی می

 زنگ زد. سینا چند لحظه بعد جواب داد و گفت:

 بله شاهین، خبری شده؟ -

شاهین هم بی پسوند و پیشوند چون او، با صدایی ترسیده و پردرد  

 گفت:

 ینا.س -

 تر شده بود گفت:سینا که نگران



 چیه؟ -

 نکنه حسام، نیال رو برده باشه. -

 کرد. گفت:سینا سکوت کرد. انگار داشت به حرف شاهین فکر می

 چکار کنیم، حاال؟ -

دونی حسام کجاست؟ باید دنبالش بگردیم. باید پیداش کنیم. ممکنه نمی -

 نیال پیشش باشه.

 زیر لب گفت: سینا که به شدت ترسیده بود

 لعنت به حسام. -

 کجا ببینمت؟ -

 .منتظرتم رم خونه. بیا اونجامن دارم می -

 باشه االن میام. -

شاهین سوار ماشینش شد و سرش را روی فرمان گذاشت. خسته بود و 

هایش را سر درد و دلشوره امانش را بریده بود. سفیدی برف چشم

 .کرداش میزد و فکر نیال داشت دیوانهمی

گوشیش به صدا در آمد. سریع سر بلند کرد و با دیدن اسم شیوا روی 

 صفحه گوشیش پوفی کرد و جواب داد.

 جانم. -



 سالم داداش. خبری از نیال نشد؟ -

 نه. -

بمیرم برات داداش که هر چی بدبختیه برای توئه. بمیرم که قسمتت  -

 شدن زنای زندگیت.شده گم

 وقت پیداش نشه؟یال هم بره و هیچگی شیوا!؟ مگه قراره نچی می -

 

 چی بگم! آخه کجاست این دختر؟ -

 دونم. شاید از ناراحتی بحث دیشب خودش رو جایی قایم کرده.نمی -

 نذار این یکی از دستت بره -

گناه ترین آدمم. زنای زندگیم اگه رفتن از آزار و اذیت من خودم بی -

 بقیه گذاشتن رفتن. 

 بمیرم برات داداش.  -

 خدا نکنه عزیزم. کجایی؟ -

خواد بره با محسن اومدیم خونه بابا. محسن االن راهیه. می -

 دوساعت دیگه پرواز داره.  .مأموریت

های بانکی نیال اونجا تو یک زنگ بزن به بانو، ببین مدارک و کارت -

 کمدن یا نه؟ 



 باشه، چشم.  -

 زود خبرم کن.  -

 حتما.  -

 تباط به منزل سرمد رفت. شاهین بعد از قطع کردن ار

خواست به دنبال مدارک کرد و از او میشیوا داشت با بانو صحبت می

 نیال باشد. 

اش هویدا بود به فرش خیره بود. آقای راستاد با ناراحتی که در چهره 

 به خاطر شنیدن خبر رفتن نیال درد بزرگی بر قلبش آوار شده بود. 

کرد. از به حرفهای سینا فکر میکرد. فکر نیال و شاهین رهایش نمی

آن شب تا به آن لحظه هزار بار حرفهای سینا در سرش چون پتک 

کرد، بهتر دلیل حرفای سینا را کوفته شده بود. هر چه بیشتر فکر می

 فهمید. می

خواست با آن حرفها و حرکات رنج خواهرش را به فهمید سینا میمی

در مورد شیال زد و حس بدی ها بکشد. وقتی به حرفی که سینا رخ آن

فهمید آقای سرمد و حتی نیال، آن روزها به که بر وجودش افتاد، می

 خاطر شرط او چه رنجی کشیده اند. 

 زیر لب گفت:

 هللا اکبر. -



هایش را روی صورتش و بعد موهای سرش و آهی کشید و کف دست 

 کشید. 

گیریش اول دانست سخت دید بدی کار سینا این بود که نمیاما می

آورد حس کند. وقتی حال نیال را به خاطر میخواهرش را عاجز می

 شد. بدی بر قلبش حائل می

او نیال را درمان پسرش دیده بود، اما نفهمیده بود که نیال تا چه حد از 

هر جهت تحت رنج و عذاب است. نیال در مدت آن چند ماه خیلی 

ین او را درک نکرده چیزها از دست داده بود و شاید کسی جز شاه

 بود. 

خواست چیزهایی را به بقیه درس بدهد، صبر نیال و حاال که سینا می

تمام شده بود. با خود فکر کرد حاال که همه مقابل هم ایستاده بودند، 

شاید نیال خود را حذف کرده است تا بقیه در نبودش بهتر فکر کنند و 

 دی غیر از این نیفتاده بود. بهتر با هم کنار بیایند. البته اگر اتفاق ب

 آقای راستاد از جایش بلند شد و گفت :

 شیال. -

 بله بابا جون.  -

 بابا کت من رو بیار. به راننده هم بگو ماشین رو روشن کنه.  -

 امروز -

 



 تعطیله بابا. راننده نیومده. 

 بهش زنگ بزن بیاد. بگو کار فوری پیش اومده. منتظرم.  -

 . ری باباکجا می -

تونم دست رو خوام چند نفر رو جمع کنم دنبال نیال بگردن. نمیمی -

 دست بشینم. پیدا نشه داداشت این بار راه برگشتی نداره. 

ماه منیر رو به آقای راستاد کرد. موهای کیانا را که داشت می بافت 

 رها کرد و گفت:

 .حاج آقا. کجا دنبالش بگردن -

ر خراب شده. اول باید ببینم آخرین دونم. هر جایی تو این شهنمی -

تونه پرینت تماس و هاش با کی بوده. پیغاماش. کسی هست که میتماس

 پیغاماش رو بگیره. 

 شد تا برود گفت:که بلند میمحسن در حالی

 حاج آقا، ممکنه نامزد سابقش کاری کرده باشه؟  -

 ها سمت او چرخید. محسن در حال برداشتن کیفش گفت:ی چشمهمه

اون که پیدا نشده. دعا کنید اون بالیی سر نیال خانم نیاورده باشه.  -

چون اون دختر اینقدر عاقل بود که نخواد همه رو به این شکل نگران 

 کنه.



شیوا به شیال و ربکا نگاه کرد. نگاهشان در هم قفل شد. شیوا آن 

 سکوت سنگین را شکست و گفت:

 احمق باشه چنین کاری بکنه. خدا نکنه. فکر نکنم اون مرد اینقدر  -

 کرد.اون اگر احمق نبود خیلی کارهای دیگه نمی -

شاهین روی مبل مقابل آقا جالل و سینا نشسته بود. نگاهش روی میز 

 اش به خوبی نمایان بود.خشکیده بود و غم چهره

آمد داشت میز را هایی که بند نمیانیس خانم با صورت خیس و اشک

 چید.می

 

 خوایین؟کمک نمیمامان  -

 .نه مادر. بیایین صبحونه بخورین -

 آقا جالل از جایش بلند شد و گفت:

 بیایین پسرا، خسته این. بیایین یک چیزی بخورین! -

 شاهین سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

 میل ندارم. فقط زودتر لطفا تشریف بیارید که بریم سراغ این پسره. -

و رو به پدرش سر تکان داد. به کنار شاهین سینا از جایش بلند شد 

 رفت و بازوی او را گرفت و از جا بلندش کرد و گفت:



تونیم معلومه حالت خوب نیست. اصال با این حال نه تو نه من، نمی -

 شیم. هوش میکاری بکنیم. داریم از خستگی بی

 سینا شاهین را سمت میز کشید و گفت:

 ریم.کنیم بعد میکمی استراحت می -

وقتی سر میز نشستند مشغول خوردن صبحانه شدند. شاهین تقریبا با 

 کرد. سینا گفت:محتویات بشقابش بازی می

ها و درمونگاه ها مطمئن شدیم که خدا رو شکر با گشتن بیمارستان - 

نیال تصادف نکرده یا اتفاقی به این شکل براش نیفتاده. خونه فامیل هم 

ه باشه هتلی، مهمون خونه ای. اگر اونجا هم که قایم نشده. ممکنه رفت

 کنیم.نبود به احتماالت بعدش فکر می

گوشی شاهین به صدا در آمد. او دست در جیب شلوارش کرد و گوشی 

 را بیرون کشید و جواب داد.

 جان شیوا. -

 های بانکیش.داداش، همه مدارکش تو کمده. حتی کارت -

ی روی صورتش کشید و شاهین نفس عمیقی کشید و دستش را عصب

 گفت:

 باشه. ممنون. و بعد ارتباط را قطع کرد. -

 گوشی را سر جا گذاشت و گفت:



 .سینا، نیال هیچ هتلی نرفته. این یک امید واهیه -

 چطور؟ -

های بانکیش خونه عموم جا موندن. کدوم چون تمام مدارک و کارت -

کنن. بول میهتل و مهمانخانه کسی رو بدون شناسنامه و کارت ملی ق

 نیال حتی پول تو جیبش نداشته. اون حتما خیلی گرفتاره.

 قرار و عصبی از جا بلند شد. با ناراحتی گفت:شاهین بی

کنم. اون گذره، بیشتر به این پسره حسام شک میهر چی بیشتر می -

ذاره آب خوش از گلوم پایین شب جلوی بیمارستان تهدید کرد. گفت نمی

 .بره. ای وای نیال

هایش را روی سرش گذاشت. انیس خانم و آقا جالل به هم شاهین دست

نگاه کردند. سینا اما به فکر فرو رفت. به جاهایی که ممکن بود حسام 

 رفته باشد اندیشید.

 

 سینا نفس عمیقی کشید و خطاب به شاهین گفت:

 بشین یک چیزی بخور، دوش بگیر، یک کم استراحت کن باید بریم. -

 کجا؟ -

 دنبال نیال. -

 کنم. گیرم و استراحت میرم خونه دوش میمی -



تونی تو اتاق نیال استراحت جا همه چیز هست. کجا بری؟ میاین -

 کنی.

 گه.آره مادر. سینا راست می -

شاهین سر فرود آورد. دلش با شنیدن نام اتاق نیال لرزید و کمی آرام 

 شد.

. اتاقی که کامال دخترانه جا دوش گرفت و به اتاق نیال رفتاو همان

 چیده شده بود. ساده و زیبا.

شاهین چرخی در اتاق زد و روی تخت او دراز کشید. ساعدش را 

هایش گذاشت. چند دقیقه به همان حال ماند و ذهن مشوشش روی چشم

که به پهلو چرخید. بویی حس کرد. به کنار به هر دری سر زد. تا این

عطر موهای او را زیر مشامش حس  خم شد و بالش نیال را بویید.

 کرد.

کرد که درد نبودن نیال بغض شد و در گلویش نشست. این را باور نمی

 نیال یک روزی برای همیشه نباشد.

به سختی بغضش را فرو خورد و صورتش را به بالش او نزدیک کرد 

تا بهتر آن بو را حس کند و همین باعث شد کمی آرامش بگیرد و با 

 و سر درد شدید بخوابد.وجود خستگی 

 



عصر حوالی ساعت چهار بود که سینا به اتاق آمد و کنار تخت ایستاد. 

چند لحظه شاهین را نگریست. حتی در خوابش هم اخم مهمان همیشگی 

 صورتش بود.

ی او گذاشت و آهسته تکانش داد. شاهین پلک دستش را روی شانه

 گشود و نفس عمیقی کشید و سینا را نگریست.

 اشو. باید بریم.پ -

 شاهین روی تخت نشست و گفت:

 خیلی خوابیدم؟ -

 دیشب رو نخوابیدی. منم خوابم برده بود تا حاال... -

 سینا کنار شاهین نشست و گفت:

 من خیلی فکر کردم. -

 

حسام اینجا نیست. حسام از شهر خارج شده. اون بخواد قایم شه جایی 

ن آدم باهوشی نیست. فکر کنه. اوجا خودش رو مخفی میغیر از این

کنه دورترین نقطه بهتره. من و حسام یک ویال توی شمال داریم. با می

هم خریدیمش. کسی هم از این موضوع خبر نداشت. چون گفتیم امالک 

زنم رفته باشه ذاریم تا به وقتش. حدس میخریم و میرو شراکتی می

و نداره که بخواد جا. اگر نیال همراهش باشه، جایی جز اون ویال راون

 نگهش داره.



 چرا منتظری؟ پاشو بریم. -

 

باشه. خیلی وقته چیزی نخوردی. مادر داره برامون میز رو می  -

 ریم.چینه. پاشو یک چیزی بخور بعد می

 میل ندارم. -

 افتی.طوری از پا میعاقل باش. این -

گرسنه  کنم ممکنه نیال االن حالش بد باشه، گرفتارباشه،وقتی فکر می -

 تونم چیزی بخورم.ریزه. نمیباشه، خیلی اعصابم به هم می

مطمئن باش نیال حالش خوبه. حتی اگر پیش حسام باشه، حسام اونقدر  -

 دوستش داره که بهش گرسنگی نده. پاشو.

 نگاه شاهین یخ زد و تیره شد. سینا دستش را روی کتف او زد و گفت:

ولی این یک واقعیته. اگر تو به دونم. حرفم ناراحت کننده بود، می -

خوای دنبال زنت افتی. با کدوم حال و جون میخودت نرسی از پا می

 بگردی و کمک من باشی.

سینا خواست از جایش بلند شود که شاهین مچ دست او را گرفت. سینا 

 های شاهین نگاه کرد.که نیم خیز شده بود دوباره نشست و به چشم

 روی کردی؟ادهقبول داری که پریشب زی -

 های شاهین دو دو زد.سینا چند لحظه نگاهش در چشم



کردم پدرت تا ابد آره... زیاده روی بود. ولی اگر این کار رو نمی -

کرد حق داشته و در حق ما محبت کرده. که من رو بخشیده و فکر می

نیال رو زن تو کرده. من حتی اگر قاتل بودم، کاری که پدرت با 

ک درد مداوم و یک مرگ تدریجی برای ما بود. بخشش خانوادم کرد ی

داشت قشنگتره. گروکشی رسم مردونگی نیست. گروکشی بدون چشم

 خیلی راه بدیه برای مقابله با کسی.

 

 شاهین سر تکان داد. با ناراحتی سر به زیر گرفت و گفت:

کم شرایط نیال رو نسنجیدی. اون این همه فشار رو دووم نیاورد. کم -

 شد. خرابش کردی.چیز داشت بین ما درست میهمه 

 ی شاهین گذاشت و گفت:سینا دستش را روی شانه

 کنیم. نگران نباش.پیداش می -

 امیدوارم. پاشو بریم. -

سینا بعد از صرف ناهار وسایلش را در ساک دستی کوچکی انداخت  

 تاپش را برداشت و همراه شاهین راه افتاد.و لپ

تاپش را باز کرد و اخبارهواشناسی را چک کرد. در بین راه سینا لپ

 خطاب به شاهین گفت:

 باید زنجیرچرخ ببندیم. -



 دیم برامون ببندن.باشه سر راه می -

 

شاهین به منزل پدرش رفت و مشغول جمع کردن وسایلش شد. همه 

 رود!پرسیدند که کجا میدورش جمع شده بودند و می

کنه م شک داریم و سینا فکر میرم شمال. ما به حسامن دارم می -

 تونیم پیداش کنیم.اونجا می

 شیوا با استرسی که دچار شده بود گفت:

 یعنی ممکنه گم شدن نیال به اون مربوط باشه؟ -

 امکانش زیاده. -

 ربکا با عجله وارد سوئیت شد و گفت:

کجایی شاهین. رامین از صبح تا حاال صدبار زنگ زده. چرا گوشی  -

 دی؟اب نمیخودت رو جو

 نت همرام خاموش بود. -

ربکا گوشیش را به شاهین داد. شاهین گوشی را به گوشش چسباند و 

 گفت:

 جونم رامین. -

 سالم. کجایی تو آخه؟ -



 خودت کجایی؟ -

 من که این سر دنیا پی زندگیم. نیال چی شده؟ -

 چی بگم. گذاشته رفته. یا رفته یا دزدیدنش. -

 زنی!؟ نشستی و با آرامش حرف میو تو اینقدر راحت  -

 چکار کنم؟  -

 دوختی. جای تعجب داره! قبلنا زمین و زمان رو به هم می -

 گیرم آرومتر باشم. شاید دارم یاد می -

 خیلی خوبه. -

 رامین سکوت کرد. شاهین پرسید:

 چی شده رامین؟ -

 رامین با عصبانیت داد زد:

 کنی؟زندگیت رو میشده و تو با خیال راحت داری زنت گم -

 شاهین همچون او داد زد:



شده آره. اعصاب منم به اندازه رامین چه خبرته؟ حالت خوبه؟ نیال گم -

زیر و رو کردم.  هست. دیشب تا خود صبح کل شهررو کافی خورد

نیست که نیست. کالنتری، بیمارستان، پزشک قانونی، خونه فامیل، 

رم شمال سراغ نامزد سابقش. دوست، همه جا رو گشتم. االنم دارم می

دونم. من دارم با رم. احتماال پیش اون باشه. نمیبا سینا برادر نیال می

کنم که به سیم آخر نزنم، شماها با بدبختی اضطرابم رو کنترل می

ریزین. کمک حال که نیستین، حرفاتون دارین حال من رو به هم می

 حداقل رو اعصابم راه نرین. 

 کنم. ست برگردم؟ همین حاال بلیط رزرو میباشه. الزم ه -

نه الزم نیست. راه کمی که نیست. دم به دقیقه بیای و بری که چی  -

 آییم پیشت. بشه؟ دعا کن نیال پیدا شه، ان شاء هللا که یک سفر می

 ان شاء هللا.  -

بعد از این که رامین ارتباط را قطع کرد شاهین گوشی را به ربکا داد 

 و گفت:

 باید برم. کاری ندارین؟ من -

همه برایش دعای خیر کردند. او راه افتاد و بقیه تا دم در بدرقه اش 

توجه باشد. اما باز کردند. سینا با دیدن خانواده شاهین ابتدا خواست بی

 هم پا روی غرورش گذاشت و پیاده شد. 

 ماه منیر با نگاه سرد و شماتت بارش او را برانداز کرد.

 



 زیر جلو رفت و دو قدم مانده به جمع ایستاد و گفت:سینا سر به 

 سالم. -

همه آهسته جوابش را دادند جز شیال. شیال ته دلش از سینا و رفتارش 

 توانست او را ببخشد.بسیار دلخور بود و نمی

 

 ماه منیر خطاب به سینا گفت:

خوام دست خالی برگردی. از زیر زمینم هم که شده، نیال رو پیدا نمی -

 گردونی. کنی و بر میمی

 خیالتون راحت باشه.  -

 ببینم چند مرده حالجی.  -

 چشم.  -

حرف زدن من و تو در مورد رفتار زشت پریشبت هم بمونه برای  -

 وقتی که برگشتین.

 چشم.  -

 ای باشی. ولی تو از من هم بدتری. اومد کینهبهت نمی -

 به شما بود.  بیشتر از کینه نشون دادن رنج خودم و خانوادم -



خیلی خوب. زهرت رو ریختی. حاال برو دنبال عروسم که اگر پیدا  -

 بینم. نشه من از چشم تو می

سینا سرش را تکان داد و شاهین ته قلبش از حرف مادرش خوشحال 

 که عاقبت مادرش، نیال را پذیرفته بود.حال از اینبود. خوش

 

و خداحافظی کردند و سوار مه لقا آن دو را از زیر قرآن رد کرد. هر د

شدند. زمان رد شدن از جلوی منزل آقای راستاد، نگاه سینا به شیال 

 کرد.افتاد که غمگین و سرد نگاهش می

کالفه دستی به موهایش کشید و آه بلندی که کشید باعث شد شاهین 

 نگاهش کند.

من خودم حال درستی ندارم، اگر تو هم ناراحتیت رو ابراز کنی، من  -

 شم.تر داغون میبد

 

شاهین به مکانیکی رفت. زنجیر چرخهایش را روی چرخهای ماشین 

 انداخت و بعد حرکت کرد.

خواست زمان کرد و با دقت. نمیبا بیشترین سرعت ممکن حرکت می

 را از دست بدهد و نگرانیش برای نیال تمامی نداشت.

موش است با این حال شماره همراه او را دوباره گرفت و وقتی دید خا

 با ناراحتی سرش را به چپ و راست تکان داد.



دست برد و پاکت سیگارش را برداشت و آن را سمت سینا گرفت. سینا 

تاپش نیم نگاهی به پاکت دست او انداخت و دوباره سرش را در لپ

 فرو برد و گفت:

 سیگاری نیستم. -

 مشکلی نیست من بکشم؟ -

 راحت باش. -

و آن را کنج لبش گذاشت و فندک زد. شاهین یک نخ بیرون کشید 

شیشه بغل دستش را کمی پایین کشید و یک پک محکم به سیگار زد و 

 داشتن دود در دهانش، آن را بیرون فرستاد.بعد از چند ثانیه نگه

زد و فکرش مشغول این بود که نیال آیا کالفه موهایش را به هم می

دیگر او را دزدیده  خودش را پنهان کرده است یا حسام و یا حتی کس

 است.

 

ها را از جاده های برف روب برفجاده خلوت اما پر برف بود. ماشین

 داد.زد و آزارش میکنار زده بودند. سفیدی برف چشم شاهین را می

او عینک آفتابیش را به چشم زد و به راهش ادامه داد. سینا هم در 

 تاپش سرگرم بود.سکوت با لپ



کرد دوست داشت حرف بزند و بر خود حس میشاهین که فشار زیادی 

گوش شنوایی برای شنیدن حرفهایش داشته باشد. اما سینا چنان غرق 

 تاپش بود که دوست نداشت مزاحمش شود.در لپ

او در سکوت سیگار دوم، سوم، چهارم و پنجمش را کشید. وقتی 

 :داد گفتکه کارش را انجام میششمین سیگار را آتش زد سینا در حالی

شه. انسداد ریه، سرطان زبان، سیگار کشیدن باعث فرسایش مغز می -

 سرطان ریه، سرطان پانکراس، سرطان حنجره هم پیشکش.

 نگاهی به سینا انداخت و پکی به سیگارش زد. شاهین نیم

 سینا ادامه داد:

پوسیدگی دندان، بی اشتهایی، یوبستش به کنار، میل جنسی رو هم  -

 ده. کاهش می

های شاهین با شنیدن حرفهای سینا گرد شد. نیم نگاه متعجبی به چشم

 تاپش بود. خیال نگاهش به لپسینا انداخت. او بی

و به طور متوسط اگر سیگارت رو قبل از سی و پنج سالگی ترک  -

 تونی زندگی کنی. کنی، ده سال بیشتر می

 ببخشید که با سیگار کشیدنم اذیتت کردم.  -

کنی. اینا رو گفتم که به یک تو خودت داری اذیت می من اذیت نشدم. -

 چیز برسم. 



 و اون؟  -

دن که آدمای سیگاری توی یک معادله ناهماهنگ گیر کردن. پول می -

گیریم ولی دقیقا با گن آرامش میمرگ تدریجی و دردناک بخرن. می

 شه. از بین بردن مغزشون، منطقشون هم دود می

 داد. شاهین در سکوت سر تکان 

خوری باید بگم که با و اگر داروی ضدافسردگی و روان درمانی می -

 شه. مصرف سیگار، احتیاجت به اون داروها چند برابر می

 گی؟ جدی می -

 آره.  -

 طور! که این -

هایش زد و آن را از پنجره به شاهین پک دیگری به سیگار الی انگشت

ینک آفتابیش را روی شد. عبیرون پرت کرد. هوا داشت تاریک می

 داشبورد انداخت و گفت:

نشستیم کرد. مگر وقتی که مینیال به سیگار کشیدن من اعتراض نمی -

 توی ماشین. چون دوست نداشت لباساش بوی سیگار بگیرن.

 نیال از سیگار متنفره. به خاطر تو چیزی بروز نداده.  -

 شاهین آهی کشید و گفت:

 نم.کاون پیدا بشه، من ترک می -



 تاپش را بست و راست شد و گفت:سینا هم درب لپ

 دم.کنیم. بهت قول میپیداش می -

 امیدوارم. -

 شینم. خسته شدی.بزن کنار من می -

 کنی.ممنون. لطف می -

 شاهین کنار جاده توقف کرد و سینا پشت فرمان نشست.

هایش را زیر بغلش سینا ماشین را به حرکت در آورد و شاهین دست

که با صدایی و به جاده تیره خیره شد. چند دقیقه سکوت کرد، تا اینزد 

 آهسته و زیر لب گفت:

 نیال هم رانندگیش خوب بود. -

 خوب بود؟ مگه االن نیست؟ -

 شاهین رو به سینا کرد.

 یک جوری گفتی انگار نیال دیگه وجود نداره! -

 دونم چرا از فعل گذشته استفاده کردم.خدا نکنه. نمی -

 گرده خونه.نترس. هر جا باشه برمی -



سینا. این احتمال رو هم بده. اگه برنگشت چی؟ اگه مثل نوشین رفت  -

 و دیگه نیومد.

 سینا نیم نگاهی به چهره شاهین انداخت.

 

ی شاهین گذاشت او را مضطرب دید. دستش را بلند کرد و روی شانه

 و گفت:

سی نیست که بخواد نیال دختری نیست که بره و برنگرده. نیال ک -

شه. هر جایی که اش رو ول کنه و بره. باور کن که پیدا میخانواده

 گرده پیش ما. من دلم روشنه شاهین. نگران نباش.هست باز برمی

 ی او را فشرد و در سکوت به راهش ادامه داد.سینا شانه

وقتی به مقصد رسیدند شاهین آدرس ویالیشان را به سینا داد تا شب را 

 ا بمانند.آنج

های وقتی وارد ویالی بزرگ و مجلل شدند ساک هایشان را روی مبل

تاپش را روی میز گذاشت و آن را باز ای رنگ انداختند. سینا لپقهوه

 کرد و دگمه روشن را زد.

 شاهین در حال روشن کرد پکیج و باز کردن شوفاژهای سالن گفت:

 ای.تاپت وابستهتو خیلی بیشتر از من به لپ -

 کنم.دارم گوشی نیال رو هک می -



شاهین به سینا خیره شد. راه افتاد و نزدیک سینا روی مبل نشست. 

 سینا از روی زمین بلند شد و روی مبل نشست و گفت:

هاش دسترسی پیدا ها و پیامی تماسبتونم این کار رو بکنم، به همه -

مخصوصاً از تونم بفهمم آیا تماس مشکوکی داشته یا نه. کنم و میمی

 طرف حسام.

من شماره تلفن نیالرو به خاطر همین آدم عوض کردم. حسام شماره  -

 تلفن نیالرو نداشت. 

حسام هکر قابلیه. ممکنه با هک گوشی کسی از ما شماره تلفن نیال  -

 رو به دست آورده باشه.

 طور.که این-

 

 تلفن شاهین به صدا در آمد. گوشی را از جیبش بیرون کشید.

 پدرش بود. تماس را وصل کرد و روی اسپیکر زد.

 سالم حاجی. -

 سالم باباجان. خوبی؟ -

 خوبم حاج آقا. شما خوبین؟  -

 الحمدهللا... تو چطوری شاهین؟ سردرد نداری؟-



 .دارم ولی قابل تحمل هست-

 داروهات فراموشت نشه. -

 یادمه. نگران نباشین. -

 رسیدین بابا؟ -

 بله، ویالی شماییم. -

 به اکبر سفارش کردم یخچال رو براتون پر کنه. -

جا به اندازه قطب گفتین گرمایشیارو روشن کنه. اینممنون. کاش می -

 سرده.

 بهش گفته بودم. فراموش کرده. -

 بله. -

 شاهین! -

 جانم حاجی! -

 ترسم نگرانیت هزار برابر بشه.خوام بهت بگم اما مییک چیزی می-

 اه کردند.سینا و شاهین به هم نگ

شاهین رو به جلو خم شد و ساعدهایش را روی زانوهایش گذاشت و 

 گفت:



 بگین. گوشیم رو اسپیکره. -

 ایراد نداره. بذار بشنوه. باید بدونین. -

 چی شده حاج آقا؟ -

های خیابونی که خونه آقای من از صبح با چند نفر از دوستان دوربین -

 ها. ها، سوپرمارکتهسرمد توش هست رو چک کردم. دوربین خون

 خوب؟ چیزی دستگیرتون شد؟ -

 آره. -

شاهین هیجان زده از جا بلند شد. سینا هم برخاست و منتظر شنیدن 

 ی حرفهای آقای راستاد شد.ادامه

آد و کوچه رو تا انتها میاد. وقتی وارد نیال از خونه بیرون می -

کنه متر حرکت می افته. شاید پنجاهشه، کنار خیابون راه میخیابون می

کنه. نیال که یک پژوی مشکی رنگ یکی دو متر جلوتر توقف می

شه. کاله خواد از کنارشون رد بشه که یک پسر از ماشین پیاده میمی

رو سرش داره و عینک آفتابی بزرگی به چشم زده. جلوی نیال 

شه. چند دقیقه کوتاه با هم ایسته و باهاش مشغول حرف زدن میمی

گیره و چرخه که بره، پسر کیفش رو میزنن. نیال بعدش میحرف می

آره و چیزی کنه. پسر گوشیش رو در مینیال دوباره روش رو بهش می

کنه و پسر درب ده. نیال سر بلند میروی گوشیش به نیال نشون می

کنه. بعد هم با دستش نیال رو هدایت عقب ماشین رو براش باز می

شه و بنده و خودش هم سوار میدر رو می کنه که عقب سوار بشه.می

 رن.می



 

کرد و انگار دنبال جوابی شاهین گیج و سردرگم به اطراف نگاه می

برای این معما بود. سینا وقتی گیجی و بهت شاهین را دید گوشی را از 

 دست او کشید و گفت:

 سالم حاج آقا.  -

 آقای راستاد پس از مکث کوتاهی گفت:

 سالم. -

 ش رو تشخیص ندادین؟اچهره -

 نه. مشخص نبود درست. -

 شماره پالک ماشین چی؟ -

 پوشونده شده بود. نصفیش مخدوش بود. -

 تونین فیلم رو برای من ارسال کنین؟می -

 بله، حتما. -

 کنم، لطفا ارسالش کنید به این شماره.براتون یک شماره پیامک می -

 حتما. شاهین حالش خوبه؟ -

 خود و مبهوت بود. گفت:نگریست. از خود بیسینا شاهین را 



 آره، خوبه. -

 مراقبش باش. -

 حتما. -

 سینا ارتباط را قطع کرد و به سراغ شاهین رفت.

 صورت او را رو به خود چرخاند و گفت:

 حالت خوبه؟ -

 نیال چکار کرده؟ چرا سوار ماشین یک غریبه شده؟ -

باشه. شاید همدیگررو من چندان اطمینان ندارم که با غریبه رفته  -

شناختن که بدون هیچ مقاومتی همراهش رفته. تو نیال رو تا این حد 

 احمق شناختی؟

 شاهین سرش را به چپ و راست تکان داد.

 خبریم.پس حتما یک موضوع این وسط هست که ما ازش بی -

 مثال چی؟ -

سینا چند بار مسیر کوتاهی از طول و عرض سالن را قدم زد و بعد 

 گفت:

 که حسام براش پیغام فرستاده باشه که بره پیشش.مثال این -



 شاهین لبخند عصبی زد و گفت:

 چرا نیال باید بره پیش اون؟ -

دونم، شاید گفته که مشکلی براش پیش اومده. شاید گفته به چه می -

 کمک نیال نیاز داره!

 و این کمک کردن و کمک خواستن هنوز تموم نشده. -

تونیم تشخیص بدیم چی به چیه! اگر بتونیم ریم نمیتا فیلم رو نگی -

 پالک ماشین رو بخونیم شاید بشه کاری کرد.

 حاجی که گفت پالک مخدوش بوده. -

 کنیمیک فکری براش می -

 

 شاید بشه چیز آشنایی تو فیلم پیدا کرد.

تاپ به صدا در آمد. سینا به سمت میز رفت و فیلم را باز کرد و لپ

 گفت:

 خودشه. -

شاهین پا تند کرد و کنار سینا نشست. به فیلم خیره شد. دقیقا همانطور 

 بود که پدرش توضیح داده بود.

 سینا چندین بار فیلم را برگرداند و از اول نگاه کرد. شاهین پرسید:



 شناسی؟تو این یارو رو می -

 نه! تو چی؟ -

اره اش اش معلوم نیست ولی قد و قونه تا حاال ندیدمش. هر چند چهره -

 هم آشنا نیست.

 

 پس نیال چطور باهاش سوار شد؟ -

دونم، با اون چیزی که به نیال نشون داد راضیش کرد. اونی که نمی -

 پشت فرمونه مشخص نیست زنه یا مرد؟

 ها خیلی تیره هستن.نه شیشه -

شاهین دستش را روی میز گذاشت و سرش را به آن تکیه داد. 

 د نیال چکار کرده است!فهمیاعصابش خورد بود و نمی

 

سینا حال شاهین را نگریست. برای او ناراحت شد. با خود فکر کرد 

جا گشت به اینداد و نیال با شاهین بر میاگر آن شب اجازه می

 کشید.نمی

 ی شاهین زد و گفت:دستش را روی شانه

 شه.درست می -



 شاهین سربلند کرد و گفت:

 م در جهنم.کی؟ چند ساله زندگی من شده جهن -

ها را کنار کشید. باز هم شاهین از جایش بلند شد و رفت یکی از پرده

 برف باریدن گرفته بود. 

های وسط سالن را سمت پنجره سرتاسری بزرگ هول او یکی از مبل

داد. مبل را مقابل پنجره گذاشت. شومینه ای که وسط سالن بود را 

 روشن کرد. 

 خطاب به سینا گفت:

 وه؟ چایی یا قه -

 قهوه لطفا. -

ساز را به برق زد و هم مشغول شاهین به آشپزخانه رفت. او هم چای

 درست کردن قهوه شد. 

یک فنجان قهوه برای سینا حاضر کرد و برای خود یک لیوان چای 

 روی سینی گذاشت.

 به کنار سینا رفت و فنجان قهوه را کنار او گذاشت.

 مرسی. -

 حاضر کنم؟خوری کنم. چی میخواهش می -



 فعال هیچی. همین قهوه کافیه. -

شاهین سر فرود آورد و چایش را به کنار پنجره برد. در فکر و 

 نوشید.ور بود و آهسته چایش را میخیاالت خود غوطه

تنقاض سفیدی برف و درخشش آن در تاریکی روی دید او تأثیر 

 کرد.نمیها کشید و اما توجهی به درد آنهایش تیر میگذاشت. چشممی

هایش به درون سرش سرایت کرد. در لیوان را باال برد که درد از چشم

 یک آن حس کرد برق فشارقوی به سرش وصل شد.

آخ بلندی گفت و روی زمین افتاد و صدای شکستن لیوان در سالن 

 پیچید. 

 سینا از جا پرید و به سمت او دوید. کنار شاهین نشست و گفت:

 تو؟شاهین، شاهین چی شدی  -

هایش را روی صورتش گذاشت و آه و ناله کرد. سینا شاهین دست

های شاهین انداخت و با قدرت او را از جا بلند بازوهایش را زیر شانه

 کرد و روی مبل نشاند. 

 هایش گرفت و گفت:صورت شاهین را میان دست

 شاهین، خوبی؟ -

 آره... خو... خوبم.  -

 کنی؟ تو با خودت چکار می -



.. هیچی... مشکل دید در شب دارم... همراه با سردردام و من. -

مشکل روحیم شروع شد. االن با نگاه کردن برف درد تو چشم و سرم 

 پیچه. می

 سینا نگاهی به مبل کرد و بعد پنجره را نگریست و گفت:

تو با این حالت مبل رو گذاشتی جلوی پنجره که برف رو نگاه کنی؟  -

 ؟ دارو داری؟چرا به فکر خودت نیستی

 آره... تو ساکمن.  -

های شاهین را پیدا کرد و همراه با آب برایش سینا رفت و قرص

 حاضر کرد. شاهین داروهایش را خورد و سینا لیوان را از او گرفت. 

های بی حال شاهین خواست برود که شاهین مچ او را گرفت. سینا چشم

 را نگریست. 

 سینا.  -

 بله.  -

 کنی؟ رو پیداش می قول بده نیال -

 کنیم. با هم. پیداش می -

دم. از این ناتوانیم هم بیزارم. ولی من ناتوان تر از اونیم که نشون می -

 تحت هر شرایطی که شد نذار نیال مثل نوشین گم بشه. 

 شه. مطمئن باش. نیال پیدا می -



ن سینا متفکر به آشپزخانه رفت. جارو و خاک انداز را برداشت. به سال

 های لیوان شد. برگشت و مشغول جارو کشیدن تکه

 دفعه گفت:یک

 وقت هیچ پیغام و نشونی از خودش جا نذاشت؟شاهین این نوشین هیچ -

 های سنگین و دردناک و صدای گرفته از درد گفت:شاهین با چشم

 نه. -

 به نظرت ممکنه گم شدن نیال به نوشین مربوط باشه؟  -

 چرخید. نگاه شاهین سمت سینا 

چیزی تو زندگی قبلیت وجود نداره که نوشین برای انتقام رهات کرده  -

 باشه، یا االن بخواد باز هم انتقام بگیره و اذیت کنه؟ 

 وقت به اون بد نکردم و حتی نفهمیدم برای چی رفت؟ من هیچ -

های سنگین شاهین سینا سر فرود آورد و به آشپزخانه رفت و پلک

 روی هم افتاد. 

 



ظهر روز بعد بود که شاهین تکانی به خود داد. احساس درد در بدنش 

کرد. وقتی ذهنش دوباره به کار افتاد یادش آمد کجاست. نگاهی به 

پتوی رویش کرد. روی همان مبل خوابیده بود و سینا رویش پتو کشیده 

بود. وقتی از جا بلند شد سرگیجه داشت. رویش را به عقب کرد و دید 

 تنه ی لخت روی مبل خوابیده است. سینا با باال

پتو را برداشت و تلوتلو خوران سمت او رفت. پتو را رویش کشید و 

تاپ او را بست. از داخل ساکش لباس برداشت و به حمام درب لپ

 رفت. 

وقتی بیرون آمد به اتاق قدیمی خود رفت و مشغول خشک کردن و 

 حالت دادن موهایش شد. 

ساعت از نیم روز گذشته بود. به آشپزخانه ساعت را که نگاه کرد دو

 رفت و درب یخچال سفید رنگ را باز کرد. از باال تا پایین پر بود. 

 میگو را از یخچال بیرون کشید و مشغول

 

پختن خوراک میگو شد. چای را هم حاضر کرد. کمی بعد سینا بیدار 

 شد. دست و صورتش را شست و به آشپزخانه آمد. 

د و سینا لبخند زنان برای هردویشان چای ریخت و به هم سالم کردن

 گفت:

نیال خیلی خوشبخته که تو رو داره. استکان چای را به دست شاهین  -

 داد. شاهین تشکر کرد و گفت:



 کنی؟طور فکر میاین -

 آره. -

سینا پشت میز نشست و یک جرعه چای نوشید. شاهین هم به کابینت 

 تکیه کرد و گفت:

اتاق بخوابی؟ فکر کنم دیشب بدون پتو و لباس حسابی  چرا نرفتی تو -

 سردت شده بود.

نگران من نباش، گرماییم. ولی من دیشب تا دم صبح بیدار بودم.  -

 کردم.داشتم گوشی نیال رو چک می

 گوشی نیال؟ مگه گوشی نیال رو هک کردی؟ -

 بله. -

 ای هم رسیدی؟به نتیجه -

های مجازیش، اش، حتی توی برنامهها و پیامشاهین! نیال توی تماس -

 گونه پیغام و یا تماس مشکوکی نداشت.هیچ

 شاهین با خیال راحت نفس عمیقی کشید.

 سینا سر فرود آورد و گفت:

 این خوشحال کننده است اما حقیقتا عجیبه. -

 چطور؟ -



ببین، نیال هیچ تماس و پیغام مشکوکی نداشته. پس یعنی برای رفتن  -

هماهنگ نکرده. از قبل جایی برای رفتن تعیین  از خونه با کسی

نکرده. اما چطور با اون آدما رفت؟ آدمای غریبه. مگه چی بهش گفتن 

 که به راحتی باهاشون سوارشد.

 کنه.این فقط احتمال اول رو قوی می -

که با حسام رفته. اما خود حسام هم وارد عمل نشده. بلکه دقیقا. این -

تاده. اون برای گول زدن نیال از یک چیزی کسی رو برای بردنش فرس

ره، اما نیال استفاده کرده که می دونسته نیال بشنوه حتما سراغش می

ذارن و گرفتارش دونسته اون آدما ردی از خودشون به جا نمینمی

 کردن.

 احتماال. -

 پس بهتره بریم سراغ حسام. -

یی که تو امیدوارم حسام اونقدر کم هوش باشه که توی اون ویال -

 گی پنهون شده باشه.می

 هست. -

آن دو بعد از صرف ناهار از ویال بیرون زدند و به شهر مجاور رفتند. 

مسیرشان حدود یک ساعت فاصله داشت که با آن برف به دوساعت 

 راه بدل شد و طول کشید.

وقتی به جلوی ویال رسیدند شاهین خواست زنگ بزند که سینا اجازه 

 یبش بیرون کشید و درون قفل در انداخت.نداد. کلیدی از ج



صدا در را باز کرد. هردو وارد کلید را در قفل چرخاند و تقریبا بی

 صدا در را بست.ویال شدند و سینا بی

پاورچین، پاورچین از میان برف و باغ عبور کردند و به سمت 

 ساختمان رفتند.

روی وقتی جلوی درب چوبی سفید رنگ ایستادند، سینا دستش را 

 دستگیره در گذاشت و آهسته رو به پایین فشرد. در به راحتی باز شد.

سینا در را هول داد و شاهین به درون رفت. بعد هم سینا وارد شد و 

 در را بست.

 وقتی وارد شدند درون سالن بسیار نامنظم و ریخت و پاش بود.

بار مصرف به چشم های پیتزا و یکروی میز وسط هال جعبه

 خورد.می

های غذا و پوست میوه های نوشیدنی قاشق و چنگال، پس ماندهلیوان

خورد و همه جا ریخت و پاش بود. بوی روی میز و زمین به چشم می

 رسید و منظره بدی به وجود آمده بود. آشغال در ویال به مشام می

جا هم بهتر از سالن نبود. شاهین به آشپزخانه سرک کشید. اوضاع آن

ها کرد و راه ای به پلهرو به سینا سر تکان داد. سینا اشارهبیرون آمد و 

 افتاد. 

های منتهی به صدا از پلهشاهین هم پشت سرش حرکت کرد. هر دو بی

 طبقه دوم باال رفتند. درب یکی از اتاق ها نیمه باز بود. 



سینا آهسته در را هول داد و حسام را روی تخت دید. نگاهی به شاهین 

ای به اتاق های دیگر کرد. شاهین رفت و دو اتاق دیگر کرد و اشاره

 جا نبود. را چک کرد. اما هیچکس آن

برگشت و رو به سینا سرش را به چپ و راست تکان داد و به سمت 

تخت رفت.  حسام بدون لباس و تنها با یک شلوارک کوتاه روی تخت 

 دمر خوابیده بود. 

 زد و صدا کرد: سینا کنار تخت ایستاد و دستش را به کمرش

 حسام... حسام. -

 حسام نفس عمیقی کشید. سینا دوباره صدا زد. 

 حسام، مردی؟ پاشو ببینم.  -

 هایش را گرفت و زیر لب گفت: حسام گوش

 لعنتی، باز کابوس شروع شد. -

سینا پایش را بلند کرد و روی کمر او گذاشت و محکم تکانش داد و با 

 فریاد گفت:

 پاشو احمق. -

 هراسان روی تخت نشست و سینا و بعد شاهین را نگریست.  حسام

با موهای ژولیده و صورتی که زیر ریش پوشیده شده بود هیج شبیه به 

 حسام گذشته نبود. او ترسیده و هول کرده گفت:



طوری بشه. من خواستم اینسینا، به جون خودم به جون خودت نمی -

 ه بودم. من... فقط ترسیده بودم. از فکر و خیال قاطی کرد

 سینا داد زد:

 خفه شو. -

 حسام ساکت شد. شاهین از کنار در گفت: 

 نیال کجاست؟  -

 حسام گیج و منگ شاهین را نگریست و بعد رو به سینا گفت:

 چی؟ -

 پرسیدم نیال کجاست؟  -

 نیال؟  -

 آره، نیال. چند روزه غیبش زده. چکارش کردی؟  -

به گردش انداخت و بعد مبهوت حسام نگاهش را بین شاهین و سینا 

 گفت:

 گین شماهاچی می -

 او خطاب به شاهین گفت: 

 گیری؟تو سراغ زنت رو از من می -



 و خطاب به سینا گفت: 

 گیری؟خواهرت زن این نر شده از من سراغش رو می -

 دونی کجاست؟ یعنی تو نمی -

 من باید از کجا بدونم؟  -

 ه حرف بیارمت؟ زنی یا طور دیگه بحسام حرف می -

 هایش را جلویش کوفت و گفت:حسام با ناراحتی مشت

 بابا به وهللا من ازش خبر ندارم. چی باید بگم که شماها باور کنین -

 

کنین پیش خبرم. اگه فکر می؟ من چند هفته اس که اینجام از دنیا بی

 منه بگردین پیداش کنین.

 داد نزن.  -

چند لحظه تخت را نگریست و بعد  حسام دستش را به پیشانیش کشید و

 سر بلند کرد و خطاب به شاهین گفت:

 همین بودی؟ چکارش کردی که گذاشته رفته؟  -

 

 سینا نگاه سردی به حسام انداخت و گفت:



 هر کاری که کرده، مثل تو نکرده. مطمئن باش. -

 من... -

 سینا بر سر حسام فریاد زد:

ونم رو به خاطر تو کف تو ولش کردی. من بهت اعتماد کردم. ج -

 دستم گرفتم. ولی تو چکار کردی؟

کرد. حرفی برای زدن نداشت. سینا حسام در سکوت به سینا نگاه می

 کالفه و بلندتر از قبل داد زد:

 نامرِد بی معرفت. -

 حسام با ناراحتی و کالفگی موهایش را چنگ زد.

ی اه طبقهشاهین با دیدن حالت او از میان چهارچوب در کنار رفت و ر

 پایین را در پیش گرفت.

سینا نگاهی به جای خالی شاهین کرد. جلو رفت و موهای حسام را 

 چنگ زد و گفت :

کردم. ولی شانس آوردی خواهرم گیر حقت بود گردنت رو خورد می -

آدم درستی افتاده. واگرنه امروز باید فقط یکی از ما از این اتاق زنده 

 رفت.بیرون می



را به کناری هول داد و سمت در رفت. حسام از تخت او سر حسام 

پایین جهید و شلوارش را برداشت. حین پوشیدن آن به دنبال سینا رفت 

 و گفت:

 خوایین من رو بدین دست پلیس؟ شماها می -

 سینا رو به او چرخید و عصبی گفت:

 شعوری.شعوری حسام. خیلی بیتو خیلی بی -

 من طاقت ندارم.  میرم.سینا من برم زندان می -

بدبخت، تو که همین االن هم تو زندانی. دو ساله که تو زندانی.  -

نبودی این حال و روزت نبود. دو سال توی خودت زندونی بودی، االنم 

که تو این خراب شده. ترِس تو، زندانت شده. همه چیت رو از دست 

 ره. دادی. شغلت، خانوادت، دوستات، نامزدت. مرگ از این زندگی بهت

گی سینا. شکستم. داغونم. همه چیزم رو از دست دادم. تو راست می -

شم. میرم و زنده میاز ترس مرگ و اعدام شدن روزی صد بار می

ولی چکار کنم. چکار کنم که بدبخت شدم. خر شدم. نفهمیدم. ترسیدم. 

کشت. نه جرئت وقتی زندان بودی، عذاب وجدان داشت من رو می

شد که به جای من سرت بره ش رو بگم، نه دلم آروم میداشتم بیام راست

باالی دار و با خیال راحت با نیال بگم و بخندم. فکر و ترس طوری 

داغونم کرد که فلج شدم. تو من رو ببخش. تو مردونگی کردی، ولی 

 من آدم ضعیفی هستم که نتونستم پای کارهام وایسم.

 و نباشه. تو خیلی بدبختی حسام. آدم بمیره اما ترس -



 حسام سر به زیر گرفت. 

من وقت ندارم که با تو تلف کنم. معلوم نیست چی سر نیال اومده، اما  -

کنم پای تو وسط نباشه. چون به مرگ نیال بفهمم توی بهت توصیه می

 ذارم حسام. این کار دست داشتی، زنده ات نمی

 گم. کار من نیست سینا. به جون نیال راست می -

 ب. خیلی خو -

سینا راه افتاد که حسام سریع تیشرتش را برداشت و در حال پوشیدنش 

ها آن را در تنش مرتب کرد و دنبال سینا دوید و حین پایین رفتن از پله

گفت " یک دقیقه وایسین" سینا برگشت نگاهش کرد. شاهین که روی 

ها نشسته بود نگاهش را باال کشید و حسام را ی یکی از مبلدسته

 ت. نگریس

 کنین، بفهمین پای کی وسطه؟ چرا گوشیش رو هک نمی -

 کردیم. رو گوشیش هیچی نداره.  -

ها ایستاده جا باالی پلهسینا راه افتاد و حسام به فکر فرو رفت. همان

 بود. شاهین و سینا سمت در رفتند که حسام داد زد:

 سینا، ایمیلشم چک کردی؟ -

رفتند برگشتند و او را بیرون میسینا و شاهین که داشتند از در 

 نگریستند. 



 مگه نیال ایمیل داره؟  -

 معلومه که داره.  -

 نه نکردم.  -

 بذارین ایمیلش رو چک کنیم.  -

سینا برگشت و خطاب به شاهین اشاره کرد که برگردد. شاهین دوباره 

 به سالن برگشت و در را به هم کوبید.

 ها پایین آمد و گفت:حسام از پله

 من دست و صورتم رو بشورم و بیام. -

 او به درون سرویس رفت.  

شاهین نگاهی به آن به هم ریختگی کرد و چینی به بینیش انداخت و 

 گفت:

 خوره.جا به هم میحالم از این -

 

 همیشه همینقدر شلخته اس. -

 حسام چند دقیقه بعد برگشت و گفت:

 بیارم؟ شینین. چیزی می خورینچرا نمی -



 با کالفگی سر تکان داد و گفت: شاهین

 بهتره زودتر کارت رو انجام بدی. ما وقت برای تلف کردن نداریم. -

هر کی ندونه تا حاال وقت داشتی چکار کردی! نهایتش اینجایی، پیش  -

 من.

 او درب یخچال را باز کرد و گفت:

 شیر می خورین؟ -

 نه! حسام بیا ببینم. -

 عجله نکن سینا، اومدم. -

 ا یک شیشه شیر بیرون آمد و با سر کشیدن آن گفت:او ب

 تاپ من کو.لپ -

های حسام را کنار اطرافش را در آن شلوغی نگاه کرد. سینا لباس

 تاپ او گشت. ولی پیدایش نکرد.انداخت و به دنبال لپ

 ی خالی را روی میز گذاشت که شاهین گفت:حسام شیشه

 سطل آشغال. دیگه جا نداره. بهتر نیست بندازیش تو -

 وسواس داری؟ -

 آره. ولی تو هم عادت کردی به چرک زندگی کردن. -



 هر کس یک جوره جناب راستاد. -

تاپش را از زیر مبل حسام کنار مبل نشست و زیر آن را نگاه کرد. لپ

بیرون کشید و نگاهی به میز انداخت که جا نداشت. نگاهی سمت میز 

 ز آشغال بود.جا هم پر اناهار خوری انداخت. آن

 تاپ را روی زمین گذاشت و مشغول شد.لپ

سینا و شاهین به هم نگاه کردند و در کار این بشر مانده بودند. شاهین 

 حوصله از جبی

 

ا بلند شد و چرخی در آن آشغالدانی که حسام ساخته بود زد. بعد هم به 

 آشپزخانه رفت و سرتاسر آشپزخانه را نگاه کرد. درب کابینت باالی

سینک ظرفشویی را باز کرد. بسته نایلون های مخصوص سطل آشغال 

 ها شد.را برداشت. دو نایلون بیرون کشید و مشغول جمع کردن آشغال

وقتی وارد هال شد مشغول جمع کردن میز شد که حسام با همان حال 

 که سرگرم بود گفت:

 زحمت نکش -

 خفه شو و با من حرف نزن. -

 زد و گفت:سینا پوزخندی به آن دو 

 حسام تو ایمیل نیال رو داری؟ -



 آره، چرا که نه. -

 رمزش رو چی؟ -

 کنم. ندارم ولی پیدا می -

شاهین با عصبانیت پاکت خالی پیتزا را  برای حسام پرت کرد. حسام 

 معترض گفت:

 آهای، چه خبرته؟ سینا این رو زنجیرش کن. -

دی به کمر حسام زد ی مبل پشت حسام نشسته بود، لگسینا که روی لبه 

 و گفت:

 کارت رو بکن، خفه شو. -

ها را درون نایلون انداخت و حسام ساکت شد و شاهین عصبی آشغال

 در آخر سه نایلون گره زده را به کوچه برد و در سطل انداخت.

ها را جمع کرد و درون ماشین ظرفشویی چید و وقتی برگشت ظرف

کرد و بعد از خالی کردن  های حسام را جمعآن را روشن کرد. لباس

 هایشان درون ماشین لباسشویی انداخت و آن را هم روشن کرد.جیب

 ساز را روشن کرد و مشغول دستمال کشیدن شد.چای

او خود را مشغول کرده بود تا کمتر استرس به دل بکشد. در تمام طول 

هایش روی هم قفل شده بودند و با اعصاب خوردی کارها مدت دندان

 داد.ام میرا انج



 میزهای سالن را دستمال کشید که حسام گفت:

 سینا، زن قابلی گرفتین. -

 سینا روی سر حسام آوار شد و چند مشت به سر و کمر او زد و گفت:

 دهنت رو ببند تا نبستمش. -

 باشه، باشه!  -

 مثل تو خوبه. هر چی کوفت کردی سر جاش جا گذاشتی. -

که حسام جایش را به او از اینشاهین جاروبرقی را خواست و پس 

 گفت رفت و جاروبرقی را آورد.

 مشغول جارو کشیدن شد و کم کم  همه جا مرتب شد.

که نگاهش روی صفحه بود، سرش را کمی باال آورد و حسام در حالی

 همراه با اشاره دست گفت:

 خاموش کن، خاموش کن. -

 گفت: شاهین پایش را روی دگمه زد و حسام را نگریست. حسام 

 شناسید؟کسی به اسم رامین می  -

و حسام نگاهش را بلند کرد و به شاهین نگاه کرد. شاهین دسته  

 جاروبرقی را رها کرد.



 حسام گفت:

 این چند روز آخر نیال کلی ایمیل رد و بدل شده با این آدم داشته. -

 

شاهین مات و مبهوت جلو آمد و نشست. سینا هم از مبل پایین آمد و 

 حسام نشست. کنار

حسام روی مانیتور را بیشتر سمت شاهین گرداند و شاهین مشغول 

 خواندن ایمیل ها شد.

خوام که حال خودت و دلت عالی سالم رامین عزیزم. از خدا می -

باشه. من هم خوبم. سینا از زندان بیرون اومده. حتماً خبر داری حسام 

و به خونه پدریم  قاتل واقعی پسر عموت بوده. این روزا سینا من ر

دونی چقدر دلم برای شاهین تنگ شده. دوست دارم برگردونده. نمی

گرده خستگیش رو ببینم. با هم شام کنارش باشم. وقتی از سر کار برمی

بخوریم و بعد کمی از آینده حرف بزنیم و شب کنار هم آروم بگیریم. 

کردن به دلم برای دستای شاهین الی موهام تنگ شده. دلم برای نگاه 

اش تنگ شده. خیلی زیاد. دلم تنگ شده ولی جرئت های خستهچشم

تونم حرف دلم رو به شاهین ندارم به خودش بگم! چرا؟ رامین چرا نمی

 بزنم؟

 حسام که آن خطها را خوانده بود از جایش بلند شد و به آشپزخانه رفت.

 سینا هم دوباره روی مبل نشست و از شاهین دور شد.



ی صورتش کشید و از خود ناراحت بود که با دور کردن دستش را رو

نیال تا این حد او را آزرده است. اما ته دلش خوشحال هم بود که حداقل 

 باعث شده بود کاری کند آن دو به حس واقعی درونشان پی ببرند.

 

سینا به آشپزخانه رفت و دید که حسام در حال درست کردن ساندویچ 

ر حسام رفت و به کابینت تکیه زد و به کالباس است. سینا به کنا

 صورت او خیره شد.

 ی چشم حسام پایین چکید.اشک از گوشه

 کنی؟تو گریه می -

 حسام چاقوی دستش را روی کابینت کوبید و با انزجار گفت:

از خودم متنفرم. چند سال نتونستم کاری کنم نیال تا این حد عاشقم  -

 نطور بهش وابسته شده؟بشه. این مرد چکار کرده که نیال ای

 به نظر خودت چکار کرده؟ -

گاه خوبه. اون معنای مرد بودن و مردونگی رو فهمیده. اون یک تکیه -

ولی من همیشه از مسئولیت فراری بودم. نتونستم درست تصمیم 

 بگیرم. نتونستم آدم باشم.

بار از فرصتی که برات ساختم درست استفاده نکردی، حداقل این -

 تصمیم بگیر. باشه؟درست 



 حسام سرش را باال و پایین انداخت.

 ی حسام را گرفت و فشرد و گفت:سینا شانه

 مرد باش. همین. -

 

که های نیال با رامین بود. تا اینشاهین اما در حال خواندن درد دل

 رامین برایش نوشته بود:

سالم نیال جان. خوبی؟ من یک فکری دارم. این دو تا غد یک دنده  -

گیرن. باید کاری کنی لجباز رو اگر ول کنی تا ابد مقابل هم قرار می

کنار هم بایستن، نه مقابل هم. باید با هم متحدشون کنی. بهترین راه هم 

نبود تو بین اونهاست. آماده باش، پس فردا بیای پیش من. منتظر 

 جوابت هستم.

 نیال در جواب نوشته بود:

ه شدی؟ من پاسپورت و اجازه شوهر سالم رامین؟ پیش تو. تو دیوون -

 رو ندارم.

 و رامین در جواب نوشته بود:

 خواد.اومدن به شمال اجازه شوهر شاید، اما پاسپورت نمی -

 



از من به تو نصیحت، از شوهرت اجازه نگیر. بیا و چند روز 

بترسونشون. که کنار هم قرار بگیرن و حالت رو درک کنن. دور که 

ت داری با هم و کنار هم به دست میاری. چون بشی کسایی رو که دوس

 شن.کنن. با هم متحد میها برای تو تالش میی اونهمه

نیال من دور شدم، به خاطر خودم. به خاطر گذشته، به خاطر شاهین. و 

دونه من کجام. اما تو اونقدر برام عزیز هستی که به دنیام هیچ کس نمی

 نتظرتم.راهت بدم. من از ایران خارج نشدم. م

 

و این آخرین ایمیل رامین بود. شاهین با هزار سؤال که برایش ایجاد 

شده بود اطرافش را کاوید. از جایش بلند شد و رفت، پالتویش را از 

روی مبل برداشت. او گوشیش را از جیبش بیرون کشید و با رامین 

 بار با ربکا تماس گرفت. تماس گرفت. خط او خاموش بود. شاهین این

 از چند بوق آزاد او جواب داد و گفت: پس

 جونم شاهین؟  -

 این مسخره بازیا چیه؟  -

 کدوم مسخره بازی عزیزم؟  -

 رامین کجاست؟  -

 مگه خبر نداری؟ رامین رفته.  -



 شاهین عصبی داد زد:

به من دروغ نگو. من خبر دارم رامین از کشور خارج نشده. اون  -

 کدوم گورستونیه؟

 شاهین!  -

دونم رامین از ایران خارج نشده کن ربکا، دیوونم نکن. من می گوش -

دونم که شمالن. اما کجا؟ ویالی رامین و نیال رفته پیشش. حتی می

 کجاست؟ 

 شاهین.  -

 بله!  -

 فرستم. رفتن ویالی من. برات آدرسش رو می -

 منتظرم.  -

کنند. شاهین ارتباط را قطع کرد که دید سینا و حسام منتظر نگاهش می

 شاهین خود را روی مبل انداخت و زیر لب گفت:

نیال پیش پسرعمومه. حالش خوبه. نگران نباش سینا. به پدر مادرت  -

 زنگ بزن و از نگرانی درشون بیار.

 پسر عموت؟ -

 آره. تو ندیدیش. منتظرم آدرس بفرستن که بریم. -



 باشه. -

شید. خیلی شاهین لبش را به بازی گرفت و به کارهای رامین اندی

حرفها داشت که با او بزند و باید هر چه زودتر تکلیفش را با او روشن 

ای که او فهمید رامین چه مرگش شده است و این گذشتهکرد. باید میمی

 دهد چیست!را آزار می

 

 فصل هفدهم. 

 بخش دوم. 

 

 فلش بک به چند روز قبل.

 

بود. با احتیاط نیال از منزل خارج شد. برف تمام کوچه را پوشانده 

 کوچه را تا انتها رفت. وقتی وارد خیابان اصلی شد حرکت کرد.

 دو متر جلوتر ماشینی ایستاد. یک پسر از آن پیاده شد و سمتش آمد.

 سالم. خانم نیال سرمد؟ -

 سالم بله خودم هستم. -



ریم شمال. از ما خواستن من از دوستای رامین هستم. ما داریم می -

 جا.دمون ببریم اونشمارو هم با خو

 ولی قرار بود رامین خودش بیاد سراغم! -

 رامین گرفتار بود، مجبور شد به ما زنگ بزنه و برسونیمت پیشش. -

نه، اون با من هماهنگ نکرده. پس شرمنده من همراهتون نمیام.  -

دونم واقعا دوستش هستین یا نه؟ پس با چون نه می شناسمتون، نه می

 اجازه.

 که برود. پسر کیف او را گرفت و گفت: نیال چرخید

 وایسا خانم. -

نیال رو به او کرد. پسر از جیبش گوشیش را برداشت و به نیال نشان 

 داد و گفت:

 شناسی. ببین چی نوشته!شماره تلفن رامین رو که می -

 نیال پیامک را خواند:

سروش جون خودت نیال خانم رو که همراهت آوردی خیلی مراقبش  -

 امانت می سپرمش دستت.باش. 

 نیال سر فرود آورد و گفت:  

 باشه.  -



 بعد دست برد و دستگیره در را کشید و گفت: 

 بفرمایید. -

نیال بدون حرف سوار شد. سروش هم  جلو نشست. نیال به پسری که 

راننده بود سالم کرد و جواب گرفت. او ماشین را به حرکت در آورد 

 و گفت:

 الزم ندارین؟ چمدونی، ساکی چیزی  -

 نه. فقط بریم. ولی قرار بود رامین بیاد دنبالم. -

رامین گفت که دم اومدن کار مهمی براش پیش اومده و مجبور شده  -

 جا. بمونه. از ما خواست شما رو هم ببریم اون

 ممنون. -

 سروش خطاب به راننده گفت:

 پالک رو درست نکردی. ممکنه تو جاده بهمون گیر بدن. -

 کنیم. ه وقت نکردم برم دنبال پالک جدید. یک کاریش میدیگ -

 

 ساعت نزدیک ده شب بود که به مقصد رسیدند. سروش گفت:

 اینجا ویالشونه. بفرمایید من شما رو تحویل بدم و برم. -



 شما داخل نمیایین؟ -

نه خانم. ممنون. ما همراه خانواده هستیم، توی ویالی خودمون. همین  -

 .سر بزنین تما بیایینهاست، حنزدیکی

 حتما. ممنون از هر دوی شما. ممنون که قبول زحمت کردین. -

 وظیفه بود خانم. -

 

سروش و نیال پیاده شدند. سروش زنگ ویال را زد و چند لحظه بعد 

 صدای رامین در اطراف پیچید.

 به سروش. بیا تو عزیز.به -

 پیشواز داداش. فدات داداش. این هم نیال خانم صحیح و سالمت. بیا -

 رفتین.مرسی داداش. درخدمتیم. یک چیزی می خوردین بعد می -

 فدات داداش. ستاره منتظره. ما رفتیم. -

 برو به سالمت. -

 سروش از نیال خداحافظی کرد و رفت. رامین خطاب به نیال گفت:

 چطوری؟ -

 کنی؟خوبم، باز می -



 تو رو بخوره. معلومه که نه. بمون همونجا یخ بزنی گرگه بیاد -

 عه! رامین من سردمه. بذار بیام تو. -

 خوش اومدی. -

در  به روی نیال باز شد. او وارد شد و در را بست. از میان باغ 

تاریک و برف گرفته عبور کرد. به جلوی ساختمان که رسید رامین را 

 با بلوز بافت شیری رنگ و شلوار راحتی مشکیش دید.

ای روی سر او کیف نیال را گرفت و بوسهها سرازیر شد و او از پله

 زد که ابروهای نیال از تعجب باال پرید.

نیال لبخند زد که رامین بازوی او را گرفت و او را با خود همراه کرد 

 و گفت:

 حالت چطوره؟ خوبی؟ -

 خوبم. ممنون. -

 این چند روز خیلی اذیت شدی! -

 آره. البته کارای سینا خیلی عجیب بود. -

جلوی درب ورودی رسیدند. رامین درب ساختمان را باز کرد و به 

 گفت:

 کفشهات رو پاک کن. سر نخوری. -



 هایش را روی پادری تمیز کرد و وارد راهروی ورودی شد.او کفش

 پالتوت رو بده به من.  -

نیال پالتویش را از تن بیرون کشید و به رامین داد و تشکر کرد. رامین 

درون کمد آویزان کرد و بعد دستش را پشت کمر کیف و پالتوی او را 

 نیال گذاشت و او را به درون سالن هدایت کرد. 

وقتی وارد شدند نگاه نیال به چیدمان تمام سفید و لوکس وسایل درون 

سالن افتاد که با رنگ قهوه ای تیره پارکت و دیوارهای شکالتی تضاد 

ان لذت خاصی به دلنشینی به وجود آورده بود. گرمای مطبوع ساختم

 تن او بخشید. 

 رامین با صدای بلند گفت:

 عزیزم! نیال اومد. کجایی؟  -

نیال متعجب نگاهش را در اطرافش چرخاند که دختر بلند قد و بسیار 

زیبایی که یک لباس کوتاه دکلته سبزتیره به تن داشت از آشپزخانه 

بود و  بیرون آمد. او با سخاوت تمام اندامش را به نمایش گذاشته

 کرد. تر میلبخندش او را جذاب

جلو آمد و به سالم نیال پاسخ گفت و او را در آغوش کشید و خوش آمد 

گفت. او موهای مشکی و بلندش را پشت سرش بسته بود و آن رژ 

های آبی خوشحالتش با آن شکل آرایش او را بسیار قرمز رنگ و چشم

 اغواگر کرده بود. 



زرگی نگریست. رامین دستش را پشت کمر نیال رامین را با پرسش ب

 دختر گذاشت و گفت:

 کنم، نرمین خانم، دوست عزیز و...معرفی می -

های نرمین نگاه کرد. نرمین لبخند زد و رو به نیال کرد رامین به چشم 

 و گفت:

 و همسرش... البته مدت دار، نه دائم و شما.

 ت:رامین با لبخند کم جانی نگاه از نرمین گرفت و گف

 ایشون هم نیال خانوم، همسر شاهین. -

 نرمین به وضوح آه کشید و با نیال دست داد و گفت:

 از آشنایی باهات خوشحالم. -

 ممنون عزیزم. همچنین. -

 نرمین نیال را

 

 دعوت به نشستن کرد و گفت:

عزیزم ما منتظر تو بودیم و شام نخوردیم. من دارم میز رو می چینم  -

 شه.کنین من هم کارم تموم میهم خوش و بش میتا تو و رامین با 



 ممنون نرمین جان. -

نرمین به آشپزخانه رفت و نیال که روی مبل نشسته بود رامین را که 

بغل دستش قرار گرفته بود نگاه کرد. با صدای آهسته و متعجب خطاب 

 به رامین گفت:

همه که به تو چرا اینقدر مرموزی؟ تو از ایران نرفتی در صورتی -

که هیچکس خبر نداره. باید گفتی برگشتی، تو زن داری در صورتی

 توضیح خوبی برای کارهات داشته باشی

 دارم نگران نباش. -

ی محکمی به بازوی رامین زد و نیال هیجان زده و سر در گم ضربه

 گفت:

 چی رو داری؟ چه دختر خوشگلیم هست. کجا طورش کردی؟  -

هایش گذاشت نشانه ساکت باش روی لب رامین خندید و انگشتش را به

 و گفت:

 دم. برات توضیح می -

 و حین بلند شدن از روی مبل آهسته گفت:

 ولی قشنگتر از تو نیست. -

و چشمکی به نیال پراند و رفت دستگاه پخش را روشن کرد و آهنگ  

 بی کالم آنشرلی در فضای ساختمان به گوش رسید. 



 

خانه دور هم نشسته بودند و داشتند در چند دقیقه بعد هر سه در آشپز

 خوردند.سکوت شام می

 مشخص بود که نیال ذهن درگیری دارد.

 تو فکری نیال جان. -

 .االن حتما همه نگرانن -

 صد در صد. -

 بهشون زنگ بزنم؟ -

 نه، اصال. -

هایش را به هم مالید نیال قاشق چنگالش را درون بشقاب گذاشت و دست

 و ساکت شد.

رن کن عزیزم. اونا نگرانن، خیلی هم زیاد. نهایتش اینه میگوش  -

گردن. ولی بذار به خودشون بیان. تو کالنتری و بیمارستان دنبالت می

کنن تا وسطشون باشی مثل توپ این طرف اون طرف پاس کاریت می

زنن. بدون توجه به فشار بدون توجه به ضربه هایی که دارن بهت می

برن. کنی تنها از قدرت نماییشون لذت میمیو دردی که داری تحمل 

 آقا سینا به یک شکل، خانواده راستاد به شکل دیگه.



اما من توپ رو از وسط این میدون برداشتم که ببینم از امروز 

خوان سر چی قدرت نمایی کنن. از امروز بفهمن بدون این توپ، می

و با هم  شه. و مجبور بشن کنار همبازی چقدر بی حال و مسخره می

دنبال توپشون بگردن. به شاهین و داداشت اعتماد کن. خیلی زود به 

ذارم پات رو از این در بیرون بذاری که رسن. ولی وقتی میجا میاین

 این دوتا خانواده همه سنگاشون رو با هم وا کنده باشن.

 من تا حاال از این استرسا به کسی ندادم. -

رفتار کنی. باید بفهمن وقتی یک کسی  قرار هم نیست تا ابد عاقالنه -

از طرف زمین و زمان تحت فشار باشه ممکنه دست به هر کاری 

خواد به چی برسه که اون شب اجازه نداده تو با بزنه. سینا دیگه می

میره که به تو شاهین برگردی؟ یعنی شاهین هنوز نفهمیده واسه ات می

ند روز تحت فشار گه نیومدی برو درخواست طالق بده؟ بذار چمی

 باشن که معنی فشار رو بفهمن.

 کنه.شاهین تحمل نمی -

 فهمه.چه بهتر. تو رو بیشتر می -

 

آن شب ساعتی بعد از نیمه شب نیال رفت بخوابد و نرمین با اشتیاق 

برایش حوله و لباس و لوازم ضروری در اتاق گذاشت و شب بخیر 

 گفت و رفت.

خت و موهایش را دورش ریخت. نیال روسریش را روی صندلی اندا

 پشت پنجره ایستاد و باغ برفی را نگاه کرد.



چند دقیقه بعد چند ضربه به در خورد و در باز شد. نیال رو به در کرد 

 و دید که رامین وارد اتاق شد. در را بست اما چراغ را روشن نکرد.

چیزی در دستش بود. جلو رفت و آن را روی تخت گذاشت و نفس 

 ید و گفت:عمیقی کش

دونی نیال. گاهی آدما تو گذشته شون یک چیزایی دارن که باید می -

مخفی بمونه. مخفی بمونه تا به وقتش. گاهی تا ابد یک راز سر به مهر 

 مونه، اما گاهی هم باید بر مال بشه تا خیلی چیزها روشن بشه.می

هاست این دفتر تموم زندگیه شاهینه. چیزهایی که نوشین نوشته. و مدت

دونم کی اون رو برای تو آورده بود و چرا به دستت که دست منه. نمی

دونست تو اون جعبه چی هست. رسونده بودش. اما هر کی بود نمی

مدتها به طرق مختلف پنهونش کردم که دست شاهین بهش نرسه. وقتی 

فهمیدم دفتر دست توئه تصمیم گرفتم دور بشم. اما نظر نرمین این بود 

رای همیشه همه چیز رو بگم و خالص بشم. شاید اشتباهاتی یک بار ب

کردم. شاید شاهین با شنیدنشون دوباره بشکنه، شاید دردناک باشه همه 

کنه و چیز. اما مهم اینه که شاهین االن تو رو داره. به تو تکیه می

شه. اگر از من هم رنجید، که دونم حتی اگر بیفته باز هم سر پا میمی

کاریم. به خاطر چیزهایی که نباید  اره. به خاطر پنهونرنجید. حق د

شد و شد. فقط امیدوارم شاهین من رو ببخشه. هر اتفاق و مجازاتی می

 پذیرم.هم برام در نظر گرفته شد با جون و دل می

 

 نیال سرش را تکان داد و گفت:



 طور! کی دفتر رو از کیف من برداشته بود.که این -

 ربکا. -

 د آورد. رامین یک قدم عقب رفت و گفت:نیال سر فرو

 امیدوارم همه چیز درست بشه، بین هممون. -

 بعد از اتاق بیرون رفت و در را بست.

نیال روی تخت رفت و دفتر را برداشت و آن را روی میز کنار تخت 

گذاشت. دراز کشید و به شاهین اندیشید. دلتنگ او بود. دلتنگ مردی 

گی کرد اما زندگیش به اندازه یک عمر که زمان کوتاهی کنارش زند

 پستی بلندی داشت.

به پهلو چرخید و دستش را زیر صورتش گذاشت و سعی کرد چهره 

 شاهین را به یاد بیاورد.

                     **** 

شاهین پشت پنجره ایستاده بود و داشت بارش شدید برف را نگاه 

بند آمدن نداشت.  کرد. باز هم برف باریدن گرفته بود و خیالمی

های درشت برف با سرعت از آسمان خود را به آغوش زمین پرت دانه

 کم دامن سفیدش روی زمین گسترانده شد.کردند و کممی

شاهین با کالفگی پوفی کرد و کنار آمد و خود را روی مبل انداخت و 

 هایش گرفت و خود را اسیر در ویالی حسام دید.سرش را میان دست



ا نگریست. به کنار سینا رفت و کنارش نشست. سینا سرش حسام او ر

کرد. اش را دنبال میتاپش فرو برده بود و داشت پروژهرا میان لپ

ای به پای او زد. سینا سر بلند کرد و حسام را نگریست. حسام ضربه

 ای به شاهین داد.اشاره

 سینا نگاهش را روی شاهین چرخاند و گفت:

 خوبه؟چی شده شاهین؟ حالت  -

 شاهین سر بلند کرد و گفت:

 کالفه ام.-

 

 ریم. برف بند بیاد می -

جا دونم یکی دو روز دیگه اینریم؟ میها بسته بشن چطوری میجاده -

 گرفتاریم.

 هایش را به هم قفل کرد، گفت:حسام دست

 دونم وقت این حرفا نیست، ولی باید یک چیزی بهت بگم.می -

 نگریست.شاهین منتظر حسام را 

 حسام نفس عمیقی کشید تا اضطرابش را کنترل کند.



از وقتی اومدی تو، طوری باهام رفتار نکردی، که نشون بدی من  -

 .قاتل داداشتم

 

شاهین کالفه تر شد و از حسام نگاهش را گرفت. از جایش بلند شد و 

 پاکت سیگارش را برداشت و یک سیگار آتش زد.

 ارش زد.در سالن قدم زد و پکی به سیگ

حسام با حلقه دستش بازی کرد. آن را دور انگشتش چرخاند. بغض در 

 گلویش نشست. به سختی گفت:

اصال قصد کشتن کسی رو نداشتم. فقط نخواستم دستش به سینا  -

 بخوره.

 تاپ را بست و روی میز گذاشت.سینا لپ

زد و سیگارش را دود شاهین همچنان طول و عرض سالن را قدم می

 کرد.می

 شاهرخ بر خالف قد و هیکلی که به هم زده بود، خیلی بچه بود. -

 افتاد.زد، کاش اون شب اتفاق نمیکاش اون شب بیرون نمی

 اشک حسام از چشمش پایین چکید و گفت: 

 ولی االن تو نیال رو داری. -



 آره. اما برادرم رو ندارم. -

 

 گفت:شاهین پک عمیقی به سیگارش زد و به کنار پنجره رفت و 

حالم، اما مرگ برادرم دردی بود که حتی نتونستم از داشتن نیال خوش -

براش گریه کنم. این درد رو فقط به دوش کشیدم. من تو رو بخشیدم. 

که نیال زنم بشه، کردم سینا قاتله، قبل از اینکه فکر میحتی وقتی

ه. به دونستم اتفاقه. به هر حال اون اتفاق افتادبخشیده بودمش. چون می

 دست کی، اصال مهم نیست. ولی من یکی بخشیدم.

 خوان.پدر مادرت مرگ من رو می -

شاهین سرش را به چپ و راست تکان داد. پدرم نه، اما مادرم شاید تا 

 ابد این کینه رو به دل داشته باشه.

ام. باور کنید. حسام سرش را باال و پایین انداخت و گفت: خیلی خسته

کردن، از عذاب وجدان، از به هم ریختن زندگی  از خودم، از فرار

مشترکی که در آستانه ساختنش بودیم. هزار بار به سرم زد خودم رو 

ترسم. توی یک حال و روزی بکشم خالص بشم اما از مرگ هم می

ام. اما های متحرکم. دلم خوشه زندهگیر کردم که درست شبیه مرده

سن. کاش من رو تحویل بدین. ها برام عین کابوکنم. لحظهزندگی نمی

کاش زنگ بزنید پلیس بیاد من رو ببره. چون خودم جرئت این کار رو 

 ندارم. 



ای که باید، مجازات شدی. مرگ جسم برات زیادیه. تو به اندازه -

روحت به اندازه کافی شکنجه شده. از لحظه اول که دیدمت قصد و 

بچه تخسی بود.  فکرم تحویل دادنت برای مرگ شاهرخ نبود. شاهرخ

 خواد.اما قلب بزرگ و مهربونی داشت. مطمئنم خودش هم این رو نمی

 

هایش را پاک کند. هایش را روی صورتش کشید تا اشکحسام دست

 هایش را کنار صورتش نگه داشت و با نگاه به میز گفت:دست

خوام. از تو، از خانوادت، از پدر مادرت، از سینا و پدر معذرت می -

 .مادرش

 چند لحظه سکوت کرد و بعد نفس عمیقی کشید و آهسته گفت: 

از همه مهم تر از نیال. خیلی عذابش دادم. خیلی غصه خورد. ترس،  -

من رو از من گرفت. ترس نیال رو از من گرفت. ترس زندگی رو از 

 من گرفت.

 

 فلش بک،

 

نزدیک ظهر بود که نیال از خواب بیدار شد. بدنش را کش داد و 

 به اطرافش کرد. نگاهی



تازه یادش آمد کجاست و روز قبل چکار کرده است. نشست و بعد از 

تخت پایین رفت. نگاهش به دفتر روی میز افتاد. حاال که به اندازه 

توانست دفتر را کامل بخواند. حوله و کافی استراحت کرده بود، می

 مسواکش را برداشت و از اتاق بیرون رفت.

ر کسی در ویال نبود. داخل سرویس رفت و ویال ساکت بود و انگا

 دست و صورتش را شست و مسواک زد.

وقتی بیرون آمد به داخل آشپزخانه سرک کشید. کاغذ بزرگی که به 

 گلدان  روی

 

 میز تکیه داده شده بود نظرش را جلب کرد.

 وارد آشپزخانه شد و کاغذ را برداشت.

 روی آن نوشته شده بود:

ریم بیرون قدم دی بیدارت نکردیم. ما میسالم عزیزم. خواب بو -

تونی صبحانه هم هر چی گردیم. چای حاضره، میبزنیم. ظهر برمی

 خواستی از یخچال برداری. نرمین.

نیال آهی کشید و کاغذ را سر جا گذاشت. پای گاز ایستاد و آن را 

روشن کرد. از داخل یخچال هم پنیر خامه ای برداشت و کمی روی 

اش را آرام آرام گاز زد. بعد هم به کابینت تکیه زد و لقمهنان مالید و 

یک لیوان بزرگ برداشت و در آن چای ریخت. به یاد شاهین افتاد که 

 نوشید.همیشه در لیوان یا ماگ بزرگ چای می



آهی کشید شکرپاش را برداشت و مقداری شکر در لیوان ریخت و آن 

ینی آن اطمینان حاصل را به هم زد. چای را مزه کرد. وقتی از شیر

 کرد به اتاقش رفت.

 پرده را کنار زد و آسمان گرفته را نگریست. زیر لب گفت:

 تو این برف و این هوا چه قدم زدنی دارین؟ -

بعد هم دو جرعه از چایش را نوشید و دفتر را برداشت و روی تخت 

 نشست و به دیوار تکیه زد.

 ا ورق زد و جلو رفت.دفتر را باز کرد و صفحات خوانده شده اش ر

 

 دوازدهم آذر. 

 

امروز رفته بودم دانشگاه. وقتی وارد محوطه شدم، فرزانه و زهرا رو 

دیدم. بدو بدو رفتم پیششون و بغلشون کردم. طبق معمول همیشه. انگار 

که فقط یک روز از دیدار قبلیمون صد سال بود ندیده بودمشون. با این

 گذشت.می

ه داخل ساختمون رفتیم. اوه چه خبر بود خدایا. با هم گفت و گوکنان ب

رسید، بس که شلوغ بود. پای چوب مینداختی آسمون، به زمین نمی

های تابلوهای اعالنات به شدت هرج و مرج بود. از یکی از بچه

 کالسمون پرسیدم:



 چه خبر شده؟ -

و اون گفت که برنامه امتحانات میان ترم اعالم شده و همه دارن  

 نویسن.رو میبرنامه 

پوفی کردم و کالفه مشغول بیرون کشیدن خودکار و دفترچه یادداشت 

 صورتیم از تو کیفم شدم. بعد هم خودم رو ال به الی جمعیت جا دادم. 

تونستم درست حسابی تابلو رو ببینم. یکی از کردم نمیهر کار می

رد. با های همکالسیم از زور بقیه افتاد رو شونه ام و بهم فشار آوبچه

 اخم بهش نگاه کردم که لبخند گشادی زد و گفت:

 دن.ببخشید خانم سهرابی. زیادی فشار می -

 با عصبانیت گفتم: 

برو کنار آقای رضایی، اومدی تو جمع خانوما که چی؟ فرصت نکرد  -

جوابم رو بده، چون یقه لباسش از پشت تو دست یکی افتاد و عقب 

همون پسره راستاده که داره با اخم و کشیده شد. وقتی نگاه کردم دیدم 

گه. خجالت هم خوب چیزیه. خودت رو انداختی تخم به رضایی می

 وسط خانوما که چی مثال؟

رضایی دهن باز کرد حرف بزنه که راستاد تهدیدوار انگشت اشاره  

اش رو سمتش گرفت و آهسته چیزی گفت. رضایی ساکت شد و یک 

 قدم عقب گذاشت و بعد رفت.



های اخم آلود و جدی د نیم نگاهی سمتم انداخت. از اون نگاهراستا

همیشگیش. لبخند زدم و خواستم سالم کنم. اما نگاهش دو ثانیه هم طول 

نکشید. سریع نگاهش رو از من گرفت. راه افتاد و با دوتا دوست 

 همیشگیش دور شد و رفت.

ها باال لهچند لحظه ایستادم و به دور شدنش نگاه کردم. با دوستاش از پ

قدر فهمیدم این بشر چرا اینرفت و از جلوی دیدم محو شد. نمی

 مغروره.

که کمک به اون بزرگی به من کرده بود اما هر وقت من رو با این

 کرد.دید راهش رو کج میمی

دونم، شاید هم فکر کرده بود که من حتما اون کاره ام و اون روز نمی

 خواست به من روی خوش نشون بده.توی دردسر افتادم. حاال هم نمی

 پوفی کردم و با خودم گفتم:

مرفهین بی درد در موردت فکر کنن آدم ناپاکی. چه شود! شونه ام  -

رو باال انداختم و دوباره خودم رو سپردم به دل جمعیت و سعی کردم 

 برنامه امتحاناتم رو بنویسم.

م، کسی زد رو خوردطور که با امواج فشار دانشجوها تلوتلو میهمون

شونه ام. وقتی برگشتم دیدم راستاده. با همون جزوه که زده بود رو 

شونه ام، اشاره کرد برم بیرون. از توی جمعیت خودم رو بیرون 

 کشیدم و گفتم:

 سالم بله -



سر دو منیش رو باال و پایین انداخت، ولی جواب سالم نداد. بعد هم یه 

نگاه کردم. برنامه امتحانی بود.  برگه به سمتم گرفت. برگه رو گرفتم و

ها رو نگاه کردم. زیر لب لبخند گشادی زدم و روز و ساعت امتحان

 گفتم:

 .ایول، برنامه امتحانیمونه -

سر بلند کردم تا تشکر کنم، اما نبود. دور و برم رو برانداز کردم، ولی 

 رفته بود. 

 

 بیستم آذر ماه.

 

ه که یک جایی بشینم و منتظر امروز بعد از امتحانم اومدم توی محوط

 فرزانه و زهرا بشم. هوا سرد بود و تقریبا حیاط شلوغ بود. 

 هر جا رو نگاه کردم نیمکت خالی نبود. 

برای همین رفتم و وارد بوفه شدم و پشت میز نشستم. با گوشیم به 

 فرزانه پیام دادم که کجا هستم و بعد از امتحان زیاد دنبالم نگرده.



و با کیک سفارش دادم و منتظر شدم. دستم رو زدم کنار یک شیرکاکائ 

که از این به بعد باید چکار کنم. سرم و به فکر فرو رفتم. فکر این

خرج خودم و دانشگاهم رو از کجا بیارم. بابا که همیشه هشتش گرو 

نُهش بود. خرج اون دوتای دیگه هم به غیر از من بود. حاال که چند 

بردم. جیب خالی و اشتم به عمق فاجعه پی میروز بود کار نداشتم، د

خرج و مخارج دانشگاه و رفت و آمد و کتاب و جزوه و هزار کوفت و 

 زهرمار دیگه. باید دوباره دنبال کار می

 

شه؟ بیات هم که به من کار گشتم. اما مگه کار به این سادگی پیدا می

کار نیمه وقت داد نیتش چیز دیگه بود واگرنه کی به یه دختر دانشجو 

 ده.می

 

اون هم با حقوق و دستمزد باال که کفاف خرج و مخارج رو بده و یه 

 چیزی هم تهش بمونه برای خرج کردن.

شه حس کنم. هر وقت جیبم داره خالی میاحساس افسردگی می

 ده.افسردگی بهم دست می

شد بهم بگه بیا، این هم یه چمدون پول درشت برو کاش یکی پیدا می

 رو ببر. اما آخه از کجا، چطوری؟ حالش



کردم که پیشخدمت اومد جلوی میز طوری با خودم فکر میداشتم همین

و سفارشم رو گذاشت و رفت. وقتی از جلوی دیدم کنار رفت، راست 

نشستم که نگام افتاد به میز رو به روییم. اون سه تا دوست همیشگی 

 ن.خندیدگفتن و میاونجا نشسته بودن و داشتن می

 ولی من از بس تو فکر بودم که اصال متوجه نشدم کی اومدن.

کرد چرخید و افتاد رو نگاه راستاد از رو دوستش که داشت وراجی می

 من.

درست رو به روم نشسته بود و دوتا دوستاش چپ و راستش نشسته 

 بودن. هر دو هم رو به روی هم بودن. 

شنیدن حرفای دوستش  یه لبخند هم گوشه لب راستاد بود که انگار از

 خیلی ذوق کرده بود. نگاهش رو گرفت و دوباره به دوستش داد.

ته حرفای دوستش سرش رو باال گرفت و خندید. یه خنده از ته دل و 

هاش نشست. وقتی خنده اش تموم شد دستچقدر با این خنده به دل می

رو از زیر بغلش بیرون کشید و روی میز گذاشت و فنجونش رو 

 .برداشت

فنجون رو با دو دست گرفت و برداشت. فنجونش رو به لباش نزدیک 

 کرد و باز هم نگاهش رو به من داد.

من از این همه خیره بودن بهش خجالت کشیدم. نگاهم رو ازش گرفتم 

دونستم از چیه مشغول خوردن شیرکاکائو و با حرصی که درست نمی

 و کیکم شدم که زهرا و فرزانه هم اومدن.



شدن. برای داشتن از فشار امتحان و گشنگی هالک می اونا هم

 خودشون کیک و قهوه سفارش دادن و مشغول خوردن شدن.

 یهو پرسیدم:

 ها نظرتون در مورد اون سه تا چیه؟بچه -

 زهرا یک نیم نگاهی انداخت و کیک رو گذاشت تو دهنش و گفت:

گن ها میاون سه تا خرپول؟ من که باهاشون آشنایی ندارم ولی بچه -

 خیلی باحالن.

 با تعجب گفتم: 

اینا با حالن؟ اینا که عین برج زهرمارن. فرزانه سرش رو تکون داد  

 و گفت:

رن ها باهاشون میهایی که جمعهباید باهاشون باشی که بدونی. بچه -

 کنن نوردی خیلی ازشون تعریف میکوه

 با غیظ گوشه لبم رو باال دادم و گفتم:

 کنن انگار از دماغ خر افتادن؟ طوری رفتار میرا اینجا چپس این -

زهرا یه حالتی به خودش گرفت که داره نگاه عاقل اندر صفیه بهم 

 ندازه. بعد گفت:می

 جا دانشگاهه ها.این -



 لبم رو کج کردم و گفتم: 

 قدر غدن اینا.مگه من گفتم باشگاهه، خوب دانشگاهه ولی چرا این -

توجه به خوردنش دونم کج کرد و بیمعنی نمیفرزانه لباش رو به  

 ادامه داد.

اون سه تا هم بلند شدن که برن. راستاد رفت میزشون رو حساب کرد 

 و بی سر صدا و هیچ حرکتی از بوفه زدن بیرون.

 

 ما هم وقتی تموم کردیم به دخترا گفتم:

 دنگاتون رو بیارین باال ببینم -

در آوردیم. بعد هم رفتم که حساب همه دست کردیم و از کیفامون پول  

 کنم اما پسره با یک لبخند گشاد گفت:

 آقای راستاد حساب کردن. -

 قیافم کج شد و گفتم:

 یعنی چی؟ به اون چه که میز ما رو حساب کرده. -

 اون هم گشادتر لبخند زد و گفت:

 برو از خودش بپرس. -



 برگشتم سر میز و گفتم:

 ها پاشین بریم. بچه -

پرسیدن دوئیدن و میودم زودتر راه افتادم. اون دوتا هم دنبالم میبعد خ 

 چی شده؟

 های هم کالسم رو دیدم و پرسیدم:یکی از بچه

 راستاد رو ندیدی؟  -

در دانشگاه رو نشونم داد. منم بدو بدو از دانشگاه زدم بیرون. داشت 

 شد که داد زدم:سوار ماشینش می

 آقای راستاد، آقای راستاد. -

رگشت و نگاهم کرد. در ماشین رو که باز کرده بود رو هم گذاشت و ب

وایسادم و گفتم" چرا میز  آهسته برگشت تو پیاده رو. رفتم رو به روش

 ما رو حساب کردین؟

 سرش رو تکونی داد و نگاهش رو به زمین داد. لبخند زد و گفت:

 به خاطر آشناییمون. -

 با لحن تند جواب دادم:

 کدوم آشنایی؟ -



سرش رو باال کرد و به صورتم نگاه کرد. با دیدن چهره خشن من 

 ها رو سمتش گرفتم و گفتم:ابروهاش باال پرید. اسکناس

 ما گدا نیستیم آقا -

 خیلی آروم گفت:

 من همچین حرفی زدم؟ -

 تر رفتم و گفتم:نزدیک 

 حال که نزدین پس پولتون رو بگیرین. نگاهی به دستم کرد و گفت: -

های دستم کردم و ذارم. نگاهی به اسکناسل خورد تو جیبم نمیمن پو -

 تر گفتم:عصبانی

 پول، پوله، این کجاش پول خورده؟ 

 زیر لب گفت:

 بعدا واریز کنید به حسابم. -

 بعد سر تکون داد و رفت.

سوار ماشینش شد و دور شد. زهرا و فرزانه اومدن. پرسیدن" چی 

 گفتم:ها رو نگاه کردم و شده" اسکناس

هیچی. این پسره مارو حساب کرده بود. اومدم پولش رو پس بدم.  -

 گفت واریز کن به حسابم. کدوم حسابش؟ 



 فرزانه چشاش رو چپ کرد و گفت:

بخو معلومه. حساب دوستیش. الهی. اون از تو خوشش اومده نوشین. -

 چپ چپ به فرزانه نگاه کردم و گفتم:

 آره جون عمم. -

 

 اه.بیست و سوم آذر م

 

خدا خدا خدا. آخه قربونت برم، تو هم من رو گیر آوردی؟ االن چه 

وقت مهمونی و تولد بود. این دختره سایه، پنج ترمه من رو آدم حساب 

نکرده، حاال باید دعوتم کنه به تولدش؟ حاال که جیبم خالی تر از کف 

ز کنه، اگر برم بادستامه؟ آخه اگه نرم که فرداش بین دوستام ضایعم می

شم. من چه غلطی بخورم آخه؟ ای خدا هم بین دوستام ضایع می

 شکرت.

 

 بیست و ششم آذرماه.

 

دوساعت از بیست وپنجم گذشته. ساعت دو و نیم صبحه. امشب چه 

 دونم.شه. نمیشب عجیبی بود. شاید هم دیشب حساب می



از کجا شروع کنم به نوشتن؟ از اونجایی که دوساعت ِخِر مامان بابام 

که رفتم پیش زهرا و ازش چسبیدم تا که اجازه دادن برم تولد؟ یا اینرو 

 برای تولد سایه یک لباس عروسکی خوشگل قرض کردم؟

بعد از کشیدن این همه دردسر آخرش هم رفتم با ته مونده پولم برای 

سایه یک گوی شیشه ای که توش یک کلبه برفی بود، با یک خرس 

 ای خریدم.قهوه

 خواست.خواست و نمین تولد رو دلم میرفتن به این جش

های دونم. سایه از اون دختر پولداراس. از همونا که کل بچهنمی

شناسنش. از اونا که بچه مایه دارها هم دانشگاه به خاطر پولش می

 شناسن هم باباش رو.خودش رو می

این دختره تا حاال اصال به من و امثال من توجه نشون نداده بود. 

 چرا من رو دعوت داده بود به تولدش. دونمنمی

 خواست اذیتم کنه.شاید، شاید که نه، حتما می

توی رفتن و نرفتن بودم که یهو تصمیم گرفتم برم. برای همین با 

لباسای عاریه رفتم. آبجیمم موهام رو مدل زد و آرایشم کرد. کادوها 

 رو چیدم تو جعبه قرمز و راه افتادم.

فتم. چقدر هم پول آژانس گرون شد. کوفتشون با آژانس به آدرسشون ر

 بشه.

چه خونه ای، چه سر و وضعی، ندیده بودم تا حاال. هیچکدوم از 

 فامیالمون تا این حد وضع مالیشون پر و پیمون نبود.



از همون بدو ورودم. چشمام خیره اون خونه بزرگ و اون همه 

 تجمالت شد.

تن دختر پسرا شد. از همون اول نگاهم خیره لباسای خیلی گرون 

عروسی بود یا تولد؟ خدا خفه ات کنه زهرا با این لباسی که دادی به 

کردم لباسش خیلی من بپوشم. چه وصله ی ناجوری شده بودم. فکر می

 عالیه، ولی اونجا برای اون جمع خیلی کم بود.

با خجالت داخل رفتم و بعد از سالم و احوالپرسی کوتاه با چندتا از 

ه رو روی میز گذاشتم. چه خبر بود. کلی کادوی بزرگ و ها جعببچه

 کوچیک روی میز بود.

 وقتی که برگشتم با کسی سینه به سینه شدم.

 سرم و باال کردم و هر دو همزمان گفتیم:

 ببخشید -

 و وقتی خوب نگاه کردم رامین رو شناختم. 

 لبخند زد و گفت:

 زدم و گفتم: نوشین خانم. چه تصادفی! من هم ناخواسته لبخند -

 جا کجا؟آقا رامین. شما کجا این -

 رامین شونه اش رو باال انداخت و گفت:

 من و سایه دوستای مشترک داریم، به خاطر همونا دعوتم کردن! -



 سرم رو پایین آوردم و گفتم: 

 آهان. به خاطر آشنایی سایه و آقای راستاد، درسته؟  -

 سری تکون داد و گفت:

 یکیش شاهینه. 

 

 خورده دستش رو بلند کرد و کادوش رو روی میز گذاشت و گفت: یه

 و پشت میز نشستیم.سایه هنوز نیومده، بریم بشینیم. همراهش رفتیم -

 حرفی برای زدن نداشتم اما لب

 

 خندهای رامین خیلی دل گرم کننده بودن. یهو گفت: 

 اون یارو دیگه مزاحمت نشد؟ -

 با لبخند سر تکون دادم و گفتم:

 نه. -

 به انتخاب خودش برام میوه تو بشقابم چید و گفت:

 خوبه. -



ای داد. مسیر نگاهش رو نگاه کردم و دستش رو بلند کرد و اشاره 

 شاهین رو دیدم. شاهین سمت ما اومد. خواستم بلندشم که رامین گفت:

 کجا؟ -

 با حالت بدی که نمیدونستم نشأت گرفته از چیه گفتم:

 من برم بهتره.  -

شاهین به میز رسید و خیلی گرم سالم کرد و با دست به صندلی  اما

اشاره کرد که بشینم. از گرمیش تعجب کردم. ناخواسته نشستم. اون هم 

 نشست.

 شاهین رو به رامین گفت:

 جا پارک کردم. از این -اومد. خیلی دورتر اصال جا پارک گیر نمی

 رامین سر تکون داد و گفت: 

 من که بهت گفتم. -

تو همین لحظه سایه با اون لباس دنباله دار خیلی پرزرق و برق  

ایش اومد تو و همه بلند شدن و براش دست زدن. من فقط مات اون نقره

لباس قشنگش شده بودم. ناخواسته دستام رو باال آوردم و دو طرف 

 صورتم گذاشتم و گفتم:

و خیلی وای خدا. چقدر لباسش قشنگه. کاش مال من بود. حتما اون ر -

 گرون خریده.



 کردم. با خودم گفتم: داشتم با حسرت نگاهش می

پول دار  خاک تو سر سایه. دختره عوضی چرا باید مامان باباش انقد -

باشن. آخه خدا تو به اون مامان بابای دکتر دادی، به من چرا یه مادر 

خانه دار و یه بابای کارمند دادی. واقعا شکرت برای این همه فرق بین 

 آدمات. بکش همه این پول دارارو، پولشون رو بده به من.

یه لحظه که به خودم اومدم نگاه سنگینی رو روی خودم حس کردم. 

کرد. منه خاک بر سر همه حرفام رو بلندبلند شاهین داشت نگام می

کرد. دوست داشتم گفته بودم و اون داشت با لبخند کجکی نگام می

 ن حال پر رو پر رو نشستم و زیر لب گفتم:سرمو بزنم تو میز. اما با ای

 وهللا 

 بعد هم اونا نشستن و من با حرص مشغول خوردن میوه شدم.

 

 شاهین زیر لب گفت:

 دی؟آروم باش. چرا خودت رو حرص می -

 ناخواسته گفتم: 

 به تو مربوط نیست. -



هاش گرد شد و رامین خندید. کمی بعد سایه به کنار میزمون رسید چشم

هرسه تامون دست داد. دختره جلف چرا باید با دوتا پسر دست و با 

آمد گفت. یه نگاه با یه لبخند که قسم داد؟ بعد هم بهمون خوشمی

 خورم بیشتر تمسخرآمیز بود گفت:می

 جا رو پیدا کردی؟ راحت این -

 خندیدم و گفتم:

 بیابون که نیستی عزیزم، تو همین شهرین دیگه. -

 و گفت: لبخندش عمیق تر شد 

نه ما تو بیابون نیستیم، شما خیلی اون پایین مایینایین، فکر کردم نتونی -

 جا رو پیدا کنی. جدی شدم و گفتم:این

هرجا که هستیم دیدی که االن اینجام سر تکون داد و با خنده رو به -

 شاهین گفت:

جا رو پیدا کرد اینم مهمونی که شما خواستین دعوت کنم. خوب شد این 

شد دردسرش برای من بود. شاهین به وضوح سرخ ه اگه گم میوگرن

 شد. سایه ادامه داد:

چاره فکر کنم تا حاال اینجور جاها نیومده وگر نه حداقل یه لباس بی -

 کرد.بهتر برای پوشیدن انتخاب می



گفت من تو رو دعوت مات دهن سایه شده بودم. داشت قشنگ می

شاهین بوده. اونوقت چرا؟ چرا  نکردم و اگر اینجایی به در خواست

جا باشم. حرفای سایه عصبیم کرد. دلم خواست من اونباید شاهین می

 شکست. دهنم رو وا کردم و گفتم:

تو اصال مجبور نبودی من رو دعوت بدی. اتفاقا اصال دوست نداشتم  -

دونی فقط خواستم بهت بیام. برام هم تعجب داشت که دعوتم کردی. می

م که اومدم تولدت. و اگر نه اونقدر برام ارزش نداشتی که احترام بذار

 جا بیام.خودم رو اذیت کنم و تا این

چشمای سایه گرد شد. رو پوشم رو برداشتم و پوشیدم. کیف دستیمم 

 برداشتم و گفتم:

 تولدت مبارک باشه تازه به دوران رسیده. -

 و بعد راهم رو گرفتم و اومدم بیرون. 

. دلم شکسته بود. سایه من رو مسخره کرده بود. من اشکهام راه گرفتن

فهمیدم چرا اون پسره شاهین ازش خواسته بود من رو دعوت کنه. نمی

 که اینطور باهام برخورد کنه. زیر لب غر زدم:

آخ خدا. حکمتت رو شکر. عدالت رو شکر. حاال از کجا ماشین گیر  -

 بیارم.

به جایی برسم که دست کسی کردم تا داشتم خیابون رو با عجله طی می

رو شونه ام نشست. وقتی سرم رو برگردوندم شاهین بود. با اخم 

 نگاهش کردم و گفتم:



 دستت رو بکش. -

 اون دستش رو عقب کشید. بعد هم دوباره راه افتادم که گفت:

 بذار برسونمت. -

اش رو نداشتم. پس فقط حرکت کردم. اون جواب ندادم. اصال حوصله

های المصب کفشم اونقدر بلند اهام راه می اومد. پاشنههم بی حرف ب

بود و بلد نبودم باهاشون راه برم که کمرم و کف پام داشتن خورد 

 شدن.می

خسته شدم. خیلی زیاد. به یک ماشین تکیه کردم که خستگیم در بره اما 

دزدگیرش به صدا دراومد. از جا پریدم و ازترس اومدن صاحبش چند 

 تم که شاهین گفت:قدم بدو بدو رف

 ندو با اون کفشا خطرناکه. -

شه خواست بعدش بگه االن گردنت خورد میاین رو که گفت انگار می 

 که پام پیچ خورد و پاشنه کفشم شکست.

 

با پیچ خوردن پام داد کشیدم و روی زمین ولو شدم. شاهین بهم رسید و 

 کنارم نشست و گفت:

 تو خوبی؟ -



لمس کردم و ماساژ دادم. چقدر درد داشت.  توجه ساق پام رومن بی 

اون هم چند لحظه نگام کرد. پام رو تو دستش گرفت و ماساژ داد. تو 

 تاریکی اون خیابون بلند بهش خیره شدم. چقد

 

داد. نگاهش پروا پام رو گرفته بود تو دستش و داشت ماساژ میر بی

 پرسید: بلند شد و تو چشمام نشست. بی اختیار پام رو پس کشیدم.

 خوبی؟ -

 سرم رو باال پایین انداختم. آروم گفت: 

 پاشو. -

کشیدم بعد هم دست انداخت و بازوم رو گرفت و بلندم کرد. خجالت می 

زدم با این حال کرد. من رو محکم گرفته بود. لنگ میاما ولم نمی

 گفتم:

خوبم. لنگ زدنم برای پاشنه کفشامه. حرفی نزد. وقتی چند متر  -

رفتیم، ایستاد. سوییچش رو در آورد. در رو باز کرد و من رو  جلوتر

چپوند رو صندلی جلو. وای خدایا این باز هم همون ماشین خوشگله 

بود. من دوباره سوارش شده بودم. خودش هم ماشین رو دور زد و 

که عقب و جلوی ماشینش، ماشین پارک بود، اما با اومد نشست. با این

ینش رو از پارک در آورد و حرکت کرد. از این حال به راحتی ماش

 رفت که خیلی نا آشنا بود. پرسیدم:مسیری می

 ری؟کجا می -



 لب باز کرد و گفت: 

 چرخیم.رم، فقط داریم توی شهر میجای خاصی نمی -

 معترض گفتم: 

 که چی بشه؟-

 نگاهی سمتم انداخت و گفت:نیم

 دوست نداری؟  -

 تخس گفتم:

 رو ببر خونمون.نه که ندارم. من  -

 نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: 

 باشه. -

 اما دروغ گفت. چون جلوی یه پیتزا فروشی نگه داشت و گفت:

 تونی پیاده شی؟ می -

 عصبی گفتم:

 جا که خونه ما نیست.چرا پیاده شم؟ این -

 آروم گفت: 



 من گرسنمه. -

 بهش چشم غره رفتم و گفتم: 

تونی برگشتی خونه یه چیزی ه، میمگه ننت تو خونه شام نمیپز -

 بخوری.

 آروم گفت: 

 .نه. حاج خانوم شام نمیپزن -

 گیج گفتم: 

 منظورم مادرت بود، نه مادربزرگت!  -

 با همون حال گفت: 

 من هم منظورم مادرم بود نه مادربزرگم لبخندم کش اومد و گفتم:

 زنین؟ چرا؟ عه! شما مادرتون رو حاج خانوم صدا می -

 گفت: متعجب 

 پس چی صدا بزنم؟ -

 با همون لبخندم گفتم:

 مامانی، مامیی، مامی جونی، از این جور چیزا. حاج خانوم چیه؟  -



لبخندی زد که معنیش رو نفهمیدم. بعدش پیاده شد و رفت. حدود نیم 

 ساعت بعد که حسابی عصبانی شده بودم برگشت و نشست. با داد گفتم:

 کنی من دیرم شده؟ یکجایی؟ دوساعته رفتی فکر نم -

ها و ساالد پیتزاها رو گذاشت تو بغلم که از بوشون و دیدن اون نوشابه

 زمینی سر شدم.و زیتون و مهمتر از همه پاکت سیب

 

شاهین ماشینش رو روشن کرد و کنار نزدیکترین پارک توقف کرد و 

گفت پیاده شو. پیاده شدم و رفتیم نشستیم روی صندلی و توی اون 

سرد توی سکوت مشغول خوردن پیتزاهای داغ شدیم. که خیلی هوای 

 هم چسبید.

خوردم که بدنم از سردی هوا و سردی نوشابه ام رو میداشتم نوشابه

لرز کرد. قوطی رو گذاشتم رو صندلی که متوجه نگاه سنگین شاهین 

 کرد. پرسیدم:شدم. داشت نگام می

 چیه؟ -

 دم:سرش رو به چپ و راست تکون داد. پرسی 

 چرا از سایه خواستی من رو دعوت کنه؟ -

 شونه هاش رو باال انداخت که گفتم: 

 زبون نداری؟ -



 خندید. بعد از چند لحظه سربلند کرد و نگاهش رو بهم داد و گفت:

 آد.ازت خوشم می -

نگاهش رفت پی یه نقطه نامعلوم و چیزی تو دل من ریخت. کمی بعد 

 نگاهش برگشت بهم و گفت:

 باش که ببینمت. همیشه -

 پوزخندی بهش زدم و گفتم: 

 رفتارای تو توی دانشگاه قابل تحمل نیست. -

 آروم گفت: 

 دانشگاه، دانشگاهه، جای این کارا نیست. -

 تکرار کردم: 

 کدوم کارا؟ -

 خندید و گفت: 

 همین کارا. پیتزا خوردن. به روی هم خندیدن. از این چیزا. -

تا شد و همه رو برد انداخت تو سطل بعد هم مشغول جمع کردن پاک 

 آشغالی که اون نزدیکا بود. 

 برگشت و گفت:



 بریم -

بلند شدم. اون رفت وسط پارک و با اون کفشای اعصاب خورد کنم 

مجبور شدم دنبالش لنگ بزنم. دستاش رو فرو کرده بود تو جیبش و 

رفت. دوسه قدم دوییدم و بهش رسیدم. خیال جلوتر از من میبی

 نگاهی بهم انداخت و گفت:نیم

 از اون عکاس بگو. -

 آهی کشیدم و گفتم: 

بیات لعنتی، کسی که من بهش اطمینان کردم. صاحب کارم بود و  -

کردم آدم درستیه. اما نبود. چیز خاصی نیست که بخوام ازش فکر می

 حرف بزنم.

 آروم گفت:

 کرد، چیز خاصی نداره؟داشت نابودت می -

 و گفتم: سرم رو تکون دادم

 نه. ولش کن. -

وقتی رسیدیم قسمت بازی با همون کفشا لنگون لنگون دوییدم و نشستم 

 رو تاب و گفتم:

 بیا هولم بده. -



خندیدم و نزدیک اومد و پشتم ایستاد و مشغول تاب دادنم شد. من می 

داد. باد سرد تو صورتم تر و اون با تموم قدرتش هولم میگفتم محکممی

بردم. صدای خنده هام تو پارک خالی از جمعیت ذت میخورد و لمی

پیچیده بود. شاهین رفت و رو تاب کناری نشست و بهم خیره شد. من 

  .دادم که تاب از حرکت نایستههم پاهام رو تکون می

وقتی خسته شدم اجازه دادم تاب خودش آروم بگیره. وقتی منم موازی 

نشست. اون به من خیره  با شاهین قرار گرفتم سکوت سنگینی بینمون

های سنگینش کم بود و من جلوم رو می پاییدم. وقتی به خاطر نگاه

 آوردم رو بهش پرسیدم:

 خسته نشدی بس که من رو دید زدی؟ یهو گفت: -

 به جای تموم لحظاتی که دوست داشتم نگاهت کنم و نشد. -

 ناباور و حیران بهش گفتم:

تر از بیاتی. ابروهاش رو کشید تو تو خیلی وقیح و بی ادبی، تو که بد -

 هم و گفت:

 کنی؟تو من رو با اون مقایسه می -

 سرم رو تکون دادم و گفتم:

 معلومه. -

 از جاش بلند شد و اومد رو به رو



 

 م وایساد و گفت:

اش چیزهایی بود که نباید. من دنبال اون زن و بچه داشت و تو کله -

 گردم و بس.آرامش روح و روان می

 دم و گفتم:خندی

 رسی؟ یعنی چی؟ با مخ زدن من به آرامش می -

 سرش رو تکون داد و گفت:

 این چه حرفیه؟ من چه تالشی برای زدن مخ تو کردم؟ -

 خیلی ریلکس گفتم:

که از سایه خواستی دعوتم کنه، همین تاب بازی، پیتزا خریدنت، این -

 حساب کردن میز ما.

 و گفت: هاش رو تو جیب شلوارش فرو برددست

نه اینا مخ زنی نیست. حداقل برای من. چون دوست داشتم کمی  -

 باهات وقت بگذرونم که بیشتر باهات آشنا بشم.

 سرم رو باال پایین انداختم و گفتم:

 از اون لحاظ. -



 خندید و گفت:

 دقیقا از اون لحاظ. -

 بعد هم ساعتش رو نگاه کرد و گفت: 

 گردی؟به بابات اینا گفتی کی برمی -

 سرم و به دستم که زنجیر تاب رو باهاش گرفته بودم تکیه دادم و گفتم: 

 بهشون گفتم ساعت دوازده، دوازده و نیم خونه ام. -

 سر تکون داد و گفت: 

 پس هنوز وقت هست. پاشو بریم. -

 

 از جام بلند شدم و کنار هم راه افتادیم.

 نگاهی بهم انداخت و خندید و گفت:

پوشیدی، امشب هم کتونی اسپرت و کتونی میتو که همیشه  -

 پوشیدی.می

 با کیف دستم محکم زدم تو بازوش و گفتم: 

 مسخره نکن. -



وقتی سوار ماشینش شدیم رفتیم خیابون گردی و همه جا رو گشتیم.  

خیلی خیابونا که تا حاال نرفته بودم. با آهنگی که برام گذاشته بود از ته 

کردم. سر ساعت هم من رو رسوند دم کشیدم و کیف میدل جیغ می

خونه مون. نگاهش کردم. اون دوتا چشم گیراش عجیب خواستنی 

 بودن. بهش لبخند زدم و گفتم:

 تا حاال تولد این شکلی نرفته بودم. بهترین جشن تولد عمرم شد. -

 چند لحظه فقط نگاهم کرد. بعد هم لبخند زد و گفت: 

 شبت بخیر. -

و در رو بستم. کلید انداختم تو در. منتظر شد تا  از ماشینش پیاده شدم 

برم تو. وقتی وارد شدم برگشتم و براش دست تکون دادم. اما اون 

نرفت. از الی در نگاهش کردم. بعد هم آروم در رو بستم که صدای 

 جیغ الستیکاش اومد.

کنم. شخصیتش با اون حاال از وقتی که اومدم تا االن دارم بهش فکر می

زش تصور داشتم فرق داشت. اون خیلی خوش برخورد بود و چه که ا

 من فراموش کردم ازش تشکر کنم.

 

 بیست و نهم آذر ماه.

 



چند روز از اون شب گذشت. یک شب رؤیایی بود. هر چند اولش بد 

گذشت اما آخراش خیلی خوب بود. بعد از اون من بیشتر وقتا شاهین 

هین سفت و سخت شده بود. دیدم اما اون همون شارو توی دانشگاه می

تونم درک کنم. داد. اصال این رفتارش رو نمیجلوی بقیه بهم محل نمی

اون که توی خلوتمون خیلی صمیمی بود و توی دانشگاه حتی نگاهم 

 کرد.نمی

تا امروز که توی ایستگاه اتوبوس واستاده بودم سوار شم یهو ماشینی 

میدیم با کیه؟ شیشه هاش نزدیک شد. نشناختمش. برامون چراغ زد. نفه

هم دودی بود. همه به هم نگاه کردیم. من هم پر رو رفتم کنار ماشینش 

 و خم شدم. اون شیشه رو پایین داد و گفت:

 سالم. -

 من هم سر تکون دادم و گفتم:

 علیک. -

 به کنار خم شد و در رو باز کرد و گفت: 

 بشین. -

بود و همه داشتن  یک نگاه سمت ایستگاه کردم که پر از دانشجو 

 کردن. در رو بیشتر باز کردم و نشستم. نگاهمون می

 ماشین رو به حرکت در آورد که گفتم:

 ماشین جدید مبارک. -



 یه نگاه تو آینه انداخت و در حال دور زدن تو بلوار گفت: 

 مال شاهرخه. اون با ماشین من رفته. -

 با کنجکاوی پرسیدم: 

 چرا با ماشین اون اومدی؟ -

 جوابی نداد. گفتم: 

 دونست شاهین راستاد تو این ماشینه.چون کسی نمی -

 جواب نداد. ُمِصر پرسیدم: 

 درسته؟ -

 سرش رو باال و پایین انداخت. پرسیدم:

خوای کسی بدونه تو با منی مرض داری من رو سوار تو که نمی -

 کنی؟ می

 نگاه جدیش رو بهم انداخت و گفت: 

 بطه مون جدی نشده کسی بدونه تو با منی؟ خوام تا رابده نمی -

 خیلی جدی به سبک خودش گفتم: 



ترسی که من با توام یا تو بامنی؟ تو نگران منی یا خودت؟ تو می -

گرده. کسی بدونه شاهین راستاد داره با یک دختر با نوشین سهرابی می

 تو نگران وجهه خودتی.

 دن داشته باشه. گفت:کمی صداش رو باال برد. نه طوریکه قصد داد ز 

خوام من نگران دوتامونم. بیشتر از همه هم تو. چون دختری و نمی -

 کسی در موردت برداشت غلطی داشته باشه.

 

 با پوزخند گفتم:

گردم، دیگه برداشت غلط و غیر غلطش چیه؟ من دارم با یه پسر می -

 .گردهخواد کل دانشگاه بدونه نوشین با شاهین میاصال من دلم می

 بعد هم زیر لب گفتم:

 چه اسمامون هم به هم میان. -

 لبخند زد و گفت: 

 آره میان. -

 رومو بهش کردم و به سمتش چرخیدم و گفتم:

 چرا سعی داری مخم رو بزنی؟  -

 اخمی کرد و گفت:



خوام مخت رو بزنم. اگه گم. نمیگوش کن یک بار برای همیشه می 

دستم بود. دخترای پایه که واسم له خواستم مخ زنی کنم آدم بهتر دم می

زنن. اما به اندازه کافی جوونی کردم. االن دیگه دنبال یه مورد له می

 مناسب برای ازدواجم. پس قدر موقعیتت رو بدون.

 سرم رو باال و پایین انداختم و گفتم:

وای چه عالی! چه افتخاری نصیبم شده. شاهین راستاد بعد از کلی  -

خواد. یکی از مواردیم که برای ازدواج می دختر بازی، من رو

 خواد برای ازدواج بهم فکر کنه.می

 شاهین حرفم رو قطع کرد و گفت:

 البته در حال حاضر تنها موردی. -

 

 رو باال انداختم و گفتم: یک تای ابروم

جالب تر شد. در حال حاضر تنها موردم. احتماال برای آینده موارد  -

 د در گذشته همین رو به بقیه هم گفتی.دیگه هم پیش بیاد. شای

 ای بهم انداخت و گفت:نگاه کالفه 

 تونی ساکت باشی؟می -

 تکیه کردم و گفتم: 

 چرا که نه؟ -



بعد هم در سکوت رفت تا به یک بوتیک رسید. ازم خواست پیاده بشم. 

با هم وارد بوتیک شدیم. سالم کردیم و از طرف صاحب بوتیک 

 گرفتیم.آمد گرمی تحویل خوش

 شاهین با صدای آروم بهم گفت:

 خوای انتخاب کن.هر چی که می -

 به شاهین نگاه متعجب انداختم. من رو آورده بود یکی از گرونترین

 گفت:بوتیکای شهر و داشت می

 انتخاب کن!  -

 چند لحظه براندازش کردم. بعد گفتم:

 به همین راحتی؟ -

 جواب داد: 

 مگه تو ناراحتی؟ -

ها افتادم و دوست پسرای بدبختم که حتی یک یاد گذشتهیک لحظه 

کردن. با خودم گفتم چرا حاال که این خودش شارژ ناقابل هم خرجم نمی

 خواد، خرج نکنم.می

البد کل عمرش برای دخترایی مثل سایه از جیبش خرج کرده، حاال 

 بذار یه بارم برای دختری از جنس من خرج کنه.

 پس گفتم:



 دارم.بخوام بر مینه! هر چی  -

 سرشو تکون داد و گفت: 

 خواد بر داره.خانم میرزایی لطفا به خانم کمک کنین، هر چی می -

 خانم میرزایِی نسبتا چاق سر تکون داد و گفت: 

 چشم. -

شاهین رفت رو مبل چرم نشست و یک مجله برداشت و پاش رو  

خدای  روی پای دیگه اش انداخت و مشغول ورق زدن مجله شد. وای

من چه صحنه باحالی بود. یه جنتلمن ببرتت خرید. بشینه با آرامش 

مجله ورق بزنه. اصال هم براش اهمیت نداشته باشه قیمت روی 

لباسا چنده. فقط بگه انتخاب کن. بعد هم از خانم میرزایی چاق  اتیکتای

بخواد هر چی خواستی بهت بده. وای خدا من و این همه خوشبختی 

 ه رؤیای فانتزی بود که امروز توی واقعیت اتفاق افتاد.محاله. این ی

من رفتم بین لباسا گشتم. از مانتو و لباس مجلسی، تونیک و تاب و 

روسری گرفته تا شلوار و کفش و کاپشن انتخاب کردم. با کمک خانم 

اش هم حرف نداشت. کردم. سلیقهمیرزایی لباسا رو یکی یکی ست می

آد و دقیقا باید چی رو با چی ست کنم. می دونست چه رنگهایی بهممی

کردم. رفتم جلوی شاهین و عرض اندام میپوشیدم میهر ستی که می

اومد سرش رو باال و پایین مینداخت، اگر هم دوست اگه خوشش می

برد تو مجله. نوبت که به لباسای مجلسی رسید، نداشت نگاهش رو می

شد و تم و اون خیره اندامم میرفمحابا جلوی شاهین میپوشیدم و بیمی

 فهمیدیم.تونست کنترل کنه به خوبی میهایی که نمیحالش رو از نگاه



در نهایت توی سرمای اواخر آذر شاهین کاپشنش رو از تن بیرون 

کشید و به باد زدن خودش با مجله مشغول شد. معلوم بود که این گرما 

 بودم. از گرمای هوا نیست و من امروز چقدر بدنجس شده

ارزید به خالی کردن جیب یه بچه مایه دار. تو هر فکری که بود اما می

برام اهمیتی نداشت و نداره. مهم اینه که وقتی اومدیم بیرون من چندین 

دست لباس جدید و مد روز داشتم. به خاطر داشتنشون هم مطمئنم 

 خوابم. امشب و دو شب دیگه هم تا صبح نمی

 

 بیست و هفتم دی ماه.

 

شه. اون حاضره هر تر میریم شاهین برام جالبهر چی بیشتر پیش می

چی داره و نداره فدای من بکنه. آخه چرا؟ نه! واقعا چرا؟ هر چی 

 گه نه!گه نه. هر چی بگم بخر نمیخوام نمیازش می

قدر ُشل. قدر ماست! اینگه نه. آخه مرد هم اینهر کاری بگم بکن نمی

قدر ا رو چراغ نفتی! آخه مرد چطور باید اینگیره مهمه رو برق می

اراده باشه که زن هر چی بگه اون هم بگه چشم. فقط بلده خرج کنه. بی

گل بخره، کادو بگیره، لبخند بزنه. مدام هم بگه ازت خوشم میاد. تو 

 خیلی قشنگی.

خوره. یکی نیست بهش بگه مرد! بعضی وقتا حالم ازش به هم می

ماه هم نیست باهم آشنا شدیم. آخه این کارا سنگین باش. هنوز یک 

 گه ازت خوشم میاد. که چی آخه؟چیه؟ مثل زن ذلیال راه به راه می



 

 پنجم بهمن ماه.

 

گیره. البته حق دونم تا شب آروم میامروز بابا خیلی عصبانیه. ولی می

هم داره. تا حاال نشده بود من شب خونه نباشم. دیشب هم من خونه 

خوب تا تونستم چندتا دلیل توجیهی آوردم و بگی نگی  نیومدم. ولی

 قبول کرد.

 قرار بود بریم دماوند ویالی شاهین اینا. اونجا به افتخار من مهم

 

خواست من رو به عنوان عشقش به همه ونی راه انداخته بود. می

 معرفی کنه و رابطه مون رو علنی کنیم.

گفتم عروسی یکی از با هزار خواهش و تمنا بابا رو راضی کردم و 

دوستای نزدیکمون اونجاست و باید حتما باشیم. بابا هم با بدبختی قبول 

 !می ذاره کرد. به شرطی که نرمین رو هم با خودم ببرم. برای من بپا

تونستم به نرمین اطمینان کنم. دونستم این رو کجای دلم بذارم. نمینمی

 ترسیدم اگه بفهمه به مامان اینا بگه.می

 هر حال با نرمین رفتن بهتر از نرفتن بود. برای همین قبول کردم. به 



هایی که شاهین برام هر دو تو خونه آرایش کردیم و از بهترین لباس

خریده بود پوشیدیم. برای همه سوال بود که من این لباسارو از کجا 

آوردم. بهشون گفته بودم از ته مونده پولی که پیش بیات داشتم رفتم تو 

 رفت.کس تو کتش نمیی خرید کردم. ولی هیچحراج

عصر حدود ساعت چهار ونیم من و نرمین حاضر و آماده رفتیم سر 

 کوچه. پرسید:

 آد دنبالمون؟فرزانه می -

 بهش اخمی کردم و گفتم:

فکر کن فرزانه است. نرمین! هر چی دیدی و شنیدی به کسی  -

آوردم تو کار. خالص نمیگی، فهمیدی؟ به نفع خودته. شاید تو رو هم 

 شدی از کهنه پوشیدن و تکراری خوردن و خوابیدن.

 نرمین آروم گفت: 

 یعنی چی نوشین؟ -

 ماشین شاهین جلوی پامون ایستاد. گفتم: 

 حاال سوار شو. -

 من سوار شدم. نرمین هم با دو دلی عقب نشست. 



تا نشستم شاهین احوالپرسی گرمی کرد. با نشستن نرمین نگاهی به 

ب انداخت. نرمین هاج و واج سالم کرد. شاهین متعجب تر جواب عق

 داد و گفت:

 سالم. چقدر شبیه خودته نوشین؟ -

 

 سرم رو تکون دادم و گفتم:

 گن خواهرمه. دوسال از من کوچیکتره، اسمش نرمینه.آره. می -

 شاهین سرش رو تکون داد و گفت:

 از آشنایی با شما خوشبختم نرمین خانم. -

یچ جوابی نداد. شاهین به من نگاه کرد. سرم رو باال انداختم. نرمین ه

 یعنی ولش کن. اون هم ادامه نداد و ماشین رو به حرکت در آورد.

زدیم و در مورد توی راه من و شاهین پچ پچ وار با هم حرف می

که به مقصد کردیم. تا اینکسایی که دعوت کرده بود صحبت می

 .رسیدیم و رفتیم توی ویالشون

 چه باغی! چه ویالیی! 

یک لحظه دودوتا چهارتا کردم. دیدم اگر بابای شاهین بمیره چه ارث و 

شه. میراثی بهش می رسه و اگر من زنش بشم چقدر خوش به حالم می

 از خودم پرسیدم مگه اینا چقدر مال و منال دارن که تموم شدنی نیست؟



 ومدم و گفتم:نرمین بازوم رو کشید که از فکر و خیاالت بیرون ا

 چته تو؟ -

 اون عصبی پرسید:

 جا کجاست؟این -

 پفی کردم و گفتم:

کجاست؟ خونه هم دانشگاهیم. خونه دوست پسرم. خونه همسر آینده  -

 ات.ام. خونه شوهر خواهر آینده

 های جلوی عمارت برگشت و گفت:شاهین روی پله

 بفرمایین. هوا سرده. -

دوباره بازوم رو کشید و با ترسی  راه افتادم سمت عمارت که نرمین 

 که تو چشماش بود گفت: 

کنی؟ تو از کی تا این حد نوشین! معلوم هست داری چه غلطی می -

بری و می دوزی ؟ قرار سر خود شدی؟ از کی خودت برای خودت می

دوست پسرت. اگه بالیی سرمون آوردن  بود بیاییم عروسی، نه خونه

 خوای چکار کنی؟ هان؟می

 گفتم: 



بینی اینا مثل اون تازه به دوران رسیده هایی که تو فک و فامیل می -

خوره، آب از لب و لوچه شون نیستن. که تا چششون به یه دختر می

 شه. چشم و دلشون سیره. آویزون می

 نرمین سرش رو تکون داد و با تأسف گفت:  

یت اس نوشین. تو چت شده؟ تربقدر گرسنهچشم و دل تو چرا این

خانوادگی تو اینه؟ به اسم عروسی بیای بیرون اما اومده باشی خونه 

دوست پسرت؟ مگه مامان بابا چی برامون کم گذاشتن که خودت رو 

قدر حقیر کردی که پاشی با یک پسر، بدون اطالع مامان بابا بیای این

 جا.این

 نرمین عصبی پوزخند زد و گفت:

کنه من هم خبر داشتم که تو ر میخدای من نوشین! بابا اگه بفهمه فک -

 کنی! چه غلطی داری می

خسته بودم از شنیدن این ورورا. حاال که خدا یه پسر گاگول مایه دار 

کنه. با بی انداخته تو دامنم این شده مرشد و من رو ارشاد می

 حوصلگی گفتم:

 دست بردار نرمین، بیا بریم تو. -

دوباره بازوم رو کشید و یک قدم سمت ساختمون برداشتم که نرمین 

 گفت:



نوشین! قربونت برم. درسته که تو خوشگلی، قشنگی، همه  -

خوانت، ولی عزیزم این راهش نیست. اگر این پسر تو رو می

 اومد خواستگاریت.خواست میمی

 حوصلگی گفتم:با بی

 به وقتش میاد. هر وقت من اجازه بدم.  -

 سعی کرد با آرامش بپرسه:

 ه وقتیه؟ یعنی وقتش چ -

 دستم رو به کمرم زدم و گفتم:

شدیم. امروز هم خیر سرش عزیزم. تا حاال که داشتیم با هم آشنا می -

اومده دوست و فامیالش رو دور هم جمع کرده من رو به عنوان 

عشقش به همه معرفی کنه. البته اگر تو بذاری. بعد هم من رو به 

بیان خراب شده بابا من رو اش معرفی کنه. بعد با خانوادش خانواده

زدم. نرمین با ببرن. ناخواسته داشتم با لحن تند و عصبی حرف می

 همون آرامش همیشگیش گفت:

پسندیدن. باید بیان دیدن و مینوشین. خانواده ما باید اول پسر رو می -

 تو خونه بابات تو رو ببینن. نه که تو بری خدمتشون. 

 پوزخندی زدم و گفتم:



و اون خونه نمور نشستی، مغزت هم کپک زده. عقایدت هم بس که ت -

های سنتی و کذایی. االن زنگ زدن. دیگه گذشت اون دوران ازدواج

 خوایاگر می

 

 نرمین تو چشمام زل زد و گفت:

آره با گذر زمان آدم باید عوض بشه. عوض شدن خوبه. اما عوضی  -

 شدن خوب نیست.

 

 با عصبانیت گفتم:

 گی؟چی میفهمی داری می -

 اش گفت:نرمین با آرامش همیشگی 

کنی؟ فهمی داری چکار میگم. تو نمیفهمم دارم چی میمن می -

 زحمات بابا و مامان رو... 

 پریدم وسط حرفش و داد زدم:



خیال شو دیگه. تموم عمرمون به خاطر اونا زیاد کدوم زحمات. بی -

صورتمون رو سرخ که نداشتیم هیچ، همیشه هم کم آوردیم. با سیلی 

داشتیم که کسی نفهمه چقدر کم داریم. اما همیشه خدا چشممون به نگه

داشته های مردم خشک شد و دلمون به خاطر نداشته های خودمون آب 

افتاد. خسته شدم بس که کم آوردیم. بس که همیشه هشتمون گرو نهمون 

کار و بود. بس که تو ضل آفتاب تابستون رفتم تو خیابون، که برم سر 

کار کردم و تو سرمای استخون سوز زمستون منتظر اتوبوس شدم تا 

که سوار بشم. خسته شدم بس که لباس قشنگ مردم رو دیدم و حسرت 

کشیدم. بس که روش زندگی دیگران رو دیدم و رنج کشیدم. بس که 

طال جواهرات و ماشین دیگران رو دیدم و از ته دل سوختم. خسته شدم 

وز برای یک قرون دو هزار خدا خدا کردم... اما از بس که شب و ر

حاال چی؟ فقط کافیه جای اسم خدا رو صدا زدن اسم بنده اش رو صدا 

بزنم. فقط کافیه بگم شاهین! شاهین هر چی که خدا و بابای تو بهم 

 ده. از شیر مرغ گرفته تا جون آدمیزاد.ندادن بهم می

م، بسازم و بسوزم. ولی کردن که بسازم، بساز ی عمر فقط نصحیتمهمه

نفهمیدن ته دل من هزارتا آرزوی مرده مونده. دلم شده قبرستون 

 آرزوهام.

 اشکام راه گرفتن و گفتم:

فقط بلد بودن امید ببندن به خدا و حرف بزنن. اما هیچ کاری برای  -

بهتر شدن زندگیمون نتونستن بکنن. نرمین من فقط به فکر خودم نیستم. 

به فکر مامان، بابا، نوید که از هممون کوچیکتره و  به فکر شما هستم.

وارد دبیرستان شده. با شاهین ازدواج کنم براتون خونه بزرگتر 

بار شماها گیرم. می فرستمتون خارج. فقط اگر اجازه بدین. یکمی

 فهمی یا نه؟ بذارین من کارم رو بکنم شاید من تونستم. تو اینارو می



 چپ و راست تکون داد و گفت:نرمین با تأسف سرش رو به 

خوای بدری! احساسات یک بینم نوشین. میگرگ رو تو چشمات می -

مرد رو! شرف رو! امیدوارم سرت به سنگ نخوره. امیدوارم پشیمون 

 نشی.

 شم. مثل من واسه این مرد زیاده. پشیمون نمی -

هام رو پاک کردم. من هم راه افتادم و نگاهم رو ازش گرفتم و اشک

 تم:گف

 بیا تو. -

های من رفتم توی ساختمون و با رامین و شاهرخ و چند تا از بچه

 پرسی کردم و جواب تبریکهاشون رو دادم.دانشکده سالم و احوال

 بعد هم با خواهرهای شاهین آشنا شدم.

 

نرمین هم اومد تو. خیلی آروم سالم کرد و من به بقیه معرفیش کردم. 

 مون رو عوض کردیم.رفتیم توی یک اتاق و لباسها

 نرمین رو فرستادم پایین و خودم توی راهرو ایستادم.

شاهین از اتاق بیرون اومد. توی اون کت شلوار مشکی خیلی خوشتیپ 

 شده بود.



اما همش یک چیزی نمیذاشت این حجم از زیبایی و وجناتش رو هضم 

 کنم.

 با لبخندش جلو اومد و گفت:

 چقدر خوشگل شدی عزیزم. -

 دم و گفتم:لبخند ز

 تو هم خوشگل شدی. -

جلو اومد و رو به روم ایستاد. چند لحظه نگاهش توی صورتم چرخید. 

ها انداخت و بعد دوباره به من نگاه کرد. آروم سرش نگاهی سمت پله

 رو جلو آورد و برای اولین بار لبهام رو بوسید.

شاید بدون هیچ مقاومتی اجازه دادم من رو ببوسه. با خودم فکر کردم 

این معامله خوبیه. اون برای من خرج کنه و من به اون اجازه بدم من 

 رو ببوسه.

 اما شاید فقط در همین حد. اون هم تا زمانی که چیزی مشخص نشده.

 هام رو نگاه کرد گفت:وقتی راست شد و چشم

 دوستت دارم. -

 

 لبخندی تحویلش دادم. دستش رو دور بازوم انداخت و گفت:



 بریم. -

هم رفتیم طبقه پایین. مهمونا با دیدنمون برامون دست زدن. بهمون با 

 تبریک گفتن و بعد جشن شروع شد.

شد. من در مرکز چه جشن خوبی بود. برای من بود. اصال باورم نمی

 بردم.خندیدن و لذت میزدن. برام میتوجه همه بودم. بهم لبخند می

ا هم رقصیدیم. با رامین آهنگ آنشرلی رو پلی کرد. من و شاهین ب

 هایی که از قبل بهم داده بود تونستم باهاش هماهنگ برقصم.تمرین

اما بین رقصیدن چیزی توجهم رو جلب کرد. نگاه خیره رامین به من و 

 شاهین.

هاش رو زیر بغلش زده بود و تکیه اش رو به ستون وسط سالن دست

 کرد.زده بود. داشت نگاهمون می

یب بود. وقتی آهنگ تموم شد یک لیوان شربت این نگاه خیره برام عج

 برداشتم و رفتم کنارش. 

 پرسیدم:

 چی شده؟ -

 شونه هاش رو باال انداخت و گفت: 

 هیچی. -

 یک جرعه از شربت رو نوشیدم و گفتم:



 کنم خیلی تو خودتی و ناراحتی.احساس می -

 لبخند سردی زد و گفت: 

 طور نیست.نه، این 

اشاره ای به نرمین داد که تنها روی یکی از برای عوض کردن بحث 

 ها نشسته بود. پرسید:مبل

 چرا خواهرت اینقدر ناراحته. -

 سرم رو تکون دادم و گفتم:

 کنه.نه. ناراحت نیست فقط احساس غریبی می -

 

 رامین لبخند زد و گفت:

 طور ! که این -

 بعد ببخشیدی گفت و رفت رو به روی نرمین ایستاد. چیزی بهش 

گفت. نرمین بهش تعارف کرد بشینه. بعد هم رامین کنار نرمین نشست 

 و با هم مشغول صحبت شدن. 

زدن، با سر و اشاره تمام مدت حواسم پیش اون دوتا بود. حرف می

کردن و در آخر شروع کردن به گفتن و دست حرفهای هم رو تأیید می

 خندیدن. 



 خندیدن. گفت و یکی اون و مییکی این می

 هین به کنارم اومد و از زمان صرف شام حرف زد. شا

بعد هم همه رو برای شام سر میز دعوت کرد. اصال نتونستم حواسم 

رو بدم به میز و غذاهای رنگارنگش. چون رامین هر طور بود نرمین 

 رو نزدیک خودش نشوند و با هم جیک تو جیک شدن. 

شامشون تموم  انگار حرفاشون تمومی نداشت. انقدر گفتن و گفتن تا

 شد. بعد با هم بلند شدن و رفتن یک گوشه نشستن. 

ترسیدن توی بعد از شام بیشتر مهمونا رفتن چون برف گرفته بود و می

 راه بمونن. اما ما مجبور بودیم به خاطر بقیه مهمونا بمونیم. 

بقیه تا نیمه شب زدن و رقصیدن تنها چیزی که ذهنم رو درگیر کرده 

نرمین بودن. هر دو کنار شومینه رو به روی هم نشسته بود رامین و 

کردن. تعجبم خیال جمع و جشن با هم گفت و گو میبودن و داشتن بی

 از این بود که حرفاشون تمومی هم نداشت. 

تا اینکه تصمیم به ترک مهمونی گرفتیم. اما برف خیلی باال اومده بود. 

مونیم. به مادرم زنگ شیوا گفت جاده بسته است و همه مجبوریم که ب

زدم و موضوع رو گفتم. اولش عصبانی شد. بعد که فهمید چاره ای 

 نداریم اجازه داد شب بمونیم. 

وقتی من و نرمین رفتیم توی یکی از اتاقا که بخوابیم در مورد رامین 

دونم که ازش سوال کردم و اون گفت چیز خاصی نیست. اما من می

 تما مخش رو زده.گه و رامین تا حاال حدروغ می



 

 دهم اسفند.

 

 دیروز صبح زود شاهین اومد دنبالم با هم بریم پیست اسکی دیزین. 

تقریبا همه دوستام بودن. وقتی رسیدیم به پیست شاهرخ و رامین هم 

ها رامین خودش رو کشید کنارم اومده بودن. بعد از خوش و بش با بچه

 و گفت:

 نرمین خانم نیومدن؟ -

 ادم و گفتم:سرم رو تکون د 

 نه. نیومد. -

 خیلی آروم گفت:

 به شاهین گفتم ازتون بخواد نرمین رو هم بیارین. -

شاهین بهم گفته بود که نرمین رو هم با خودم بیارم. اما من حسودیم  

تونم به خودم دروغ بگم. من از حرف زدن رامین و شده بود. نمی

رامین حرف داشته  که نرمین برایشه. از ایننرمین با هم حسودیم می

که مثل اون شب توی ویال، رامین و نرمین باشه خوشم نمیاد. از این

 اومد. جیک تو جیک بشن خوشم نمی

 برای همین گفتم:



 بهم گفت. ولی نرمین درس داشت و ترجیح داد نیاد. -

رامین سر تکون داد و رفت وسایلش رو از ماشین شاهرخ بیاره. وقتی 

طول مسیر رامین، شاهرخ و شاهین سر به سر رفتیم باالی کوه تمام 

خندیدن. اما نگاه من به رامین بود و به حرفهاشون ذاشتن و میهم می

 توجه نداشتم. 

های رامین شده بودم که یادم رفت کجاییم. وقتی اونقدر غرق خنده

 شاهین چند بار صدام زد تازه به خودم اومدم. 

کرد. ور عجیبی نگاهم مینگاهم توی نگاه شاهرخ افتاد که داشت ج

 نگاهم رو گرفتم و حواسم رو به شاهین دادم و گفتم:

 بله. -

شاهین از ارتفاع پایین رو نشونم داد و من توی ذهنم آشوب عجیبی  

که کنار شاهین هستم اما تمام ذهنم حول فهمیدم چرا با اینداشتم. نمی

 گرده. رامین می

شغول عکس گرفتن و تفریح ها موقتی به باالی پیست رسیدیم. بچه

کردن توی برف شدن. شاهرخ و رامین مشغول پوشیدن کفش اسکی 

خندیدن قهقهه زدن و میکه حرف میشدن که برن بازی کنن. بین این

اومد زدن. از خوش برخوردی و سرزندگی رامین خیلی خوشم میمی

 کرد. و این برام دلنشینش می

نوشیدنی گرم خوردیم. چون من من و شاهین هم همون باال موندیم و 

 گیرم. اسکی بلد نیستم و حتما یک روزی یاد می



وقتی اونا پایین رفتن من و شاهین موندیم و اون گفت که باید هرچه 

 زودتر من رو به خانواده اش معرفی کنه و من باید آماده باشم. 

بار شاهین و شاهرخ رفتن برای اسکی. من وقتی اون دوتا برگشتن این

رامین موندیم. رامین سردش شده بود و ازم خواست بریم که یک و 

 چیز گرم بخوره. 

 وقتی پشت میز نشست و چای سفارش داد به یک نقطه خیره شد. 

 ازش پرسیدم:

 چرا تو فکری؟ -

 نگاهش رو بهم انداخت و گفت: 

 گیر شدم و پرسیدم:تو به نرمین نگفتی بیاد، مگه نه؟ غافل -

 گفتم؟چرا من نباید می -

 لبخند زد و شونه هاش رو باال انداخت و گفت:

 دونم.نمی -

 که صدام بلرزه بگم:سعی کردم بدون این 

 فقط به خاطر درسش نیومد.  -

 لبخند زد و گفت:



 جای دیگه جمع شدیم، به خاطر من بیارش. -

 از این حرفش خوشم نیومد اما گفتم:

 باشه. -

 ادامه داد:

چنانی توی دست و بالم شاهین و شاهرخ پول آنمن تنهام. برخالف  -

نیست که بتونم ولخرجی کنم و کسی رو به خودم وابسته کنم. هر چی 

چنانی ندارم که که هستم با دلمم. اگه از نرمین خوشم اومده، پشتوانه آن

تونم کسی باشم که یک دختر بخواد بهم مثل شاهین برخورد کنم. اما می

 تکیه کنه.

 آروم گفتم:

 منظورت چیه؟  -

 یک جرعه از چایش رو نوشید و پوزخندی زد و گفت:

کاری ندارم که عموم حق و سهم من و خواهرم رو داره برای  -

 کنه که اونا ولخرجی کنن برای امثال شماپسراش خرج می

 

 کنم.اما من دلم رو برای نرمین خرج می



بود عموش  و بعد از این حرفش پرسیدم چرا سهم اونا. و رامین معتقد 

تمام ارثی که از پدر رامین به جا مونده بود رو باال کشیده و به اون و 

ده. حتی براش یک ماشین هم نخریده بود. تنها به خواهرش چیزی نمی

داد که البته مبلغ صورت ماهانه به اون و خواهرش پول تو جیبی می

 قابل توجهی هم بود. 

 

ستن و مشغول صحبت شدیم. وقتی شاهرخ و شاهین برگشتن کنار ما نش

 یک ساعت بعد هم همراه شاهین رفتیم تا اسکی بهم یاد بده. 

 

 بیست و ششم اسفند.

 

نزدیک عید شده. همه تو تکاپوی سال جدید هستن و خوشحال. اما من 

 خوشحال نیستم. امروز خیلی دلم گرفت.

 همراه شاهین رفتم خونه شون. رفتم که مامانش من رو ببینه.

یم داخل و نشستیم و مادرش اومد و به هم معرفی شدیم، اون وقتی رفت

 با دقت براندازم کرد.

ام پرسید. از سوادم. از شغل بابا. از فامیالمون. بعد هم از خانواده

 چقدر سخت بود.



 شم.کردم دارم بازجویی میاحساس می

 من رو با خودش به اتاقش برد.

 قدم زدن شد. یهو پرسید:با تعارفش نشستم روی صندلی و اون مشغول 

 چقد شاهین رو دوست داری؟ -

 از سؤالش جا خوردم. اما با این حال خیلی سریع گفتم:

 ی دنیا.خیلی زیاد. به اندازه همه-

 دوباره پرسید:

قدر دوستش پول تو باز هم همیناگر شاهین یهو ورشکست بشه و بی -

 داری؟

پول بشه ردم اگر شاهین بینفهمیدم چرا اینا رو گفت. اما با خودم فکر ک

تونه حتی خوره. دیگه نمیشه یک آدم معمولی و دیگه به دردم نمیمی

خوشحالم کنه. چون کمبود زندگی من مادیاته. من به مادیات نیاز دارم. 

 شه. واگرنه عشق و دوست داشتن که همه جا پیدا می

 اما با این حال لبخند سردی زدم و گفتم:

 م.باز هم دوستش دار -

 

 پوزخندی بهم زد و گفت:



 تونی بری.می -

 پاشدم و اومدم سمت در که گفت:

 خوری.از زندگی پسر من برو بیرون. تو به دردش نمی -

 برگشت و متعجب گفتم:

 چرا؟ -

 به کنار پنجره اتاقش رفت و با نگاه به باغ پشتی گفت:  

ی خواییش نه خودش. این بار من پوزخند چون تو برای پولش می -

 زدم و گفتم:

 از کجا فهمیدین؟ -

 روش رو بهم کرد و گفت: 

از سرعتت برای جواب دادن به سؤال اولم و از مکث طوالنیت  -

برای جواب دادن به سؤال دومم. شاهین آدم دل رحم و مهربونیه. اون 

با قلبش مقابل تو وایساده. لیاقتش بیشتر از توئه. هیچ چیز توی تو 

خونه، نه پسر من باشه. نه خانوادت با ما میوجود نداره که مناسب 

خودت ارزش پسر من رو داری. پس دست از سر پسر من بردار و 

 برو.



ذاشتم مغز شاهین رو با این حرفا پر گفت و نباید میاون راست می

کنه. پس از اتاق بیرون زدم و در رو بستم. چند لحظه  پشت در 

راهرو رو طی کردم و سریع از ایستادم تا تونستم به گریه بیفتم. بعد 

های متعجب همه پالتوم رو برداشتم و تن ها پایین اومدم. جلوی نگاهپله

 کردم و کیفم رو برداشتم و رو به شاهین گفتم:

کنن من برای پول با شما همراه شدم. چون فقط مادرتون فکر می -

 رم بیرون.سطح خانوادت نیستن. من از زندگی تو میخانواده ام هم

 هاست. توهین به خودم، احساساتم.بهتر از شنیدن این توهین

 بعد راه افتادم و شاهین دنبالم اومد و سعی کرد آرومم کنه.

دونم که این زن مانع بزرگیه برای رسیدن به شاهین و باید زودتر می

 یک فکری بکنم.

 

 بیست و هشتم فروردین.

 

بودیم. نرمین هم با خودم توی ویالی دماوند خانواده راستاد جمع شده 

 بردم.

دوست داشتم ببینم رابطه اون و رامین چطوریه؟ از لحظه ای که وارد 

ویال شدیم اونا یک گوشه خلوت پیدا کردن و با هم جیک تو جیک 

زنن که هر لحظه روی لباشون خنده شدن. معلوم نبود از چی حرف می

 است.



ها و من روی پلهشاهرخ و شاهین در حال آماده کردن کباب بودن 

 نشسته بودم

 کردم.زدن نگاه میو داشتم به رامین و نرمین که با هم حرف می

 شاهین اومد کنارم نشست و گفت:

 چرا تنها نشستی؟ -

 دستهام رو به هم مالیدم و گفتم:

 هیچی. -

 چند لحظه نگاهم کرد و گفت:

 کنم خوشحال نیستی؟عزیزم. چرا احساس می -

شاهین نگاه کردم. این مرد چقدر آروم بود.  چند لحظه توی چشمای

زد. همیشه همه رو دور خودش چقدر مهربون بود. همیشه لبخند می

کرد. همیشه سعی داشت به همه کمک کنه. حتی اولین برخورد جمع می

طور بود که شاهین برای کمک کردن به من بلند شد. اما ما با هم این

تونم عاشقانه ستم. چرا نمیچرا اونطور که باید و شاید عاشقش نی

 خواد؟ بخوامش؟ اونطور که اون من رو می

ناخواسته نگاهم سمت رامین و نرمین چرخید. نرمین با صدای بلند 

خندید و رامین لبخند عمیقی روی لباش بود و داشت استکان چایش رو 

 کرد. نگاه می



 شاهین اسمم رو صدا زد. نگاهم رو، رو بهش چرخوندم و گفتم:

تر هم ه. ناراحت نیستم. خوشحالم. وقتی تکلیفم روشن بشه، خوشحالن -

 شم.می

 شاهین دستش رو دور شونه ام انداخت و گفت:

شه، همین روزها. نگران نباش. ببین رامین هم داره حتما روشن می -

ده. ممکنه اونا هم کار رو باهم تموم به نرمین خانم توجه نشون می

 کنن.

 دونستم از چیه!کردم که نمیغمی رو حس می چیزی نگفتم. ته قلبم

 

کمی بعد شاهرخ صدامون کرد و رفتیم برای ناهار. دور میز نشستیم و 

 مشغول خوردن ناهارمون شدیم.

 تمام توجه شاهین به من بود و مدام بهم

 

کرد. اما رامین با صدای کرد غذا بخورم و بشقابم رو پر میتعارف می

 شد صداش رو شنید.و اصال نمی زدآروم با نرمین حرف می

های رامین اعصابم رو به هم پچ کردنهای شاهین و پچحرف زدن

 ریخت.می

 دفعه داد زدم:یک



 بسه دیگه. -

طوری که همه ساکت شدن و نرمین و شاهین هم از جا پریدن. همه  

بهم خیره شده بودن. دست و پام رو گم کردم. سعی کردم به خودم 

 مسلط بشم. گفتم:

 کنه.ببخشید. من یک کم سرم درد می -

بعد از جام بلند شدم و رفتم توی ویال. رفتم توی آشپزخونه و یک لیوان 

آب از یخچال برداشتم و آروم آب رو نوشیدم تا حالم بهتر بشه و آتیش 

 درونم رو سرد کنه.

 شاهین اومد داخل و گفت:

 عزیزم. طوری شده؟ حالت خوبه؟ -

 انداختم و گفتم: سرم رو باال و پایین 

 آره. -

 با نگرانی گفت: 

 دونم از چیزی ناراحتی. کاش بهم بگی چی شده؟ولی می -

پرسه. پس دونستم اگر جوابش رو ندم دست بردار نیست و مدام میمی

 گفتم:

 کنه. همین.این بالتکلیفی اذیتم می -



 جلو اومد و بهم لبخند زد و گفت:

 و روشن کنم.دم، همین هفته تکلیفت رقول می -

 بهش خیره شدم. دلم آشوب شد. نفهمیدم چرا. 

رم. ازم خواست برگردیم سر میز و بهش گفتم اون بره ، بعد من می

 جا ایستادم.شاهین رفت و من با نگرانی همون

نگاهی بهم انداخت و کمی بعد کسی اومد تو آشپزخونه. شاهرخ بود. نیم

 رفت سمت ظرفشویی.

دیم. کاری به هم نداشتیم. اون آدمی بود که با خیلی با هم صمیمی نبو

کرد و تو جمع اونا شادتر و تر برخورد میدوستای پسرش خیلی راحت

 پر سر صداتر بود.

رقصید یا چالش راه ریخت. یا میکل جمع رو با حضورش به هم می

 مینداخت یا بازی. از جرئت حقیقت گرفته تا بازیای خنده دار.

کرد. ندیده بودم با رسید از باال نگاهشون میولی به دخترا که می

 ای از خودش نشون بده.دختری دوست باشه، یا حالت عاشقانه

آب رو باز کرد و یه خورده مایع ظرفشویی ریخت تو دستش و مشغول 

 شستن دستاش شد. با همون حال گفت:

 چرا غذات رو نخوردی؟ -

 آروم گفتم:



 خورم.رم میاالن می -

 پرسید:

 ت چیه؟مشکل -

 تعجب کردم. با همون حالت تعجب پرسیدم:

 ای.در چه رابطه -

 سابید گفت:هاش رو محکم به هم میکه دستدر حالی 

 ات با شاهین.در رابطه با رابطه -

سرم رو تکون دادم و  لیوان دستم رو بردم گذاشتم روی سینک 

 ظرفشویی و گفتم:

 مشکلی نداریم. -

 گفت:هاش رو گرفت زیر آب و دست

 شاهین نداره، تو یه چیزیت هست. -

نگاهش کردم. رو کرد بهم و محکم زد روی اهرم شیر و آب رو بست  

 و با گره همیشگی ابروهاش نگام کرد و گفت:

 حواست باشه. -

 گه. با نگاه خیره پرسیدم:نفهمیدم چی می 



 یعنی چی؟ -

 کامال رو بهم چرخید و گفت:

ه. دلش صافه. حواست باشه دلش رو آزار و مهربونشاهین خیلی بی -

 نشکنی.

 چند لحظه نگاهم کرد و بعد رفت.

داد. باید از این فهمیدم شاهرخ آدم تیزیه. برخالف چیزی که نشون می

 به بعد بیشتر مراقب رفتارهام باشم.

 

 دهم اردیبهشت.

 

برد. اون به شه شاهین همه چیز رو پیشخودم هم باورم نمی

اش و همه چیز درست شد. ما اه با خانوادهخواستگاریم اومد. همر

جواب مثبت دادیم. و حاال قراره چند روز دیگه مراسم نامزدیمون 

 برگزار بشه.

 

 بیست و سوم اردیبهشت ماه.

 



مراسم نامزدی من و شاهین برگزار شد. چه تاالری، چه جشنی، چه 

 لباسی، چه طالهایی، دهن کل فامیلمون وا مونده بود. همه داشتن به

زدن. اش و وضع مالی اونا از تعجب سکته میخاطر شاهین و خانواده

رسیدن، غرورشون مخصوصاً اونایی که تا دیروز هر وقت به ما می

کرد. اونایی که پسر به خاطر وضع مالی بهترشون من رو خفه می

 داشتن و ولی با ما وصلت نکردن.

. چون باید در از این به بعد جرئت خواستگاری از نرمین رو هم ندارن

حالی اونقدر رقصیدم و رقصیدم حد شاهین باشن. توی تاالر از خوش

که مامان چندین بار بهم تذکر داد که سنگین باشم. اما مگه مهم بود؟ 

ی های من بود که دل همهمهم دل من بود. مهم خود من بودم. مهم خنده

 اونایی که ما رو کم شمردن سوخت.

دار سگرمه اد بود و مادرش چقدر غصهشاهین چقدر از شادی من ش

 هاش تو هم بود. ولی اصال مهم نبود.

کنم. حاال که خودم مهم نبود... اما امشب که دارم به شب قبل فکر می

بینم که چندان هم از ته دل برای خودم شاد هستم و خودم و دلم، می

خندیدم چون چشم خیلیا داشت از حدقه در نبودم. بیشتر انگار می

 اومد. چرا خبری از اون شادیی که باید باشه نیست.می

 افته.چرا همه چیز برام معمولی شده؟ چه اتفاقی داره می

 

 ام خرداد.سی

 



شه. شاهین خیلی ره دلسردی من بیشتر میتر پیش میهرچی بیش

اش من رو دوست ندارن. همشون خوبه. خیلی زیاد. ولی خانواده

من متنفره. کامال از رفتارش مشخصه رفتارشون با من سرده. ربکا از 

وقت با شاهین رو دوست داره. شیال اصال با من دوست نیست و هیچ

گیره. شیوا مهربونتره اما مشخصه به خاطر شاهین سعی من گرم نمی

دیگر رو کنه دوستم داشته باشه. ماه منیر از من بیزاره. هردفعه هممی

 ناراحتی تموم نشه. بینیم امکان نداره دیدارمون با بحث ومی

تونم به دروغ بهش اونا فهمیدن من نسبت به شاهین سردم. من حتی نمی

بگم دوستش دارم. اما شاهین اونقدر کوره که این رفتار من رو به 

 ذاره. این راحساب متانتم می

 

 شه.کم داره برام تبدیل به کابوس میبطه کم

 

 دهم تیر.

 

گیرم کرد. برام تولد غافل دیشب تولدم بود و شاهین طبق معمول

بزرگی توی ویالی دماوند گرفته بود. بهم یک پالک زنجیر کادو داد 

 که اسم هردومون روش حک شده.

که رامین بازهم آهنگ مورد ی مهمونا زدیم و رقصیدیم. تا اینبه همه

 اش یعنی آهنگ کارتون آنشرلی رو پلی کرد.عالقه



 صیدن. همه به آرومی دونفر دونفر با هم رق

ای و با هم متوجه شدم رامین توی تاریکی نرمین رو کشید گوشه

های که تو آغوش شاهین بودم و نگاهمشغول رقصیدن شدن. با این

عاشقانه اون تمومی نداشت، اما نگاه من به دنبال حرکات رامین و 

 رقصیدن. نرمین بود که با چه حسی داشتن می

 پرسید:  شاهین من رو بیشتر تو آغوشش کشید و

 عزیزم چیزی شده؟ -

 به سختی لبخند زدم و گفتم:

 نه. -

اما مطمئن نبودم و انگار یک چیزی شده بود. من از نزدیکی رامین و 

 اومد.اومد، بلکه بدمم میاومد. نه تنها خوشم نمینرمین، خوشم نمی

 

 چهاردهم تیر.

 



نواده امروز کلی گریه کردم. خیلی ناراحت بودم. دیگه خسته شدم. خا

دونن من شاهین رو از ته قلبم دوست ندارم. خیلی باهام شاهین می

کنن. شاهین خودش خیلی خوبه. اما دلم سردن. اصال آدم حسابم نمی

ها ی اینباهاش یکی نیست. اون حتی برای من شعر گفته. ولی همه

شه دوستش داشته باشم. چون از روز اول عاشقش نبودم. من باعث نمی

خواد. از خواد و تازه فهمیدم. من دلم رامین رو میگه میدلم چیز دی

روز اول از رامین خوشم اومد. اما اون همیشه سراغ نرمین رو از من 

دونم ده. نمیگیره. اون دوتا با هم هستن. این من رو رنج میمی

 چطوری از این وضع خالص بشم.

 کنم.رسم باهاش بدخلقی میحتی به نرمین هم می

 

 ر.هفدهم تی

 

شون. تا من و ماه منیر تنها شدیم ازم امروز من و شاهین رفتیم خونه

که با شاهین بودم خواست کمی با شاهین مهربونتر باشم. اما من همین

 اون راضی بود.

ها، خونه فامیلهامون با غرور همراهم همین که توی دانشگاه، جشن

س همین برد. پکشید لذت میشد. همین که داشت با من نفس میمی

 کافی بود. 



شون نبود. دخترا بیرون رفته بودن. شاهرخ هم با دوستاش کسی خونه

بیرون بود. شیرین مدرسه بود و ماه منیر بعد از کلی وراجی به اتاقش 

رفت. شاهین هم داشت تو اتاقش که طبقه باال بود کارهای شرکت رو 

. البته شاید هم دهقدر بهش کار میفهمم پدرش چرا اینداد. نمیانجام می

شاهین خودش عاشق کار کردن و پول درآوردن. که البته من بدم نمیاد. 

که هرچی بیشتر ده هم اینچون هم سرش گرمه و کمتر به من گیر می

 دار شه من بیشتر خوشم میاد. پول

رفتم باال. نرسیده به اتاق شاهین جلوی اتاق رامین وایسادم. یهو دلم 

 باز کردم و رفتم تو. خواست برم تو. در رو 

 در رو روی هم گذاشتم و چرخی توی اتاق نیمه شلخته رامین زدم. 

چقدر حس خوبی داشتم. میز توالت به هم ریخته بود. براش مرتب 

کردم. بعد هم رفتم کتاباش رو جمع کردم و چیدم توی قفسه. تیشرتش 

 رو از روی زمین برداشتم و ناخواسته به صورتم نزدیک کردم و بو

 کشیدم.

 ی:که با جمله

 کنی؟داری چکار می -

از جا پریدم و به سمت درب اتاق چرخیدم و شاهرخ رو دیدم. دستم  

 رو سریع پایین کشیدم و دستپاچه گفتم:

 کنم. دارم اتاق رامین رو مرتب می -

 بعد حق به جانب گفتم:  



م سالمت کو. تو بلد نیستی سالم کنی؟اومد توی اتاق و در رو روی ه-

هاش رو به کمرش زد. این پسر چقدر شبیه شاهین بود. گذاشت و دست

اما با این تفاوت که خیلی خودسر و یکدنده و لجباز بود. هر چقدر که 

شاهین مهربون بود این بدخلق بود. هر چقدر که شاهین خوش صحبت 

خندید و با آرامش بود این یکی ساکت بود. هر چقدر که شاهین می

یکی اخمو بود و حرفاش همیشه تند و تیز بودن. هر  زد اینحرف می

 کرد.طور رفتار میچند با عده محدودی از جمله من این

شرت رامین رو جلو اومد. دست راستش رو از کمرش برداشت و تی

 به شدت از دستم کشید و روی تختش پرت کرد و گفت:

 از کی تا حاال جای مه لقا استخدام شدی؟ -

 نیومد. از این حرفش خوشم

 با  پوزخند ادامه داد: 

 که البته بهت هم میاد. -

از شنیدن این حرفش بر آشفتم و ناخواسته دستم باال رفت که بزنم تو  

صورتش. اما دستم رو توی هوا گرفت و مچ دستم رو فشار داد و 

 پیچوند.

 آخم در اومد که با نگاه جدیش گفت:

ه نگاهت، به حرف حواسم بهت هست. به رفتارت، به کردارت، ب -

 زدنت.



حیف شاهین بود که به دختری مثل تو دل ببنده. از لحاظ مالی پایین 

تر از همه خیانت. بودن گناه نیست. اما دغل کاری گناه بزرگیه. مهم

خیانت گناهی نیست که شاهین ببخشه. من ببخشم. یا هر کس دیگه. پس 

ن برات جور مراقب باش. اگه دردت پوله که من سیصد چهارصد میلیو

 کنم فقط گورت رو از زندگی داداشم گم کن برو. باهاش بازی نکن.

گفت. با این حال دستم رو از توی حرفاش آتیشم زد. اما راست می

 دستش بیرون کشیدم و گفتم:

 تو توهم زدی. -

 با جدّیت گفت:

شه و جنس اونیکه توهم زده تویی. شاهین آخرش از خواب بیدار می -

کنه سه. اونوقته که با اردنگی از زندگیش پرتت میشناتو رو می

بیرون. پس بهتره تا قبل از بیدار شدنش خودت راهت رو بکشی و 

 بری، مار خوش خط و خال.

 بعد هم سمت درب اتاق رفت و گفت:

 پیشنهادم -

 

 یادت نره.

 در رو باز کرد و ایستاد. یهو گفت:



یادیه. زالو بیشتر برای آدمی مثل تو مار خوش خط و خال تعریف ز -

 بهت میاد.

 

وقتی از اتاق بیرون رفت من هم راه افتادم و به اتاق شاهین رفتم. 

شاهین سر بلند کرد و بهم لبخند زد. دستش رو بلند کرد. به کنارش 

رفتم. کمی صندلی چرخ دارش رو از میز دور کرد. دستش رو دور 

 کمرم انداخت و من رو روی پاش نشوند.

دست چپش دورم بود و باهمون دست انگشتای دست چپم که در حالی

رو به بازی گرفته بود، داشت با دست راست چیزهایی رو توی 

 کرد.سیستمش تایپ می

 ازم پرسید:

 ات سر رفته؟حوصله -

 آهی کشیدم و گفتم: 

 آره. -

ی گوشم کشید و بعد هاش رو به اللهسر رو روی شونه ام آورد و لب

 بوسید و گفت:

 برمت بیرون.ن که کارم تموم بشه، میاال -

 با ذوق گفتم:



 گی؟راست می -

 خندید و گفت:

 معلومه. -

 چند ضربه به درب اتاق وارد شد. شاهین گفت:

 بفرمایید. -

 در باز شد و رامین اومد توی اتاق و نگاهی به ما انداخت و گفت: 

 ای. شاهین سر تکون داد و گفت:شاهین، امشب تجریش رو پایه -

 آره. چرا که نه. -

 گفتم: معترض 

 ولی امشب من مهمونتم. -

 شاهین انگشتام رو فشار داد و گفت:

شه. ما هم که اونجا خونه نیماس مهمونی از ساعت ده شب شروع می -

 فعال با همیم.

 سرم رو سمت صورتش گردوندم و گفتم: 

 منم میام. -



 با لبخند نرمی گفت: 

 مردونه اس. کجا بیای. -

 ام توی هم رفت و گفتم:اخم 

 باشه. -

بلند شدم و رامین رو که کنار شاهین ایستاد نگاه کردم. توی دلم 

تونم به غوغایی به پا بود. ازش خوشم اومده. خیلی. و متأسفانه نمی

 خودم دروغ بگم.

 

 شانزدهم مرداد ماه.

 

چقدر سخته. چقدر سخته که بخوای اینجوری زندگی کنی. وقتی رامین 

شم. اونا واقعا عاشقانه به هم نگاه بینم اذیت مینرمین می رو کنار

گن فقط یک دوستی ساده است. فهمم. میکنن. من نگاهشون رو میمی

ی دنیا و به خودشون هم دروغ دونم که نیست. اونا به همهاما من می

 شم. اونا همدیگررو دوست دارن.فهمم و متوجه میبگن من می



شه؟ چرا من رامین رو خواهرم حسودیم میچرا من به نرمین، به 

دوست دارم؟ چرا از رامین بیشتر خوشم میاد تا نامزد خودم. این 

پرسم چرا باید رامین رو دوست داشته باشم. روزها همش از خودم می

رامین هیچی نداره. با تصورات من از شوهر آینده ام فرق داره. شاهین 

تر از همه پول مهربونه، مهم همون مرد آرزوهامه. خوشگله، خوشتیپه،

وقت اینا مالک واقعی قلبم نبودن. فقط پول رو داره. نکنه، نکنه من هیچ

 خواستم.واسه آسایش می

شاید همین مردی که همیشه حرف برای گفتن داره، همیشه لب طرف 

خنده، چنین کسی مالک واقعی قلبم برای ازدواج مقابلش باهاش می

 بوده.

خواد در کنار گران آینده. نگران خودم. من دلم میمن حاال نگرانم. ن

 مادیات، عشق بزرگی رو هم تجربه کنم.

بست. کاش نگاه شد؟ چرا باید شاهین به من دل میچرا باید اینطور می

رامین از همون روز اول برای من بود. اون لبخندش، اون نگاهش 

 بود.برای من می

وی وجود من باشه؟ چرا من خدایا، چرا همیشه باید حس کمبود چیزی ت

همیشه ناراضی ام. مگه من و نرمین توی یک خانواده بزرگ نشدیم. 

وقت های ما همیشه یکی بوده. با یک پدر، با یک مادر. هیچسختی

کردم تا جیبم پر کسی من رو مجبور به کار کردن نکرد. من کار می

تکراری  باشه. اما نرمین به همون پول تو جیبی کم، به همون لباسای

خواست تونستم راضی باشم. دلم میپوشید قانع بود. اما من نمیکه می

 همیشه از همه سرتر باشم.



کمبود پول رو من حس می کنم. عقده ثروت رو من دارم. عشق خاص 

بودن تو کله منه. رؤیای عشقای بزرگ تو مغز منه. روح من همیشه 

قتی به دستشون به دنبال ارضای خودش با بهترین هاس. اما چرا و

میارم فقط یک مدت کوتاه باهاشون خوشم و این روح سیری ناپذیر من 

وقت سیرمونی باز هم برای داشتن، بیشتر از قبل، له له می زنه و هیچ

 نداره. 

واقعا خسته کننده است. چرا از وقتی با شاهین آشنا شدم و غرقم کرده 

 بار رؤیای عشق به سرم زده. توی پول و ثروت این

 

 ام مرداد.سی

 

های رامین رو مقابلم ببینم تونم رژه رفتنشم. دیگه نمیدارم دیوونه می

 و سکوت کنم.

 

 پنجم شهریور.

 

 این روزها دیگه من، من نیستم.

 



 نهم شهریور.

 

دنیا چقدر نفرت انگیزه. آرامش کجای جهان وجود داره؟ چرا فکر 

خوشبخت کنه؟ چرا تونه من رو دار و زیبا میکردم یک مرد پولمی

آد؟ چرا هر کنه من کمتر ازش خوشم میشاهین هرچی بیشتر خرج می

شینه؟ خدایا ره و روی رامین میکنه در نهایت نگاهم میکاری برام می

دار نیست. اون یک یتیمه. چرا من ازش خوشم اومده. اونکه اون پول

 اون؟ رسه، آخه چرااز هیچ لحاظی به پای شاهین یا حتی شاهرخ نمی

 

 سیزدهم شهریور. 

 

خواد اونقدر نرمین رو بزنم که بمیره. دختره عوضی اون گاهی دلم می

قدر توی مرکز توجه رامین قرار داره؟ دختره زشت که به چرا این

اندازه من خوشگل نیست. آه خدا. چرا! نرمین هم خوشگله اما نه به 

مولی به من ی من. رامین. وای رامین. چرا حتی یک نگاه معاندازه

 نمیندازی؟

رسی معمولی زنی؟ چرا به من میچرا با من معمولی حرف می

  .شی؟ من در تب و تاب نگاه توأممی

 



 هفدهم شهریور. 

 

 امشب یک جشن لواسون بود. همه ر

 

فتیم و شرکت کردیم. اما خدا رو شکر نرمین یک سرمای شدید خورده 

رامین حسابی کالفه شده تونست تکون بخوره. بود. در حدی که نمی

بود. اما من از هر فرصتی استفاده کردم و باهاش گفتم و خندیدم. از 

تونم کالفگی درش آوردم و بهش نشون دادم که من هم اندازه نرمین می

 خوش صحبت باشم. به شرطی که آدمش هم صحبتم باشه. 

 

 بیست و یکم شهریور. 

 

ده بودن. سر ارث و امروز رامین و حاجی راستاد با هم دعوا کر

میراث بابای رامین. اون همه رو باال کشیده و با پول توجیبی و خرجی 

دادن به رامین و ربکا خرشون کرده. اما دقیقا خر خودشه. اگه من 

بودم، سه سوته حق و حسابم رو با این مرتیکه صاف کرده بودم. از 

رزوی نوشه، بی توجه به رامین. حتی آخوره و میاین پول مفت می

یک ماشین گذاشته به دل بچه. اگه من بودم تا حاال صد بار حقم رو 

 گرفته بودم.



 

 بیست و پنجم شهریور.

 

اونطور که از نرمین فهمیدم رامین هنوز سر بحث ارث و میراث با 

عموش قهره. و البته این بار اولشون نیست و چندین باره  دارن دعوا 

ساسی بوده. رامین به عموش گفته بار از اون دفعات اکنن. اما اینمی

 خواد بره خارج از کشور.می

دونم چرا از این بابت من کاش بره. نمیو عموش مخالفت کرده. ای

 حالم. خیلی خوش

 

 پنجم مهر.

 

امروز چه روزی بود. چقدر عجیب. چند روزی بود که با خودم 

های دل رفتم که با رامین یک قرار بذارم. آخر هم به وسوسهکلنجار می

و ذهنم فائق اومدم و باهاش یک قرار گذاشتم. بهش تأکید کردم چیزی 

 از این قرار به شاهین و نرمین نگه. اون هم نگفته بود. 

جدید که یک وقت بر حسب اتفاق کسی مارو  شاپبا هم رفتیم یک کافی

 با هم نبینه و بعدش برامون شر بشه.



در و مادرش حرف زد. خیلی با رامین صحبت کردم و اون از مرگ پ

بعد هم از خونه و زندگیشون صحبت کرد. از اینکه عموش وکیل و 

قیمشون بود و پدرش قبل از مرگش تمام صالح کار رو به برادرش 

هاش رو خورده و که برادر نامردش، حق بچهخبر از اینسپرده بود. بی

یک آب هم روش. اون شاهرخ پررو باید با یک ماشین آخرین مدل 

ت راست تو خیابونای شهر ویراژ بده و رامین چشمش به اونا راس

باشه. باز هم این رامینه اینقدر مرام داره که صبوری پیشه کرده. واگر 

 نه من بودم تا حاال آبروشون رو برده بودم.

از رامین خواستم با عموش آشتی کنه و اون گفت عالقه ای به این کار 

خواد که دیگه با عموش نیست و نمینداره. این بار هم مثل دفعات قبل 

 .آشتی کنه و همه اش دنبال راه حلیه برای پس گرفتن مال و اموالشون

 شه.بعد از صحبتاش بهش قول دادم که درست می

ولی چقدر متنفر بودم از پدر مادر شاهین و حاال بیشتر از قبل ازشون 

و رامین متنفرم. مرد و زن جادوگر. اینا فقط ادای دوست داشتن ربکا 

 آد.رو در میارن. واگرنه از این دو تا خوششون نمی

 دادن.چاره رو میاگر دوستشون داشتن که حق این دوتا بی

 

 هشتم مهر.

 



تونم زنه و من چرا اصال نمیاین روزا شاهین از عروسی حرف می

 ذوق کنم.

 

 دهم مهر.

 

ده برای عروسی و من تمام ذهنم اول رامین شاهین چقدر گیر می

 چرخه و دوست داشتنش.می

 

 سیزدهم مهر.

 

هاش. شاهین با تمام خوام جز رامین و خندهمن از دنیا چیزی رو نمی

 پوالش برام تکراری شده.

 

 هفدهم مهر.

 



اش بهانه جویی بود تا امروز با شاهین کلی دعوا کردم. چرا؟ شاید همه

ه ام هم از فکر عروسی بیرون بیاد. چون ذهنم درگیر رامین شده. بهون

این بود که باید اول از خانوادش بخواد من رو دوست داشته باشن. و 

 شاهین چقدر درمانده شد.

 

 بیست و یکم مهر. 

 

شه. و حالم از تحملم داره در مورد رابطه نرمین و رامین تموم می

 خوره. رابطه خودم و شاهین به هم می

 

 بیست و چهارم مهر. 

 

 ید با رامین گذاشتم. برای فردا یک قرار پنهانی جد

 

 بیست و هفتم مهر. 

 



شاپ قبلی. امروز من و رامین با هم بیرون رفتیم. توی همون کافی

 کم داره از اون جا خوشم میاد. کم

 جا برام شبیه مکان قرار عاشقی شده. اون

تونم رامین ازم پرسید دلیل این قرار چیه؟ و من بهش گفتم که می

 گیرم. داراییش رو از عموش پس ب

اون از شنیدن این حرفم تعجب کرد. اما من با لبخند مطمئن نگاهش 

 کردم. رامین با همون تعجب پرسید:می

 خوای این کار رو بکنی؟ چرا و چطور می -

 کردم گفتم:ام رو مزه مزه میکه قهوهدرحالی

تونی بدونی. از گم، اما چطورش رو میچراش رو بعدا بهت می -

 گیرم. ولی شرط داره.پس می طریق شاهین برات

 دو دل پرسید: 

 خوای؟و در ازاش چی می

 خندیدم و گفتم: 

شه. خوام ، که جواب اون چرات هم میگم در ازاش چی میبعدا می -

 ولی باید قبول کنی تا پولت رو بهت بدم.

 ای که جدی شده بود و با خیال راحت گفت:رامین با چهره



 دم.. هر چی که بخوای بهت میاگه از پسش بر بیای، حتما -

 یک جرعه قهوه نوشیدم و گفتم:

 فقط باید قول بدی. قول مردونه.  -

 سرش رو تکون داد و گفت:

 قول. -

دونه چه قول سختیه. امیدوارم بعدا از رامین قول داد. خودش هم نمی

 قولی که داده نترسه و یا زیر حرفش نزنه.

 

 سی ام مهر.

 

خواد و چشم و هوش من پی به دست ج میشاهین به شدت دلش ازدوا

 خواد. رامین. آوردن  چیزیه که دلم می

رامین نهایت آرزوی منه. اون مردیه که وقتی کسی همراهش قدم 

 شه. من این شازنه شاد میمی

 

 شم.خوام. من با شاهین خوشبخت نمیدی رو می



عده از  خوان، نه من اونا رو. یهشم چون نه خانواده اش من رو مینمی

 خود متشکر و متکبر.

راستش رامین هم خوش مشربه و هم دوست داشتنی. اگر نبود چرا 

قدر حالش خوبه و حال من اصال نیست. خوب شاید نرمین این روزا این

 شاهین بلد نیست درست عاشقی کنه.

اون فقط بلده خرج کنه و هی بگه دوستت دارم اما دوست داشتنش رو 

مئن بشم واقعا عاشقه که من هم حس خوبی پیدا ده که من مطنشون نمی

کنه که نرمین خوشحاله. خوب اون هم دونم رامین چکار میکنم. نمی

 همین کارا رو بکنه.

 

 دهم آبان.

 

گم که اون برام کم کنم و مدام بهش مییک مدته با شاهین لجبازی می

ی اگر گم عاشقم نیستکنم بهم اعتماد نداری. میگم حس میذاره. میمی

 کردی.بودی طور دیگه باهام رفتار می

پرسه مگه چی براش مرد بدبخت توی کارام مونده. هی از خودش می

 کم گذاشتم.

 گه باید چکار کنم که تا حاال نکردم؟به من هم می



آد سراغم. ازم هر شب با گل و شیرینی و یک کادوی کوچولو می

عروس ببینیم. تاالر  خواد بریم خونه ببینیم. وسیله بخریم. لباسمی

 خواد.گم این چیزا دل خوش میانتخاب کنیم. اما من بهش می

آد. چون ناراحتی شاهین شه خوشم هم میاما از این که اذیت می

 ناراحتی حاج آقا و حاج خانومه.

هاش رو این چند روز آخر حتی در طول روز جواب تلفنا و پیامک

  .ندادم

بی حرف روی تختم نشست و به یه  دیشب که اومد سراغم چند دقیقه

 نقطه نامعلوم خیره شد.

توی سکوت مطلق بود. من هم توی همون سکوت خودم رو با نگاه 

کردن به دفتر کتابام سرگرم کرده بودم. شاهین جدیدا داشت برای 

هاش خوند. ولی انگار قهر من اونقدر برنامهآزمون دکتری درس می

 ایی درس خوندن هم نداشت.رو به هم ریخته بود که حتی توان

 یهو نگاه تب دار و غمگینش سمتم چرخید و آروم گفت: نوشین.

 فقط بهش نگاه کردم. پرسید:

حال نیستی؟ من چی برات کم گذاشتم؟ کجا رو اشتباه چرا خوش -

کنی بهت اعتماد کنی دوستت ندارم؟ چرا فکر میکردم؟ چرا فکر می

تو دنیا رو جا به جا کنم.  دونی من حاضرم برایندارم؟ تو چه می

ام اگر ها رو از آسمون زمین بیارم. فقط تو راضی باش. خانوادهستاره

برن. اما کنن. آخرش به اشتباهشون پی میدوستت هم ندارن اشتباه می

 کنه.تو صبور باش. صبرت همه چیز رو حل می



 از فرصت استفاده کردم و گفتم:

شادی من هم به این بستگی داره  خوام شاد باشم. خیلی زیاد.من می -

 که بفهمم تو چقدر من رو دوست داری. چقدر بهم اعتماد داری؟ 

 کمی خودش رو جلو کشید و پرسید:

 کنم.تونم بهت ثابت کنم. بخوای کوه رو برات جا به جا میچطور می -

 خندیدم و گفتم: 

خوام. فقط کافیه هر چی رو حسابت داری رو بریزی به کوه نمی -

ساب من. که مطمئن بشم پول برات اهمیت نداره. تنها چیزی که ح

 برات مهمه خود منم. ترسی از من نداری، کامال هم بهم اعتماد داری.

 

دفعه پوزخند زد. یک لحظه فکر یک شاهین چند لحظه نگاهم کرد. 

 خونه. ولی سر تکون داد و گفت:کردم داره ذهن من رو می

اندازم رو واریز رم بانک همه پسبح میهمین؟ باشه. همین فردا ص -

کنم به حسابت. دست تو باشه. کجای زندگی ما، پول من و پول تو می

داره؟ کجای زندگی ما سهم من و سهم تو داره؟ همه چیز زندگیمون 

 مال دوتامونه.



ده. اما حرفاش شعار نبود. امروز کردم داره شعار میمن فکر می

اومد و اصال نتونستم عدد رو بخونم. صبح از طرف بانک بهم پیامک 

گنجیدم. من مات شده بودم. سرم بی حس شده بود. تو پوست خودم نمی

واقعاً با چند جمله شاهین رو خام خودم کرده بودم. طوری که بخواد با 

تونه از من این دست خودش این همه پول به من بده. اون چطور می

تونم ین پوال دنیا رو بگردم. میتونم برم با اپوال رو پس بگیره؟ من می

برم بهترین خونه و بهترین ماشین رو برای خودم بخرم. یا حتی به 

 بهترین کشور دنیا سفر کنم. 

تونم رامین رو با خودم به کشور دیگه ببرم و هر دوی ما با هم می

 بهترین زندگی رو تشکیل بدیم. 

به رامین بدم و باید هر چه زودتر خبر گرفتن این پوال رو از شاهین 

 خوام. بهش بگم که ازش چی می

شیم. اگر هم نه که ریم و از کشور خارج میاگر باهام همراه شد که می

 کنم.یک فکر دیگه می

 

 دوازدهم آبان.

 

یک قرار دیگه گذاشتم. این دفعه با ماشین شاهین اومد  امروز با رامین

رسیدم، درب جلو سراغم. توی خیابون. منتظر من بود. وقتی به ماشین 

رو باز کردم و بغل دستش نشستم و با صدای بلند سالم گفتم. داشت با 

 زد.تلفن حرف می



 سریع خداحافظی کرد و گوشی رو روی داشبورد انداخت و گفت:

علیک سالم. یه ذره آرومتر. ممکن بود صدات رو بشنوه و همه چی  -

 لو بره. خندیدم و گفتم:

اینه که من موفق شدم. کاری که تو عمرا چه اهمیتی داره؟ مهم  -

تونستی انجام بدی. دوست عزیز حاال بگو ببینم، به باهوشی من می

 اطمینان کردی؟

در سکوت ماشین رو روشن کرد و اون رو به حرکت درآورد و  

 گفت:

ها ایمان آوردم. به این اطمینان کردم به باهوشی تو نه، به حیله زن -

زیبایی و لوندیشون مخ مردها رو می زنن. پس ها به راحتی با که زن

 خودم باید خیلی حواس جمع باشم.

 سر خوش خندیدم و گفتم:

 خوب آقا رامین... حاال بگو ببینم نظرت چیه؟ -

 آروم پرسید: 

 در چه مو -

 

 رد؟

 سر خوش جواب دادم: 



 خوب معلومه. در مورد پوال. -

 کمی فکر کرد و گفت: 

گرده فرداست که شاهین برای پوالش برمیبه هر حال همین امروز  -

 سراغت. سرم رو تکون دادم و گفتم:

 صد در صد. -

 رامین نیم نگاهی به بیرون انداخت و گفت: 

 خوب؟ از این بابت نگران نیستی؟ -

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم: 

معلومه که نه. چرا باید نگران بشم؟ وقتی که شاهین بیاد سراغ ما،  -

 جا دوریم.ها از اینمن و تو فرسنگ

 رامین نیم نگاه متعجبی بهم انداخت و گفت:

 من و تو؟ -

 جواب دادم:

معلومه که من و تو. من این درد سر رو به خاطر تو کشیدم. من به  -

خاطر تو پا روی شاهین گذاشتم. حسابش رو با قهر و ناز خالی کردم 

ید من رو از این مخمصه که تو به پوالت برسی. حاال که رسیدی با

 نجات بدی. بهترین راهش هم اینه که از کشور خارج بشیم.



 رامین درمانده و هاج و واج نگاهم کرد و گفت:

 مگه تو عاشق شاهین نیستی؟  -

 خندیدم و گفتم:

من اون گاگول خوشگل رو فقط به خاطر پولش دوست دارم. االن که  -

و بیشتر از اون دوست دارم. پول نداره و پوالش دست منه، من خودم ر

تونی تصمیمت رو به هر حال آقا رامین. این کار برای تو بود و تو می

تونی با خوشی با من همراه بشی. هر دو با این پوال فرار بگیری. می

تونی هم بترسی و نخوای بیای و من تنها برم. اما مطمئن باش کنیم. می

 جبورم به این کار کردی.دم که تو مدر حالت دوم به شاهین خبر می

 رامین با تعجب زیادی گفت:

 من؟ من تو رو مجبور به کدوم کار کردم؟  -

 

 شونه هام رو باال انداختم و گفتم:

 همینه که هست. -

 رامین سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:

 شاهین مار تو آستینش پرورش داده. خندید و گفت: -

 حاج آقا چطور؟ تو چی هستی؟ -



 سکوت کرد و چند دقیقه بعد گفت: 

 شه؟ببینم چی می -

 

اش رو ببره امروز عصر هم شاهین بهم خبر داد که قراره خانواده

جنوب تا حال و هواشون عوض بشه. ازم خواست همراهشون برم. اما 

 تونم این کار رو بکنم چون کار زیادی دارم.من نمی

 

 چهاردهم آبان. 

 

اج آقا و دخترا رو برده کیش. اونجا خونه امروز شاهین، حاج خانم و ح

 تونم با خیال راحت تکلیفم رو با رامین روشن کنم. دارن. حاال من می

 

 شانزدهم آبان. 

 



عرضه هنوز هیچ جوابی به من نداده. هر وقت هم بهش این رامین بی

خواد چه غلطی بکنه، زنم که ببینم تصمیمش چی شده و میزنگ می

تونم به شاهین خیانت بکنم. طرف حساب من میگه من ناش میهمه

عرضه. هر اون نیست. حتی امروز گفت پولش رو پس بده. پسره بی

 عرضه هستن. شون بیچی مرد دور و بر من هست همه

 

 نوزدهم آبان.

  

 این روزا که شاهین نیست چقدر دور و برم خلوت شده.

 

 بیست و سه آبان.

 

نویسم. وقتی به گذشت که دارم میشاید این آخرین خاطره من باشه  

بره. کنم غصه اَمونم رو میام با شاهین فکر میاین چند وقت آشنایی

گیره. این چه بالیی بود سر خودم آوردم. شاید درد تموم وجودم رو می

این خدای شاهین بود. خدایی که به قلب اون حاکمه. خدایی که قلب اون 

پر از خودخواهی تموم  رو صاف و بی غل و غش آفرید و من رو

 نشدنی.



من چرا با خودم این کار رو کردم. چرا خوشبختی به این بزرگی رو 

بار بار، فقط یکندیدم. چرا محبتاش رو با محبت جواب ندادم. چرا یک

وقتی با شوق گفت دوستت دارم بهش در عوض از ته دلم جواب ندادم. 

 چرا این همه بهش بد کردم.

بینم به این حال و روز حق منه. حتی در خودم نمیاشک هام بند نمیان. 

شاهین زنگ بزنم و ازش معذرت بخوام. بهش بگم که اون چقدر خوب 

بود و من قدرش رو ندونستم. بهش بگم من لیاقت داشتن اون رو ندارم. 

من لیاقت هیچی رو ندارم. من انسان ناسپاس و سیری ناپذیری بودم. و 

ر بهترین مرد زندگیم کاله گذاشتم تا به بدجور توی هچل افتادم. من س

عشقی برسم که پوچ بود. به خواهرم خیانت کردم. به شاهین. بدتر از 

 همه به خودم. 

رفتم با کسی قرار بذارم تا من رو از مرز دیروز صبح که داشتم می

 خارج کنه اتفاق وحشتناکی افتاد. 

تبدیل به دالر به من گفته بودن پوالت رو از حسابت خارج کن باید 

بشه. این همه پول رو با هزارتا دردسر از بانک طی چند روز خارج 

رفتم سر قرار که من رو دزدیدن. یه ماشین جلوی کردم. حاال داشتم می

پام سبز شد و دوتا پسر جوون با سرعت و قدرت من رو انداختن توی 

یک ون و ساک های دستم رو پرت کردن بغلم. یکیشون یه دستمال 

 وی صورتم گرفت و حتی نتونستم جیغ بکشم. جل

 



صدا رو توی گلوم خفه کردن. خیلی زود از هوش رفتم. وقتی به هوش 

هام بسته بود و اومدم توی یک اتاق بودم. گیج بودم.خیلی گیج. دست

های تخت بسته شده بودن. با یک پارچه دهنم رو باالی سرم به میله

تونستم داد بزنم. هر چی تالش میتونستم جیغ بکشم. نبسته بودن. نمی

ها رها کنم نشد. چند دقیقه بعد هام رو از تخت و از بند گرهکردم دست

 در باز شد و در کمال ناباوری دیدم شاهرخ اومد تو.

اومد و با لبخند پیروزمندانه ای که بهم زد با تأسف سرش رو تکون 

که یک لیکشیدم. جلو اومد و درحاداد. التماس گر جیغای خفه می

ی تخت گذاشت و چند دستش توی جیبش بود یک پاش رو روی لبه

 لحظه نگاهم کرد.

کردم اگر شاهین های شاهین بود. فقط احساس میهاش شبیه چشمچشم

 عصبانی بشه این شکلی من رو

 

 کنه. اما اون هیچوقت از من عصبانی نشد.نگاه می

مهربون بود. خیلی اون هیچوقت اینطور من رو نگاه نکرد. اون خیلی 

صبور بود. باهاش هر کاری کردم باهام بد نکرد. هیچوقت بهش ابراز 

عشق و عالقه نکردم اما همیشه قلبش پر بود از محبت. پر بود از 

هایی که دوست داشت با همه قسمت کنه. ولی من هیچوقت خوشی

 هیچی رو باهاش قسمت نکردم.

صورتم رو شستن. اما  های داغمبه اینجای تفکراتم که رسیدم اشک

 شاهرخ خیلی آروم فقط بهم پوزخند زد.



 دهان باز کرد و گفت:

تونی سر همه کاله بذاری؟ مگه من به تو نگفتم بیا چرا فکر کردی می-

دم گورت رو گم کن؟ چطور به خودت سیصد چهارصد تومن بهت می

اجازه دادی با شاهین من این کارارو بکنی؟ با برادر بزرگ من. 

ه اون مهربونه، اون آرومه، اون حتی خیلی هم باهوشه. اما، اما درست

 قدر کور بود.دونم در برابر تو چرا ایننمی

 اش هم گذاشت تو جیبش و گفت:پاش رو برداشت و دست دیگه

قدر وحشتناک باشه. تموم زندگیت رو کردم عاشق شدن اینفکر نمی -

 رهات کنه و بره. به پای کسی بریزی و اون بخواد در کمال پستی 

راه افتاد سمت پنجره و با نگاهم دنبالش کردم. از پشت پرده طوری 

 نازک به بیرون نگاه کرد و ادامه داد:

که به تو واقعا شاهین کم و کاستش چی بود؟ بدیش چی بود؟ این -

که دستش تو که بی چشم داشت بهت عشق داد؟ ایناحترام گذاشت؟ این

کرد؟ بهت شخصیت داد و ی وجود خرج میجیبش بود و برات با همه

تر از همه نذاشت بری جایی کار کنی که تو رو به چشم همه آورد؟ مهم

 بخوان بهت تعرض کنن. زندگیت رو راحت کرد.

 چرخید و به دیوار کنار پنجره تکیه داد و گفت:

هاش رو از جیبش چرا فکر کردی لیاقت تو چند میلیارده؟  دست -

 ربغلش زد و گفت:بیرون کشید و زی



لیاقت تو مردنه نوشین. حیف شاهین نیست که بخواد اسم تو رو به  -

 ذارم این کار رو بکنه. اش؟ من نمیعنوان همسر ببره تو شناسنامه

ترسیدم من رو بکشه. دست و پا های خفه. میبا ترس جیغ کشیدم. جیغ 

شه و به خواست شاهین باکردم. دلم میزدم و التماسگر نگاهش میمی

خواست بود و شاهرخ کمکم بیاد. اما اون خیلی از من دور بود. دلم می

 گرفت. اما آرزوی محالی بود.رو به باد کتک می

 شاهرخ با نگاهی که سمت سقف برد گفت:

کردم غیر از حقارت به خیانت هم دست بزنی. اون وقت فکر نمیهیچ -

ریختی که به شاهین  هم خیانت در حق کی؟ شاهین. تو با رامین رو هم

و یا به پدرم ضربه بزنین؟ شما دوتا مغزتون باید خیلی پوچ باشه که 

 خوره.بخوایین فکر کنین پدرم حق کسی رو می

اون روزی که با رامین بودی قبلش من داشتم تلفنی باهاش صحبت 

کردم. فکر کنم وقتی تو کنارش نشستی هول شد و سریع خداحافظی می

بدش تماس رو قطع نکرده بود. اول من خواستم  کرد. اما از شانس

کردم صدای خواهرت نرمین رو شنیدم. اما خیلی قطع کنم. فکر می

ی حرفاتون رو شنیدم. از سریع متوجه شدم که تو با رامین هستی. همه

کردم به این لنگه. اما فکر نمیدونستم که تو یک جای کارت میاول می

حث داشتیم. اون گفت ارثش رو حد باشه. با رامین کلی جر و ب

خواد. اما چشم داشتی به تو نداره. حساب اون رو هم به وقتش می

هات رو به شاهین پس بدی. کاری رسم اما فعال باید حق حساب بدیمی

 کنم عبرت سایرین بشی نوشین خانم.می



و بعد جلو اومد و کنار تخت ایستاد. به صورتم نگاه کرد. خیلی سرد و 

 هیچ احساسی.  یخی. بدون

 

هام کش هراسونم رو بهش دوختم. نفس با ترس بهش خیره شدم و نگاه

 خواد چکار کنه.دونستم میاومده بودن. نمی

زدم صدا ضجه میکه بیچند دقیقه بعد، فقط چند دقیقه بعد من در حالی

خواستم شاهرخ لحظه به لحظه من رو از شاهین و و ناتوان کمک می

 کرد.دخترونگیم دورم می رؤیاهام و دنیای

ترین شکل ممکن. دلم اون انتقام برادرش رو گرفت ولی به کثیف

مردم. ولی در یک خواست میافتاد. دلم میخواست قلبم از کار میمی

هایی که در قبال شاهین انجام دادم یادم اومد. تمام لحظه تمام گناه

حماقتم همه چیز لحظاتی که اون سعی داشت من رو شاد کنه و من با 

خورده بودم که نه رو خراب کردم. چند دقیقه بعد من یک دختر دست

 ای قبولم نداشت.تنها شاهین بلکه هیچ مرد دیگه

 رفت گفت:شاهرخ وقتی داشت از اتاق بیرون می



گم آزادت کنن. ولی امروز رو برات به یادگار گذاشتم که بدونی می -

ه. که بدونی بازی کردن با احساسات تونه باشعاقبت خیانت چقدر بد می

دیگران تاوان داره. که کالهبرداری عاقبتش چیه. من تو رو برگردوندم 

عقب. به روزیکه شاهین مردونه کمکت کرد و تو با رذالتت داشتی 

کردی. تو رو برگردونم به روزیکه قرار بود توی اون خوردش می

امروز تو همون درد عکاسی همین بال سرت بیاد اما شاهین ناجیت شد. 

رو داری، توی همون موقعیت، ولی شاهین دیگه نیست. من تو رو از 

کنم. نه تنها از زندگی شاهین بلکه از زندگی زندگی شاهین محو می

هممون. حتی اگر میونه من و شاهین تا ابد به هم بخوره. تو لیاقتت 

 بیشتر از این نبود. 

ته دل گریه کردم. یک  و بعد بیرون رفت. سرم رو گردوندم و از

ساعت بعد هم توی جاده بودم و داشتم با حال زار و خراب سمت شهر 

 گشتم.بر می

یک ماشین وایساد. با ترس نگاهش کردم. چندتا دختر بودن. اونا ازم 

 خواستن سوار

 

بشم. سوار شدم و برگشتم. توی راه فقط گریه کردم. هر چی پرسیدن 

 ونمون رسوندن و رفتن.جواب ندادم. من رو تا سر خیاب



و من از دیروز تا حاال اصال حالم خوب نیست. نگاهم از پنجره به 

آسمون پاییزه و دل و چشمم درست شبیه ابرای بارونیه. شاهین که 

تونم . کنم مثل همیشه جوابش رو بدم. اما نمیزنه سعی میزنگ می

دوستش خواد بهش بگم هزارتا پیام فرستاده که دوستم داره. دلم می

خواد بهش زنگ بزنم و داد بزنم دوستت دارم مهربونم. دارم. دلم می

تونم چون همیشه تو روزای خوشی جواب من من رو ببخش. ولی نمی

به دوستت دارم گفتنش مرسی بود. هیچوقت نتونستم با گفتن دوستت 

دارم دلش رو شاد کنم. االن اگر بخوام بهش بگم دوستش دارم ظلم 

خوام وقتی توی طور بشه. نمیخوام اینکردم. نمیبزرگی در حقش 

زندگیش نبودم، خاطره این دوستت دارم گفتنم مهر بشه رو دلش. همین 

دونم که تحملش براش بدی من و این جدایی بعدش براش کافیه. می

 سخته. من شاهین رو می شناسم. من... آه خدایا... خیلی دیره.

 

فید بود. باز هم نفهمید سرنوشت نیال ورق زد و دفتر خاطرات سفید س

نوشین چه شده است. نرمین چگونه با رامین مانده است؟ باید از رامین 

پرسید. او حتما خبر داشت که نوشین کجاست؟ شاید به قول سینا می

 ها باشد.نوشین همان نزدیکی

دلش برای شاهین سوخت. با آن همه عشق از نوشین هیچ نصیبش نشده 

 بود.

ود که نوشین زمانی سرش به سنگ خورده بود که دیر دلش گرفته ب

بود. و شاهرخ. چقدر شخصیت او برایش عجیب شده بود. سرش را به 

 چپ و راست تکان داد و دفتر را کنار گذاشت.



لیوان خالی را برداشت و از اتاق بیرون رفت که درب سالن باز شد. 

ال به او لبخند زدند. ابتدا نرمین و بعد رامین وارد سالن شدند. با دیدن نی

 تری گرفتند.سالم گرمی کردند و جواب گرم

ای به نیال داد. نیال لیوان را روی میز گذاشت و جلو رفت. رامین اشاره

های او را خالی کرد و خریدها را به آشپزخانه برد و در همان دست

 حال گفت:

 خوش گذشت؟ -

 نرمین جواب داد: 

 بله عزیزم -

 رامین گفت:   

شه با نرمین بود و بد بیشتر از اونکه فکرش رو بکنی. مگه می خیلی

 بگذره.

 خوبه. خوشحالم که خوشحالی. -

های غذایی را که رامین تهیه کرده بود از پالستیک بیرون نیال ظرف

 کشید و روی میز آشپزخانه گذاشت. با اشتیاق غذا را بو کشید و گفت:

 چینم.تا شما میایین من میز رو می -

 عد مشغول چیدن میز شد. کمی بعد رامین و نرمین آمدند.و ب



نیال صورت نرمین را برانداز کرد. رامین متوجه نگاه او شد. 

دانست نیال حتما دفتر خاطرات نوشین را خوانده است. دستش را می

 روی کمر نیال گذاشت و گفت:

 بشین. -

 نیال به خود آمد و نشست. 

 وقتی دور هم نشستند نیال گفت:

 تو خیلی خوشگلی نرمین. -

 نرمین لبخند زد و گفت:

 بینه.ممنون، چشمات خوشگل می 

 نیال لبخند تلخی زد و زمزمه وار گفت:

 نوشین خیلی از تو زیباتر بود. -

 نرمین و رامین به هم نگاه کردند. نرمین رو به نیال گفت:

 آره درسته. نوشین فوق العاده زیبا بود.  -

عاشقش شد و هنوز هم دوستش داره. اون حق برای همین شاهین  -

 داره. من عکسش رو دیدم. خدا با حوصله نقاشیش کرده بود.

 نرمین دستش را جلو برد و دست نیال را در دست گرفت و گفت:



وقت شاهین رو ندید. هیچوقت عاشق شاهین نبود. نوشین نوشین هیچ -

ت اما دونی شاهین خیلی دوستش داشتوی خودش گم شده بود. می

ی ما در حق شاهین ظلم نوشین دیر به عشق شاهین پی برد. همه

کردیم. البته خود شاهین هم مقصر بود. نوشین مورد مناسبی برای 

وقت چشماش رو درست باز نکرد ازدواج با شاهین نبود. شاهین هیچ

کرد بدخلقی نوشین به که ببینه نوشین حسی بهش نداره. اون فکر می

طور نبود. رفتار ادرشه، شاید هم بقیه. اما واقعا اینخاطر رفتارهای م

دونستن خانواده شاهین به خاطر طرز رفتار خواهر من بود. همه می

خواد. نوشین رفتارش شبیه عاشقا نیست و شاهین رو برای خودش نمی

ما توی زندگیمون خیلی هم سختی نکشیدیم. بابا شاغل بود و به هر 

رسید. اما از اول رفتار نوشین با ون میحال کم تا زیاد خرج زندگیم

تر تر و بیشها و بیشمن و نوید خیلی فرق داشت. اون دنبال بهترین

وقت به چیزایی که داشت راضی نبود، برای همین همیشه بود. اون هیچ

کرد با کار کردن جیبش پر باشه. از ناآروم بود. سعی می دل و ذهنش

ی پول کار کنه. از یک طرف دید برایک طرف خودش رو مجبور می

دید که برای بهتر زندگی کردن کار کنه. دو احساس در حد خودش نمی

اومد. شاهین چشم و گوش بسته همه متناقض که با هیچکدوم کنار نمی

چیز در اختیارش گذاشت. اما به خاطر همین روحیّات متناقض دوست 

 ونست. دداشت گاهی هم جواب نه بشنوه. ولی شاهین این رو نمی

 نرمین نیم نگاهی به رامین انداخت و گفت:



برای این رامین تو چشمش بود چون، رامین شبیه بچه پولدارایی که  -

کرد. از بچگی نوشین باهاشون لج بود و ازشون متنفر بود رفتار نمی

دونست. رامین اون زمان یک رامین پولدار بود اما حتی خودش هم نمی

دونیم اما شاید حاج داشت. ما درست نمی زندگی عادی وسط مایه دارا

داد تا بهش یاد بده حاال که پدر و مادرش نیستن، آقا به رامین سختی می

 هاش رو درست انتخاب کنه و برای بزراه

 

رگ شدن و به چشم اومدن دل به ارث و میراث خوش نکنه. به هر 

ر حال چیزی که مهمه، شاهینه. شاهین باید بفهمه چی شده. چون اگ

ندونه و این مسئله تا ابد براش مجهول بمونه هیچوقت ذهنش خالی از 

 شه.گذشته نمی

شه و ی ما بد میگه با همهرامین نگران و مخالف دونستن شاهینه. می

تونه با خیلی چیزا کنار بیاد. اما به نظر من بهتره این چیزا از نمی

 ده.شاهین مخفی نمونه و بفهمه دور و برش چه اتفاقی افتا

 هایش را عقب کشید و با نگاه به رامین گفت:نیال دست

 من نفهمیدم سرنوشت نوشین چی شد. -

دیم. اما بعدش به تو بستگی داره که اش رو ما برات توضیح میادامه -

بخوای انتخاب کنی، شاهین بفهمه چی شده یا نه. من هرگز نتونستم 

ن هم راست دونم من رو نمی بخشه. ولی نرمیبهش بگم چون می

 گه. این کابوس باید یک جایی تموم بشه.می



نیال خود را در آغوشش فشرد و با نگرانی از حس و حال شاهین نقطه 

 نامعلومی را نگریست.بخش دوم. 

 فصل آخر. 

  .فصل هیجدهم

 

سینا وسایلشان را درون ماشین شاهین چید و درب عقب را بست. رو 

 به درب ویال کرد و منتظر شاهین شد.

شاهین پالتویش را از روی مبل برداشت و پوشید. حسام در، وردی 

ی راستش را به دیوار تکیه زده بود. آشپزخانه ایستاده بود و شانه

کرد که هایش را زیر بغلش زده بود و داشت شاهین را نگاه میدست

 شد.در سکوت حاضر می

ندیده  طی مدتی که به اجبار کنار هم بودند هیچ حرکت بدی از شاهین

بود. حتی از روی خشم و نفرت در مورد قتل برادرش صحبت نکرده 

بود. تا توانسته بود حرمت صاحب خانه را نگه داشته بود. و این شکل 

 دید.رفتار او را برخاسته از تربیت صحیح او می

نگاه شاهین سمت حسام چرخید. حسام با دیدن نگاه او از دیوار جدا شد 

 و راست ایستاد.

 نفس عمیقی کشید و گفت: شاهین

 که ما رو کنار خودت تحمل کردی. برا کمکت ممنونم. برای این -



 حسام سری تکان داد و گفت:

 نه. من ممنونم که توی همین مدت کم خیلی چیزها بهم یاد دادی -

شاهین دراز کرد. شاهین دست او را حسام جلو رفت و دستش را سمت 

کرد و دست حسام را در دست  نگریست. سپس آهسته دستش را دراز

 گرفت و فشرد.

 من ناخواسته باعث مرگ برادرت شدم. من رو ببخش. -

 شاهین سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

 دونم که فقط یک اتفاق بود و هیچ سوءنیتی پشتش نبود.من هم می -

 شاهین دستش را پس کشید و گفت:

 مادریش غلبه کنه. تونه به حس شدیدمشکل فقط مادرمه. نمی -

 او سرش را کمی خم کرد و پشت به حسام کرد و راه افتاد.

 شاهین! -

 شاهین ایستاد و رو به حسام کرد. 

مراقب نیال باش. عاشقش باش. همیشه. شاهین در سکوت اندیشید.  -

 سپس خطاب به حسام گفت:

 خیالت راحت باشه. -



جا دور شد هین از آنحسام او را تا دم در بدرقه کرد. وقتی ماشین شا 

 نفس عمیقی کشید و به مه رقیقی که اطرافش شکل گرفت نگاه کرد.

کمی بعد به درون رفت. وسایلش را جمع کرد. درب ویال را قفل کرد 

و سوار ماشینش شد. به جلوی کالنتری رفت و ماشینش را پارک کرد. 

 پیاده شد و نگاهی به درب کالنتری کرد.

رون رفت. جلوی میز افسرنگهبان ایستاد و نفس عمیقی کشید و به د

 گفت:

 تونم برم تو؟می -

 منتظر باشید. -

و با دست به صندلی اشاره کرد. حسام نشست. تندتند پایش را تکان 

داد. مضطرب بود. اما نه به خاطر تصمیم بزرگی که برای اولین بار 

 خود به تنهایی گرفته بود. از عاقبت کارش بیشتر نگران بود.

ی از اتاق خارج شد. افسر نگهبان به اتاق رفت و چند لحظه بعد مرد

 برگشت و گفت:

 شما برین تو. -

حسام از جایش برخاست و وارد اتاق شد. آهسته سالم کرد و جواب 

گرفت. به کنار میز رفت و مقابل آن ایستاد. سرگرد با تعجب نگاهش 

 کرد. به صندلی اشاره کرد و گفت:می

 بشینین. -



ش را روی میز اهای مشت کردهسر به زیر داشت دست حسام که

 گذاشت و گفت:

ی من قاتلم. کسی رو کشتم. ناخواسته. هولش دادم افتاد و سرش به لبه -

جدول خورد. زنگ زدیم اورژانس. بردیمش بیمارستان اما تموم کرد. 

دوستم قتل رو به گردن گرفت. به دالیلی. ولی اون مقصر نبود. من 

 گناه بود.. اون بیهولش دادم

های او را سرگرد به چهره سرد و یخ زده حسام نگاه کرد. و بعد دست

 نگریست و گفت:

 باشه. بشین. -

حسام عقب رفت و روی صندلی نشست و سرگرد از اتاق بیرون  

 رفت. حسام پلک بست و نفس راحتی کشید و گفت:

 سپارم.خدایا شکرت. همه چیز رو به تو می -

 

نگران پای پنجره ایستاده بود و داشت باغ برف گرفته را نگاه رامین 

اش های پرتقال پوشیده از برف بودند. او قهوههای درختکرد. شاخهمی

 نوشید.را به تلخی می

 

 نرمین به کنار او رفت و گفت:



 کنم نگرانی.احساس می -

 رامین سرش را به چپ و راست تکان داد. 

 شه من برم.باعث مؤاخذه ات می کنی حضور مناگه فکر می -

رامین سرش را سمت نرمین چرخاند. چند لحظه نگاهش کرد. چهره 

کرد. لبخند تلخی زد و دوست داشتنی او را هر بار در مغزش حک می

 گفت:

 بذار بازی تموم شه. از کشیدن این بار به دوشم خسته شدم. -

انداخت و  هایش را دور بازوی رامیننرمین لبخند تلخی زد و دست

 ی او تکیه زد.سرش را به شانه

نیال نگاهش را بلند کرد و آن دو را نگریست. نگرانی در نگاهش موج 

زد. از شنیدن حرفهای رامین دلهره به جانش افتاده بود. از خود می

العملی از خود نشان ها را بشنود چه عکسپرسید اگر شاهین اینمی

 دهد.می

 

باز شاهین به حال گذشته برگردد. نگران  نگران بود. نگران بود که

چه که در پیش بود. ترسید از آنبود که دلش هوای گذشته کند. می

رامین با عمویش تماس گرفته بود و از او خواسته بود که حتما خود را 

 به ویالی ربکا برسانند.

 



می خواست همه باشند و همه چیز را تمام کند. ساعات سختی را پشت 

 که صدای اف اف در ویال پیچید. رامین گفت:تا این سر گذاشتند

 کنم.من باز می -

 های هم را گرفتند و فشردند. نیال با دلهره گفت:نرمین و نیال دست 

 بریم تو اتاق. من طاقت ندارم. -

 

 هر دو تقریبا به درون اتاق فرار کردند.

اش رامین نگاهی به صفحه کرد. شاهین را با چهره جدی همیشگی

شت در دید. دگمه اف اف را زد و با عجله از ویال خارج شد. حس پ

کرد شاهین باید خیلی عصبانی باشد. مخصوصاً حاال که، با آن می

 های مختصحساسیت

 

 کند، نیال چند روزی با او تنها بوده است.به خودش، با خود فکر می

 در نیمه راه بود که شاهین درب باغ را هول داد و وارد شد. عینک

 توانست حس او را از نگاهش بفهمد.آفتابی روی چشمش داشت و نمی

 هایش را از هم باز کرد و گفت:با این حال رامین دست

به. آقا شاهین. رئیس بزرگ. از این طرفا. راه گم کردی. بیا بغلم، به -

 خیلی دلم برات تنگ شده بود.



 

و در شاهین به مقابل او که رسید دستش را زیر دست رامین زد 

 گذشت گفت:که از او میحالی

داشتن زن من، توی تو که قرار بود االن اون سر دنیا باشی. نگه -

 تونه داشته باشه؟خونه ات چه معنی می

 رامین پشت سر او راه افتاد و گفت: 

 خوب خیلی چیزها هست که باید در موردشون حرف بزنیم. -

را که پشتش بود دفعه برگشت و با یک دست یقه رامین شاهین یک

 گرفت و با فریاد گفت:

 فهمی؟ شدم. این رو میداشتم دیوونه می -

 شاهین گذاشت و گفت: رامین هر دو دستش را روی دست

حاال که نکردی. حال اون هم خوبه. از جهنمی که براش ساخته  -

 بودین خالصش کردم. االن هم که همه دور هم جمعین. بده؟

 هول داد و گفت:شاهین، رامین را به عقب 

فعال برو سینا رو دعوت کن بیاد تو، تا بعد تکلیفم رو با تو یکی  -

 کنم.روشن می

 رامین آهی کشید و گفت:



 باشه. -

 و به سمت درب ورودی باغ رفت تا سینا را به درون دعوت کند. 

شاهین با عجله وارد ویال شد و نگاهی به سر تا سر هال انداخت و بعد 

 ت:باصدای بلند گف

 نیال... نیال کجایی؟ -

نیال که صدای شاهین را شنید چیزی در دلش فرو ریخت. نرمین 

 بازوی او را گرفت و گفت:

 االن خیلی بی طاقته بهتره بری بیرون. -

 شه غیرقابل کنترله. ترسم. اون وقتی عصبانی میدونم چرا مینمی -

 دوباره صدای نیال گفتن شاهین آمد.

 

 و. نذار بیشتر حرص بخوره.کنم برخواهش می -

نیال سر فرود آورد و به سمت درب اتاق رفت. آهسته در را باز کرد و 

 بیرون رفت. در را بست که نگاهش با نگاه خیره ی شاهین تالقی کرد.

 شاهین به وضوح نفس راحتی کشید. نیال به آرامی گفت:

 سالم. -



کرد و به  شاهین آهسته جلو رفت و مقابل او ایستاد. سرش را خم 

 های نیال خیره شد.چشم

 ها احساس آرامش کرد.با نگاه به آن چشم

کرد دانست حس شاهین نسبت به او چیست. حاال حتما فکر مینیال نمی

 پسندد.چند روزی با رامین تنها بوده است و او این را اصال نمی

 لب زد:

 خوام.معذرت می -

های نیال دودو پریدند. چشمابروهای شاهین تکان خفیفی خورد و باال  

هایش را با زبان دانست به کدام چشم او نگاه کند. لبزدند و نمیمی

 خیس کرد و دوباره با صدای مرتعش گفت:

اون شب من رو سر دو راهی گذاشتین. تو و سینا. نتونستم انتخاب  -

 کنم.

 اش باال و پایینکه پلک بزند سینهشاهین هیچ جوابی نداد و بدون این

 شد.می

 نیال ادامه داد:

کردم، سینا آروم بشه. شما دوتا کنار هم قرار بگیرین. باید کاری می -

 خوام هم زندگی با تو رو.نه رو به روی هم. چون من هم سینا رو می



های شاهین به شکل نامحسوسی ریز شدند و به حالت قبل چشم

 برگشتند.

به خاطر آورد.  در یک آن نیال کلمه به کلمه خاطرات نوشین را

غرورش، پشیمان شدنش از کاری که با شاهین کرده بود. دیر شدن 

 برای ابراز احساسش.

دانست چه در قلبش جریان دارد و برای همین حاال که به وضوح می

هر کار که کرده است، هرچند بسیار غیرمنطقی، به خاطر خود شاهین 

عیف و آرام بوده است؛ به آرامی نفس عمیقی کشید و با صدایی ض

 گفت:

 دوستت دارم. -

حالتی هایش از بیبدن شاهین از شنیدن این دو کلمه تکان خورد و چشم

کرد زد. باور نمیدر آمدند و بازتر شدند. که این ناباوریش را فریاد می

 این جمله را از نیال شنیده باشد و چه جمله شیرینی بود.

 

هایش را به و دستخود را به نشنیدن زد و سرش را کمی کج کرد 

کمرش زد. ابروهایش به هم گره خوردند. اما تمام وجودش سراسر 

خواست رسیده بود و این چه هیایویی شادی بود. او به آن چیزی که می

 در قلبش به پا کرده بود.

 پرسید:

 چی گفتی. -



نیال نگاهش را از شاهین گرفت و سرش را به زیر انداخت و 

با خجالت و حیایی که باعث سرخ شدن  هایش را به هم مالید.دست

 هایش شده بود دوباره به آرامی لب زد:گونه

 دوستت دارم. -

شاهین به خوبی حس کرد قلبش از شنیدن این کالم لرزید و حس 

 عجیبی به جانش مستولی شده است.

شد. از شادی، از شعف از حسی که داشت به حس میتنش داشت بی

 .نیال را در آغوشش نچالند کرد تاسختی آن را کنترل می

با این حال دستش را زیر چانه ی او برد و سرش را با یک انگشت 

 باال کرد و گفت:

 خوای بگی، تو چشمهام نگاه کن و بگو، که باورم بشه.هر چی می -

هایش از حرکت باز ایستادند. گوشه روسری نیال سرخ تر شد و دست

 بزرگش را چنگ زد و گفت:

ز خونه گذاشتم رفتم برای این بود که خیلی دوستت دارم خبر ااگه بی -

 و نخواستم کسی باعث جداییمون بشه.

هایش را روی هم فشرد. شاهین نفس عمیقی کشید و چند ثانیه پلک

 وقتی پلک باز کرد ساعد نیال را گرفت و او را به آغوش کشید.

ا دلش اش فشرد و نیال چقدر برای تنگترین مکان دنینیال را به سینه

 تنگ شده بود. 



های شاهین روی سرش نشست و هایش را بست که لببا آرامش پلک

 او را بوسید و بعد گفت:

 شدم. دیگه هعزیزم. داشتم دیوونه می -

 

وقت این کار رو با من نکن. گفته بودم دنیارو برای پیدا کردنت زیر یچ

د بذاری بری. کنم. گفته بودم از من دور نشو. گفته بودم نبایو زبر می

تونم. می دونستی شه. گفته بودم بدون تو نمیگفته بودم بدون تو نمی

 شم. باید بدونی که من هم عا...سختمه. می دونستی دیوونه می

با باز شدن درِب پشت سر نیال حرف در دهان شاهین خشکید و  

 نگاهش سمت آن کشیده شد. 

با دیدن او دست و نرمین در قاب در ظاهر شد که در یک آن شاهین 

 حس شد و نیال را رها کرد. پایش بی

نیال متعجب و گیج و منتظر سر بلند کرد و شاهین را نگریست. نگاه 

 خیره او به پشت سرش بود. 

نیال چرخید و با دیدن نرمین دوباره رو به شاهین کرد. سینا و رامین با 

ره بود و وسایل دستشان وارد هال شدند. شاهین همچنان به نرمین خی

 زیرلب گفت:

 نوشین -

 نرمین سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:



 من نرمینم. -

 

ها و سر شاهین گیج رفت. خاطرات در ذهنش زنده شدند. صدای خنده

حرفها و تصاویِر لحظاتش با نوشین در سرش چرخیدند. یک قدم عقب 

 رفت. دستش را روی سرش گذاشت. ناله کرد.

 فت و دست دیگر او را گرفت و صدا زد:نیال نگران جلو ر

 شاهین. -

های شاهین هایش را دور شانهها رسیده بود، دسترامین که به آن

 انداخت و او را روی نزدیکترین مبل نشاند و به نرمین گفت:

 یک لیوان آب بیار عزیزم. -

هایش را بازکرد و سرش را از دستش جدا کرد و با فریاد شاهین پلک

 مین گفت:در صورت را

 گی عزیزم؟به نوشین می -

 رامین بغض کرد. آهسته گفت:

 اون نوشین نیست، خواهرشه، نرمین. -

گوید و کجاست. نیال با نگرانی به حال خراب فهمید چه میشاهین نمی

 او زل زده بود. نگرانی و شاید کمی یأس. 



 لرزید به آغوش کشید. سینا جلو رفت و نیال را که می

هایش را روی ساعدهای رامین که به حالت هیستریک دستشاهین با 

 او نزدیک بود زد و گفت:

توی عوضی چرا باید از زن من خبر داشته باشی و من نداشته باشم؟  -

چرا باید نامزدم رو پیش تو پیدا کنم؟ چرا همه چی داره به تو ختم 

 شه؟ نوشین... نوشین. می

رادرش نشکسته بود، کرد. بغضی که حتی در مرگ بشاهین بغض 

شکست. غروری که تا به حال حفظش کرده بود، داشت حاال داشت می

خواست. شاهین شد و رامین این را نمیجلوی نیال و سینا تکه تکه می

 با همان بغض ادامه داد:

 تو از نوشین...  -

قدرت سیلی محکم رامین، هم صدا را در حلق شاهین خفه کرد هم نیال 

شاهین به رامین خیره شد. اشک رامین به سرعت از  را از جا پراند.

 چکید. دردناک گفت:هایش میچشم

گفتم این نوشین نیست. چشمات رو باز کن. این نرمینه. خواهر  -

 فهمی؟ نرمین رو یادت هست؟کوچیکتر نوشین. می

کرد و گزگز سمت چپ شاهین با سوزشی که در صورتش حس می

انداخت. نرمین را به خاطر آورد. حتی اش سرش را باال و پایین گونه

که روز اولی که با او آشنا شد را به خاطر آورد. و تعجبش از این

 چقدر به نوشین شباهت دارد. 



 هایش را روی هم فشرد و بغضش را فرو داد و  به سختی گفت:لب

 تو یک توضیح به من بدهکاری. -

 گفت: هایش را به صورتش کشید ورامین راست شد و کف دست 

 باشه. -

کرد. نگاهش شاهین به سختی از جایش برخاست. احساس ناتوانی می

به سینا و نیال که به او خیره بودند افتاد. نتوانست چیزی بگوید. و بعد 

نگاهش سمت نرمین چرخید که با لیوان آب آمد و با نگرانی دور از او 

احساس شد. ایستاد. شاهین با نگاه به نرمین، قلبش زیر و رو می

 ناخوشایندی داشت. 

کرد. جلوی نیال و سینا گند زده بود. در به سختی خود را کنترل می

های نیال یأس را خوانده بود. با این حال خطاب به رامین با چشم

 شد گفت:صدایی که به سختی از حلقش خارج می

 شه بگی کجا استراحت کنم؟می -

تاق نیال را نشان داد. رامین بازوی او را گرفت و با دست دیگرش ا 

 همراه هم به اتاق رفتند. شاهین با حال بد روی تخت نشست گفت:

 برو پیش سینا. -

 آخه...  -

 برو تنهام بذار. فقط برام سیگار بیار. اجازه نده نیال بیاد تو...  -



 رامین با دردی که در نگاهش هویدا بود گفت:

 نیال زنته. نگرانته.  -

 . نذار بیاد تو رامین -

 باشه.  -

 رامین از اتاق خارج شد که نیال و نرمین را پشت در دید. گفت:

 چیه؟-

 تونم برم تو؟ می -

 خواد تنها باشه. نه. می -

 ولی...  -

 باید تنها باشه نیال. -

 نیال با عصبانیت گفت:

 من زنشم باید بدونم چشه. -

 رامین که حس حسادت نیال را درک کرده بود گفت:

 .تنهایی احتیاج دارهبیشتر به  -

 خواد تموم بشه؟ این تنهایی کی می -



 سینا صدا زد:

 نیال. تنهاش بذار.-

نیل چند لحظه سینا را نگریست و بعد به آشپزخانه رفت. رامین از 

اتاقش پاکت سیگار و فندک را برداشت. به آشپزخانه رفت و 

 زیرسیگاری را هم برداشت و خطاب به نیال که غمگین نشسته بود

 گفت:

 شه. درست می -

ها دلداری نده. این عشق چندین سال از سرش نیفتاده. به این زودی -

 افته. هم نمی

 کنی؟ حسودی می -

نیال جواب نداد. رامین لبخند زد و پشت نیال خم شد و در گوش او 

 گفت:

حوصلگی سر او را عاشقِی نیال باید خیلی قشنگ باشه. نیال با بی -

 خندید و از آشپزخانه بیرون رفت.  هول داد. رامین

 وارد اتاق شد و وسایل دستش را در اختیار شاهین گذاشت و گفت:

 زودتر خودت رو جمع و جور -

 

 کن. نیال بهش برخورده. 



هایش گرفت و شاهین یک سیگار از پاکت بیرون کشید و آن را با لب

 فندک زد. 

ت دست راستش پک عمیقی به سیگارش زد و سیگار را میان دو انگش

 گرفت و گفت:

 برو بیرون -

 

رامین بیرون رفت و شاهین چند نخ سیگار پشت هم کشید و یک نقطه 

نامعلوم را با افکار مشوشش نگاه کرد. وقتی حالش بهتر شد از جایش 

 بلند شد و پالتویش را از تن بیرون کشید.

آن را روی تخت انداخت که نگاهش به دفتر خاطرات خورد. از خود 

 برد.پرسید چرا نیال همه جا دفترش را با خود می

آن را برداشت و نگریست. دفتر را بازکرد و با دیدن خط نوشین بدنش 

 سرد شد.

تلوتلوخوران عقب رفت و روی تخت نشست و مشغول خواندن 

 خاطرات نوشین شد.

 

گذشت و هیچ خبری از شاهین نشد. هر چقدر ساعات پشت هم می

 انداخت.ر نگرانی به دل و جانشان چنگ میگذشت بیشتبیشتر می



نیال مضطرب در حال قدم زدن در سالن بود. سینا هم با آرامش در 

 کرد.اش را دنبال میتاپش بود و داشت پروژهحال کار کردن با لپ

 داد گفت:که کارش را انجام میدر حالی

 بشین نیال جان. با راه رفتن تو اون به خودش نمیاد. -

 ب نیست. حالش خو -

 بار برای همیشه. شه. یکاین اوج اسسترسیه که بهش وارد می -

نیال نگران رو به رامین کرد که روی مبل نشسته بود و داشت 

 داد. سمت او رفت و مقابلش ایستاد. مضطرب پایش را تکان می

 چرا نمیری سراغش ببینی حالش چطوره؟ -

 نیال. -

 بله. -

 بذار تو حال خودش باشه.  -

 من نگرانشم.  -

 پس برو سراغش. -



نیال به سمت اتاق رفت. در زد و دستش را روی دستگیره گذاشت که 

درب اتاق باز شد. نیال یک قدم عقب رفت و شاهین بیرون آمد. نیال به 

دفترخاطره دست او نگاه کرد. دلش زیر و رو شد. شاهین با صدای 

 سنگین و خش داری خطاب به نیال گفت:

 کنه؟ین دفتر دست تو چکار میاین... ا -

 من بهش دادم.  -

 شاهین رو به رامین کرد و گفت:

 جا چه خبره؟این -

 چه خبره؟  -

 نوشین... نوشین...  -

انداخت. اما او از نیال رد شد و جلو آمد. بغض به گلویش چنگ می

 کرد آن را فرو دهد. زیر لب گفت:سعی می

رها و بارها گفته من شاهین رو نوشین گفته من رو دوست نداشته. با -

خواست، نه حتی عشق من رو. دوست ندارم. اون فقط پول و ثروت می

از نظرش اگر عاشقش بودم از سر سادگی و نفهمیم بوده. اون دیر 

 خوامش. اون برای...فهمیده که من چقدر می

ادامه نداد. رفت و روی مبل نشست. سرش را به زیر گرفت و به  

 ها اطراف او نشستند. همه روی مبل  دفتر خیره شد.



 شاهین لبخند پردردی زد و با همان حال که سر به زیر داشت گفت:

گفته پسره گاگول. نوشین از من خوشش نمی اومده. به من می -

اومده. تصورش از من این بوده. اون از رامین بیشتر خوشش می

 و خالی کنه؟ رامین... تو به خاطر ارثتون به نوشین گفتی حساب من ر

 کردم بتونه اما... من نگفتم. خودش قصدش رو داشت. من فکر نمی -

 خواد.دونستین اون من رو نمیهمه می -

 کردی. همه هم بهت گفتن ولی تو گوش نمی -

دونین با کی زندگی االن کجاست؟ شماها حتما خبردارین. حتما می -

 تو رامین و کنه! شماها به من بدهکارین همه تون. مخصوصاً می

 نوشین. 

 و بعد سر بلند کرد و به رامین و بعد نرمین نگاه کرد. 

هایش را روی صورتش گذاشت و صورتش را فشرد. رامین کف دست

 نفس عمیقی کشید و بعد گفت:

تا انتهای دفتر رو که خوندی. تو کیش بودی. من و شاهرخ هم  -

 د. تهران. اون اتفاق هم برای نوشین توسط شاهرخ افتا

 که نوشین بعد از اون ماجرا تصمیماتی گرفته بود. مثل این

که به تو بگه چه اتفاقی افتاده. اما شاید به خاطر شرمندگی نتونسته این

 بود. 



اون روز عصر من و شاهرخ خونه بودیم که نوشین با حال زار و 

 ی حاجی. خراب اومد خونه

ه؟ اون هم وقتی حال و روزش رو دیدم ازش پرسیدم که چی شد

 کرد. خیال نگاهش میموضوع شاهرخ رو بهم گفت و شاهرخ بی

آوردم. اشتباهی که من و شاهرخ در حق تو داشتم از اون حال باال می

ی پرتگاه بود و ما هولش انجام داده بودیم خیلی بزرگ بود. نوشین لبه

 داده بودیم پایین. 

کرد. بعد از چند خیال فقط نگاهش میاون کلی گریه کرد و شاهرخ بی

 دقیقه از جاش بلند شد و به نوشین گفت:

 کنم.از کشور خارج شو. کمکت می -

ولی اون روز، نوشین یک جور دیگه بود. حال و هواش فرق داشت.  

رفت که نوشین یک ها رفت و داشت آروم باال میشاهرخ سمت پله

 قرص از کیفش بیرون کشید و دنبال شاهرخ دویید و گفت:

 کشم.من رو بی آبرو کردی. من خودم رو میتو  -

 شاهرخ برگشت و گفت:

ذاشتم تو با کشی بکش. فکر کردی من میکنی؟ میچه غلطی می -

داداشم ازدواج کنی؟ تو خودت در حالت عادی بی آبرو هستی. من فقط 

 چیزی که حقت بود، سرت آوردم.



هین مشخص کنی؟ باید شانوشین با گریه گفت حق من رو، تو تعیین می

تونم دیگه به زندگی ادامه بدم. من تازه کرد حق من چیه؟ من نمیمی

فهمیدم شاهین چقدر انسانیت داره. چطور مردیه. یه سیلی الزم داشتم تا 

چشمم باز بشه. اما نه با کاری که تو با من کردی. به شاهین چی 

تونم کنی؟ من نمیدی؟ کارت رو چجوری توجیه میجواب می

کاری کردم. توضیح این به شاهین بدم. خودم خیلی خرابتوضیحی 

 مورد برام سخت تر از مرگه.

 و بعد قرص رو سمت دهنش

 

برد که بخوره. شاهرخ هول شد و به جای گرفتن دست نوشین، یک 

مشت تو هوا براش انداخت. که قرص رو از دستش بندازه. مشت 

 خورد تو صورت نوشین و بعد.

 صدایش گفت:شاهین با تن سنگین 

 و بعد چی؟ -

و بعد نوشین پرت شد. شاهرخ سعی کرد اون رو بگیره اما نشد. از -

ها گرفته بود. از گوشش خون ها افتاد و غرق خون شد. سرش به پلهپله

طور . اما رفتم بلندش ریخت. شاهرخ ترسیده بود. من هم همینمی

شه و حرف کردم و صداش زدم. چند لحظه نگاهم کرد. شاید حواسش با

 بزنه. اما یک دقیقه بعد پلکاش رو هم افتاد. 



شاهرخ ترسیده « شاهرخ... ُمرد... تو کشتیش» من به شاهرخ گفتم

خواست بیاد پایین اما پاهاش توان نداشت. چند پله سر خورد و اومد 

ها ها نشست و به نوشین خیره شد و سرش رو به نردهپایین. روی پله

 چسبوند. 

م، هر چی داد و هوار کردم، بی فایده بود. شاهرخ هر چی صداش زد

خواستم با اورژانس تماس بگیرم که شاهرخ از جاش ترسیده بود. می

دارم. بعد شروع کرد به عجز و البه. که بلند شد و داد زد که دست نگه

به کسی نگیم. چون دستگیر می شم و اعدام نشم، حتما باید تا ابد تو 

م راضی نشد و گفت باید کاری کنه اون جسد زندان باشم. هر کار کرد

 رو مخفی کنیم. 

ی این من هم دلم براش سوخت و یک جورایی خودم رو مقصر همه

 اتفاقات دونستم. پس در یک آن به سرم زد بهش کمک کنم. 

های رفتم از انبار بیل و کلنگ آوردم و یه جایی توی باغ زیر درخت

 جا رو بکنه.تم اونانار رو نشونه گذاری کردم و بهش گف

 

من هم نوشین رو الی یک پتو پیچیدم و با طناب بستم. جسدش رو بردم 

 توی باغ. 



پلکید و روی اعصاب بود. شاهرخ با بیل فِِردی مدام دورمون می

گشت. رفتم تو خونه و با سطل و رفت و برمیدنبالش کرد. اما اون می

اون رو انداختم  طی جای خون رو تمیز کردم. قرص رو پیدا کردم و

تو کیف نوشین. با موبایل یکی دوتا پیام به تو دادم و گفتم دارم ازت 

شم. بعد گوشی رو خاموش کردم. انداختمش تو کیف که نگاهم جدا می

به دفتر نوشین افتاد. چندتا رمز بهش دادم که باز شد. تاریخ تولدش 

ده بود که بود. دیدم تو صفحات آخر همه چیز رو نوشته. احتماال آور

بذاره تو اتاق تو. که اگر خودکشی کرد نو بفهمی دلیلش چی بوده.  

دونم چرا از اون دفتر ترسیدم و گذاشتمش تو یک جعبه فلزی نمی

 رمزدار. بعد هم پیچوندم توی چند تا کاور و نایلون و چسبش زدم.

برگشتم و به کمک شاهرخ رفتم و قبر رو گود کردیم. جسد نوشین رو 

برو ساک پوالرو »طور. به شاهرخ گفتم شتیم. کیفش هم همینتوش گذا

 «چرا؟»پرسید« بیار

فهمه تو ازش گرفتی و پیگیرت هر کس پوالرو ببینه می» گفتم  

گیم پوالرو برده. بعد هم اون کنیم و میشن. پوالرو باهاش دفن میمی

ساک رو که توی دوتا پالستیک محکم پیچیده بود گذاشت رو سینه 

. هر دومون کلی خاک ریختیم روش. آخرای دفن کردنمون بود نوشین

که نگاهم به دفتر افتاد. اون فراموشمون شده بود. قبر کمتر از نیم متر 

 «.اششاهرخ. دفتر خاطره» از عمقش برای پرشدن مونده بود. گفتم 

کردیم. شاهرخ گفت کشید و ما دورش میاومد بو میسگت هی می

انداختم توی گودی و روش خاک ریختیم. «. اجولش کن، بنداز این»

باید طوری »وقتی کامال دفنش کردیم و زمین رو صاف کردیم گفتم 

باغبون و « شهجا رو کندیم واگرنه شر میبپوشونیمش کسی نفهمه این

 مستخدما که مرخصی رفته بودن ممکن بود یکی دو روز بعد برگردن.



 

رو رفت. من نشستم و با برای همین شاهرخ کنار نشست و تو خودش ف

بیل خاک باغ رو زیر و رو کردم. به اندازه چهارمتر در چهار متر. 

طوری که قبر نوشین وسط اون می افتاد و حاال مشخص نبود قبری 

 هست و کل خاک زیر و رو شده بود.

بعد هم رفتم لباسام رو عوض کردم و تو ماشین انداختم. دوش گرفتم و 

ز تو باغ نشسته بود و به اون قسمت که قبر رفتم سراغ شاهرخ که هنو

بود زل زده بود. بهش گفتم بره لباساش رو عوض کنه و دوش بگیره. 

به زور فرستادمش. خودم هم رفتم گل فروشی و چندین بوته، گل بنفشه 

و داوودی و گل مینا و قرنفل و پیراکانتا خریدم. بعد هم برگشتم و 

هارو طوری توی اون قسمت گل دوباره خاک رو با کود قاطی کردم و

های پاییزی کاشتم که انگار واقعا قصدمون ساختن یک باغچه از گل

 بود. بعد هم دورش رو با سنگ چیدم و مرتب کردم.

شاهرخ حالش بد بود و روز بعد تونست باغچه رو ببینه و باورش 

 قدر خوب همه چیز رو مخفی کردم.شد که ایننمی

 

باغچه قشنگ شده بود. خانواده نوشین آخر  اونجا کامال شبیه به یک

 شب سراغش رو از ما گرفتن و ما گفتیم خبر نداریم.

که شما اومدین. بعد هم سه روز به باغچه رسیدگی کردم تا این  

باغبون. و بعد مستخدم. باغچه رو به ماه منیر تقدیم کردم و گفتم من و 

 شاهرخ به افتخارش درست کردیم. و اون باورش شد.



 کم کم روزها گذشت و همه دنبال نوشین بودن و هیچ خبری ازش نبود.

کند. و روز بعد سعی رفت تو باغچه و خاکش رو میگاهی فِِردی می

کردیم درستش کنیم. اون شاهد دفن نوشین بود و هر از گاهی یادش می

اومد باید زمین رو بکنه. و ما با هراس دوباره باغچه رو مرتب می

 کردیم.می

اومد و بیشتر بیرون هرخ به خاطر فشار عصبی کمتر خونه میشا

 رفت.می

 

ها و اون روزها شاهرخ به شدت ترسیده بود و نگران ناراحتی

شد. از طرفی پلیس مدام به دنبال فشارهایی بود که به تو وارد می

 بختانه یا بدبختانه هیچ ردی از نوشین پیدا نشد. نوشین بود. اما خوش

شاهرخ با دیدن تو، که پات به روانشناس و روانپزشک  یک سال بعد،

 باز شده بود حالش بد و بدتر شد.

زیاد خونه نمی اومد که یادش نیاد جنازه نوشین تو اون باغه. بارها 

جا زد و اونگشت چند دقیقه به باغچه زل میدیدم وقتی آخر شب بر می

 کرد.رو نگاه می

بود ناراحت بود. به خاطر مرگ به خاطر اشتباهی که در حق تو کرده 

خواست به تو لطف کنه ولی لطفش به نوشین ناراحت بود. اون می

 بزرگترین اشتباه تبدیل شد.



ای پیدا نشد و کسی به قتل متهم نشد. وقتی نوشین گم شد، قبلش جنازه

پوالی تو رو برداشته بود، خودت هم که تهران نبودی، پس احتمال 

هایی که از گوشیش به تو ارسال پول و پیامفرار نوشین با اون همه 

 شده بود، مستندتر بود.

 

اما شاهرخ توان کشیدن این بار رو به دوش نداشت. روز به روز 

رفت و فقط حالش بد و بدتر شد. دیگه حتی حرف حاجی تو گوشش نمی

 خواست از خونه دور باشه.می

 و ببینه.که نه چشمش به باغچه بیفته نه چشمش تو و ناراحتیات ر

تو برای شاهرخ مثال یک کوه محکم بودی. وقتی فروریختنت رو دید، 

 کم از بین رفت.خودش هم کم

حال بودم که اما من درگیر دوحس متناقض بودم. از یک سمت خوش

شین و دارین مثل من به خودتون شماها به این روز افتادین و اذیت می

 سری که مثل برادپیچین. از یک سمت هم ناراحت بودم، دو پمی

 

 رم بودن به این حال و روز افتادن.

ای شدم تو خرمن اون هم منی که با یک اشتباه کوچیک، جرقه

 اشتباهات بزرگ.



رن، هرروز بیشتر دید دوتا پسراش دارن از دست میماه منیر که می 

کرد. تا به خودش بیاد و درست تر رفتار کنه. حاال با شاهرخ دعوا می

باشه. اما  ن خراب شده، حداقل اون مراقب رفتارهاشکه حال شاهی

 فایده بود.بی

که ماه منیر و شاهرخ در که یک روز زیر همین فشارا، وقتیتا این

گه که کنه و میحال بگومگو هستن، شاهرخ به کارش اعتراف می

 نوشین رو کشته و توی باغ با هم دفن کردیم.

بلکه ربکا و شیرین که از بیرون اون روز، نه تنها ماه منیر شنیده بود، 

 شنون.میان، صدای شاهرخ رو می

کنه، اما با من برخوردش عوض ربکا شیرین رو مجبور به سکوت می

 دادم.شد و گفت باید به پلیس خبر می

ترس به من این اجازه رو نداد. نه ترس از زندان، نه ترس از 

گران بودم مشکالت بعدش. ترس از خشم و ناراحتی تو. شاهین من ن

 که تو طاقت نیاری، وقتی بفهمی نوشین مرده.

به خاطر همین سعی کردم از ایران برم و چندسال خارج از ایران 

 زندگی کردم. تا که خبر فوت شاهرخ رو بهم دادن.

 



کردم، مرگ حقشه. چون فکر حال نشدم، ولی فکر میاز مردنش خوش

حاجیه. چون اون وقتی کردم تمام این اتفاقات تاوان همون کارهای می

که باید برای من کاری نکرد. چون به خاطر پول حرفی از دهنم پرید 

وقت که باعث به وجود اومدن این همه مشکل شد. حرفی که ته دلم هیچ

 راضی به انجامش نبودم. 

ولی وقتی عمو گفت همه رو برامون سرمایه کرده، دلم مرگ 

 خواست.می

ق حساب من و ربکا رو داد، توی باغ که عمو، حاون شب، بعد از این

فهمیدم، نشستم و به باغچه نگاه کردم. دیدم اگر از اول نیت عمو رو می

گفتم  اشکال نداره، پول به خاطر یک حسادت احمقانه، به نوشین نمی

 شاهین رو بگیر.

 کردم.شدم، حتما کار درست تری میبلکه حتی وقتی از نیتش آگاه می

 

دونی. قصد نداشتم ازش دوستش داشتم. خودت هم میو اما نرمین. من 

ام رو با جدا بشم.بعد از قطع رابطه تو با خانواده سهرابی، من رابطه

 نرمین ادامه دادم.

دیدن. برای همین، من خانواده سهرابی خودشون رو به تو مدیون می

وقتی ازشون خواستم نرمین رو به من بدن، ولی ازم نخوان به 

زی بگم، اول قبول نکردن. رفتم دانمارک و بعد از ام چیخانواده

 برگشتنم، به خاطر اصرارهای زیاد من و نرمین قبول کردن.



نامزد شدیم و یک صیغه محرمیت خوندیم. به زودی هم قراره ازدواج 

 کنیم.

من یک شب موضوع رو برای نرمین توضیح دادم و نخواستم ازش 

این گذاشت که موضوع رو پنهون کنم. نرمین هم شرط ازدواجمون رو 

 اش بگیم.به تو و خانواده

بهم قول داده تحت هر شرایطی کنارم بمونه. حتی اگر زندان رفتم، 

 منتظرم باشه. 

 

 شاهین رو به نرمین کرد و او را نگریست.

هایش لرزید. چند سال نوشین شد. لبیاد نوشین در خاطرش زنده می

هایی ان موجود. به یاد شبترین مککنارش بود و نفهمید. در نزدیک

 کشید تا آرام بگیرد.ها نگاهش به باغ بود و سیگار میافتاد که ساعت

هایش به شدت سوخت. پر شدند و دیدش تار شد. و بعد اشک از چشم

 هایش جاری شد.چشم

آمدند. حتی دیگر در سدد پاک کردنشان برنیامد. اشکهایی که بند نمی

 دید.غرور خود را شکسته می



ها در فکر کسی بود که ها عاشق کسی بود که دوستش نداشت. سالسال

ها همه خبر داشتند چه اتفاقی برای کرد، فرار کرده است. سالفکر می

ها همه شکستن و انزوایش را دیدند و نوشین افتاده است و نگفتند. سال

ها همه دردهای روحی و جسمیش را دیدند و سکوت دم نزدند. سال

 کردند. 

 ترین کسانش.ود را تنها و غریب دید. تنها و غریب در میان نزدیکخ

توانست آرام باشد. چکید و نمیهایش روی دفترخاطره دستش میاشک

 هایش باال نروند.فقط سعی داشت صدای ناله

هایش را به هم قفل کرده بود و از شنیدن این تراژدی به سینا دست

 شدت ناراحت بود.

هایش گذاشت و به ن حالت بلند کرد و روی لبهایش را با همادست

 رامین نگاه کرد.

رامین آرنجش را روی مبل گذاشته بود و داشت با دست پیشانیش را 

می مالید و معلوم بود از اعترافی که کرده است چقدر غمگین و غصه 

 دار است.

رامین دست از ماساژ پیشانیش برداشت و به شاهین نگاه کرد. چند 

شک آلود او را نگریست که بدون هیچ حرکتی در لحظه صورت ا

ها اشک را پس هایی که سالبارید. چشمهایش میصورتش فقط چشم

زده بودند و قسم خورده بودند تا روزی که نفهمند، عشقشان کجاست، 

 نبارند.

 رامین از حال شاهین به گریه افتاد و گفت:



 من رو ببخش شاهین. من رو ببخش. -

کرد. به خاطر پر از غصه شده بود، شاهین را نگاه مینیال با دلی که 

 کرد. حال و روز او، سوختن جهنم را در دلش حس می

شاهین از جایش بلند شد. دفتر خاطره را روی میز انداخت و آن را 

دور زد. بدون نگاه به کسی به اتاق رفت. پالتو و سوییچش را 

 برداشت.

نیال باور نداشت شاهین بدون حتی و بعد از اتاق بیرون زد و راه افتاد. 

 نگاهی یا کالمی رهایش کرد و رفت.

 حتی توان نداشت دنبالش برود. سینا دنبال شاهین رفت و گفت:

 ری؟کجا می-

 شاهین جوابی نداد و رفت.

 

رامین از جا جهید و به ربکا زنگ زد و بعد از چند بوق آزاد با الو 

 گفتن ربکا، گفت:

 ربکا. کجایین؟ -

 افتیم.داریم راه می -

 



 گرده تهران. من هم االن میام.نیایین. شاهین داره برمی -

و بعد ارتباط را قطع کرد و خطاب به نیال که روی مبل خشکش زده 

 بود، گفت:

پاشو. اون حالش بده. تو این یخبندون معلوم نیست برسه به تهران یا  -

 نه.

هنوز هم نوشین را بیشتر  دید که شاهینصدا نشسته بود. میاما نیال بی

کرد خواست خود را گول بزند. حس میاز او دوست دارد. نمی

 کند.وقت در دل شاهین جایی پیدا نمیهیچ

 رامین به سمت او رفت و بازوهایش را گرفت و از جا کند و گفت:

 پاشو نیال. پاشو باید بریم تهران. -

تا لباس بپوشد. نیال و بعد نیال را رها کرد و به سرعت وارد اتاقش شد 

 های متحرک رفت و پالتویش را پوشید و کیفش را برداشت.چون مرده

 چند دقیقه بعد همه با ماشین نرمین در حال بازگشت به تهران بودند.

 نیال آرنجش را کنار پنجره زده بود و سرش را به دستش تکیه زده بود.

را برای تمام کرد و خود رامین هم از آینه، حال بد او را نگاه می

 کرد.اشتباهاتش لعنت می

 



رامین تا توانست به ماشین گاز داد تا بتواند به شاهین برسد. وقتی 

زد ماشین او را دید پشتش انداخت و بوق زد. تندتند بوق و چراغ می

 راند.توجه به او میبلکه او از سرعتش بکاهد. اما شاهین بی

د. بعد از چند بوق آزاد سینا گوشیش را برداشت و به شاهین زنگ ز

 تماس وصل شد. اما صدایی نیامد.

 سینا گفت:

سالم، شاهین، بزن کنار لطفا، با این طرز رانندگی به تهران  -

 رسی.نمی

 ارتباط قطع شد و کمی بعد شاهین کنار جاده پارک کرد.

 

 سینا در حال پیاده شدن، خطاب به نیال گفت:

 تو نمیای؟ -

 ب داد:نیال غمگین و آرام جوا 

 نه، برو. -

سینا پیاده شد و به کنار ماشین شاهین رفت و از او خواست پیاده شود 

 و کنار بنشیند.

شاهین بی حرف پیاده شد و در صندلی کناری جای گرفت. سینا ماشین 

 را به حرکت در آورد و رامین پشت سر او راند.



 سکوت سنگینی بین شاهین و سینا برقرار بود.

 

 آهنگی را پلی کرد و صدای آن را پایین داد. سینا دست برد و

 کرد.غم صدای خواننده حال شاهین را بیشتر دگرگون می

هایش را زیر بغلش صندلیش را عقب کشید و بعد آن را خواباند. دست

محابا گریه صدا و بیی راستش چرخاند و بیزد و رویش را روی شانه

 کرد.

____________________________________ 

 

çağırsaydın gelmez miydim yar 

 

 ای یارم، صدام میکردی نمیومدم؟

 

senin için ölmez miydim yar 

 

 یارم آیابرای تو نمیمردم؟



 

dünyayı ters etmez miydim yar 

 

 دنیا رو از بهم نمیزدم آیا؟

 

aramam, aramam, aramam 

 

 دنبالت نمیگردم،نمیام سراغت

 

aramam sormam bir daha 

 

 دیگه دنبالت نمیگردم، یه بار دیگه سراغتو نمیگیرم

 

yalvarsan bile allah’a 

 



 حتی اگه به خدا التماس کنی

 

çıkmasa gecem sabah’a aramam 

 

 حتی اگه شبم صبح نشه سراغتو.نمیگیرم

 

peşinden geldim kaç kere 

 

 چندبار دنبالت اومدم

 

dünyamı yıktın bin kere 

 

 هزار باردنیامو خراب کردی 

 

kırıldım by sana bir kere aramam 



 

 دلم از دست تو یک بار شکست، دنبالت نمیگردم

 

seviyorsun, ben de seni yar 

 

 دوستم داری، منم تورو دوستت دارم ای یار

 

çok özledim, ben de seni yar 

 

 دلتنگم هستی، منم دلم برات تنگ شده یارم

 

aramadım ben de seni yar 

 

 م سراغتو نگرفتممن ه

 



aramam, aramam, aramam 

 

 دنبالت نمیام

 

gözyaşlarım sele döndü yar 

 

 اشک هام به سیل تبدیل شد یارم

 

ayrılanlar geri döndü yar 

 

 کسایی که رفته بودن برگشتن یارم

 

leylek baba bile döndü yar 

 

 حتی لک لک هم از کوچش برگشت ای یار



 

____________________________________ 

 

درد داشت برای مرگ نوشین. برای مرگ عشق سابقش. برای مرگ 

 کسی که چند سال منتظر بود بازگردد و از او دلیل رفتنش را بپرسد.

 حاال با حقیقتی تلخ رو به رو شده بود. نوشین همان سال مرده بود.

خواست به . اما نمیچرخید. تنش، سرش درد داشتدرد در وجودش می

 خواست تا خوِد مقصد بخوابد.هایش پناه ببرد. نمیقرص

های جوشان دوباره کرد و آن چشمههایش را پاک میبا ساعدش چشم

 کردند.هایش باز میراهشان را به روی گونه

 دلتنگیش امروز سرباز کرده بود. بعد از چند ماه زندگی با نیال. 

 ویرش در ذهنش روشن شد. نام نیال در سرش چرخید. تص

 ای که دلتنگ هم بودند به خاطر آورد. او را لحظه

کردند به خاطر که داشتند با هم صحبت میچند لحظه او را در حالی

 آورد. 

 او را همراه با ابراز احساساتش. 

 هایش را روی هم گذاشت. ساکت شد. از گریه دست برداشت. پلک



 دار گفت:وقتی کمی آرام شد با صدای خش

 آقا سینا. -

 سینا صدای آهنگ را کم کرد و گفت:

 بله.  -

 ببخشید اگه نتونستم با نیال...  -

 سینا حرف او را قطع کرد و گفت:

که بخوای سنگات رو باهاش وا بکنی زیاده. نیال زنته. وقت برای این -

تر هستن. بهتره به اونا برسی و با خودت حل ات مهمفعال مسائل گذشته

تونی به نیال هم برسی. اون هست. پیش من فصلشون کنی. بعد میو 

مونه و من مراقبشم. خیالت از نیال راحت باشه. تا من هستم نگران می

خوای نیال نباش. بسپرش به من. اگر کاری داری انجام بده. اگر می

تنها بمونی، تنها بمون و با خودت کنار بیا. اگر احتیاج داری یک مدت 

لوت کنی، خلوت کن. خدا رو شکر که نیال پیدا شد و خیال با خودت خ

که، از هممون راحت شد. همین که پیدا شد، برای همه کافیه. از این

نامزد سابقت خبردار شدی و مسئله اش برات حل شد و فهمیدی 

گم. خیلی حالم. ولی به خاطر فوتش بهت تسلیت میکجاست، خوش

 متأسف و ناراحت شدم.

 سختی گفت:شاهین به 

 ممنونم. -



توانست به ای است. او میاو با خود فکر کرد که سینا چقدر مرد فهمیده

ها داد و هوار راه بیندازد و از او بخواهد که به گذشته جای این حرف

فکر نکند. دست زنش را بگیرد و ببرد. و یا با گرفتن همسرش از او، 

 تهدیدش کند. 

 داد تا آرامشش را بازیابد.اما سینا داشت به شاهین فرصت می

  

 ها شبانه به تهران رسیدند شاهین رو به سینا گفت:آن

 نرو خونه. بیا تو. باید قبرش رو بکنم. بهم کمک کن. -

 باشه.  -

شاهین و سینا به درون باغ رفتند و خانواده راستاد به استقبالشان آمدند. 

 کمی بعد رامین هم از راه رسید. 

پرسی کرد. اما شاهین بی توجه به استاد سالم و احوالسینا با خانواده ر

اش، به سراغ انبار رفت تا بیل و شلوغی باغ و جمع شدن خانواده

 کلنگ بیاورد.

 آقای راستاد از نیال پرسید:

دونی چقدر چه اتفاقی افتاده؟ شاهین چشه؟ تو کجا بودی دختر؟ می -

قرار بود دانمارک قدر پریشونه؟ رامین نگرانت شیم؟ چرا شاهین این

 باشه. چرا سر از شمال درآورده؟ تو پیش اون چکار میکردی؟ 



نیال در جواب این همه سؤال، سرش را به چپ و راست تکان داد و 

 ماه منیر را نگریست. ماه منیر متعجب از نگاه نیال گفت:

 چی شده؟ -

 هیچی. پسرتون اومده دنبال نوشین. -

یک بود پس بیفتد که ربکا و شیال زیر ماه منیر هین بلندی کشید و نزد

 بازوهای او را گرفتند.

 هوا سرد بود و هنوز برف در سطح باغ بود.

رامین پای درختی نشست و سیگاری در آورد و آن را به لب گرفت. 

 آقای راستاد گیج پرسید:

جا چه خبره؟ رامین تو که باید االن اون سر دنیا شه یکی بگه اینمی -

 کنی؟چکار میجا باشی، این

 

شه. بعد یهو اش باشه، یهو گم و گور میعروسم که باید االن توی خونه

 شه، اون هم با خواهر نامزد سابق پسرم.همه باهم سروکله تون پیدا می

تر از رامین ایستاده بود ای به نرمین که کمی عقبو با دست اشاره 

 کرد.



انداخت. ناخواسته هایش را زیر بغلش زد و نگاهی به جمع سینا دست

های مادرش را نگاهش روی شیال افتاد. شیال را نگریست که شانه

 داد اما نگاه شیال سمت سینا بود.ماساژ می

 سینا نگاهش را از شیال گرفت و به زیر فرستاد و گفت:

آقای ستوده. نامزد سابق پسرتون، چند سال پیش توسط پسرتون کشته  -

 شده و توی همین باغ خاک شده.

ی آقای راستاد و شیال ناباور سینا را نگاه کردند. آقای راستاد، خنده

 عصبی کرد و گفت:

 گین شما؟ شاهین نامزد خودش رو کشته باشه؟امکان نداره... چی می -

 شاهرخ... پسر کوچیکتون. -

 شاهین با بیل و کلنگ برگشت و بر سر رامین فریاد زد:

 کجای باغچه؟  -

 همون وسط. -

ع به کلنگ زدن کرد و سینا به کمکش رفت. همه در آن شاهین شرو

 ها نگاه کردند. برف و سرما ایستادند و به کار آن

 کرد. های گل را یکی یکی خراب میشاهین کلنگ می زد و بوته



کرد و کرد و ربکا غمگین رامین را نگاه میماه منیر گریه می

از، خالی و سبک هایش از زیر سنگینی بار این ردانست حاال شانهمی

 شده است.

 آقای راستاد گفت:

جا رو از رامین کنی. اینشاهین، داری باغچه مادرت رو خراب می -

 و شاهرخ به یادگار گرفته 

 اما شاهین گوش نکرد و به کارش ادامه داد. 

یک ساعت بعد شاهین به کمک سینا و باغبان به جسد و کیف و ساک 

گفته بود. شاهین نور گوشیش را ها رسید. همانطور که رامین پول

درون قبر انداخت. باغبان کیف را بیرون کشید و بعد ساک پول را از 

قبر بیرون انداخت. سینا به کمک باغبان دو سر پتو را گرفتند و بیرون 

 کشیدند. شاهین خیره به پتوی رول شده و طناب پیچ کرد.

انداخت و در جیغی به هوا رفت و نرمین جلو آمد و خود را روی پتو 

 ی خود زد.سر و سینه

شاهین حاال قانع شده بود که نوشین مرده است. کنار قبر، روی زمین 

 نشست و به تاریکی باغ خیره شد.

لرزید. سینا که متوجه حال او شده شیال وحشت کرده بود و به خود می

 بود، خطاب به مه لقا گفت:

 فتاده.یه لیوان شربت قند بیارین. این خانم فشارش ا -



 مه لقا که خودش هم ترسیده بود گفت: 

 ترسم تنهایی برم تو.من می -

 شیرین گفت: 

 من میارم. -

به درون ساختمان رفت و با یک لیوان شربت قند برگشت.کمی از آن  

 را به شیال خوراند. 

نیال در حال نگاه کردن شاهین بود. شاهینی که از خود بی خود شده 

توانست جلو کرد. اما نیال نمیومی را نگاه میبود و داشت نقطه نامعل

 برود و به او دلداری بدهد. 

 سینا با پلیس تماس گرفت تا قضیه ختم شود.

دقایقی بعد پلیس آمد و پس از چند سؤال و جواب کوتاه، به رامین 

دستبند زد و او را سوار ماشین کردند. جسدی که جز چند تکه استخوان 

 آمبوالنس گذاشتند و به پزشک قانونی انتقال دادند.نبود، را هم در 

 باغبان در حال گفت و گو با پلیس گفت:



کند، یک روز که اومدم بار زمین رو میسگ هر چند وقت یک - 

سراغ باغ دیدم داره یه چیزی رو می کشه بیرون. وقتی اومدم کنارش 

جعبه یه چیزی بود توی پالستیک سیاه. ازش گرفتم و باز کردم. یک 

طالیی رنگ بود که به خاطر رمز داشتن نتونستم بازش کنم. نخواستم 

هم قفلش رو بشکنم. یک روز که خانواده آقا راهی اصفهان بودن من 

این جعبه رو انداختم تو کیف نیال خانم. به هر حال به کسی تو این 

خانواده اطمینان نداشتم. از وقتی هم جعبه افتاد دستم هر شب هزارتا 

دیدم. رغبت نکردم جعبه رو به کسی بدم. حس کردم ناجور می خواب

دردسره. اون روز همه تو حال جمع و جور شدن بودن. وقتی همه 

سرگرم بودن و کسی حواسش نبود، جعبه رو از تو اتاقم آوردم و الی 

کتم مخفی کردم. بعد هم با یک یادداشت انداختمش تو کیف نیال خانم. 

 این جعبه چی هست؟شاید اون بتونه بفهمه 

کرد. کشید و خاک رو زیر و زبر میاین سگ همیشه زمین رو بو می

 خوابه.کند. احتماال امشب دیگه راحت میهمیشه باغچه رو می

 و سگ را نگریست که گوشه ای دراز کشیده بود.

 مأمور پلیس سراغ جعبه را گرفت.

دفترخاطره نرمین دفترخاطره نوشین را به او داد و گفت"داخل جعبه، 

 خواهرم بود. همین جسدی که پیدا شد. 

کس آن شب تا صبح نخوابید. شاهین همراه با رامین به اداره پلیس هیچ

رفت. سینا هم خداحافظی کرد تا به منزل برود. نیال ترجیح داد همراه 

 سینا برود و از آن جو، دور شود. 



درش صبح بود که شاهین با حال خراب و جسم له شده به منزل پ

برگشت. با لباسهای خاکی و گل آلود روی مبل نشست و به یک نقطه 

خیره شد. همه در سکوت فرو رفته بودند و چیزی برای گفتن نداشتند. 

 ماه منیر به خود جرئت داد و لب باز کرد و گفت:

به خاطر تو و شاهرخ چیزی نگفتم. نخواستم برادریتون خراب بشه.  -

ه تو به نوشین داشتی برادرت رو می زدم با عشقی کاگر حرفی می

 رفت باالی دار.کشتی. سر شاهرخ می

نگاه شاهین سمت مادرش چرخید و چند لحظه او را نگریست. 

 های دردناک را روی هم گذاشت و چند لحظه بعد گشود، گفت:پلک

چندسال درد کشیدم. جلوت پرپر شدم نگفتی نوشین کجاست؟ بهش  -

 تا حرف زشت زدین ولیانگ خیانت زدین، بهش هزار

 



دونستین مرده و تو باغ شما خاک شده. برادرم به اون دختر تجاوز می

گیره. کرده بود. چون فکر کرده بود، عقل کله و داره انتقام من رو می

که عشق من بود؟ تو، رامین، جوری؟ با تعرض به کسیولی این

ین؟ هان؟ اشخاص مورد اعتماد من بودین، ولی شماها با من چکار کرد

دونم اگر شاهرخ مرد، به این خاطر بود که چوب گناهش رو االن می

خورد. خدا تو درگاه خودش پرونده اش رو باز کرد و حکمش رو داد 

و جونش رو با یک اتفاق مسخره گرفت. چطور تونستین این چند سال 

بخورین،  ،این موضوع رو مخفی کنین. به راحتی بخوابین

نفر رو کشته بود. ناخواسته. کارش رو پنهون بگردین.پسر خودت یه 

کردی. اما حاضر نشدی به سینا که همون اشتباه رو ناخواسته انجام 

 داده بود رضایت بدی. چرا آخه؟

چون هر کاری کردم شاهرخ از دست نره. ولی اون پسرا از بین  -

 بردنش. 

 دین. شماها به حسام رضایت می -

 شاهین فریاد زد: ماه منیر لب باز کرد حرف بزند.

 همین که گفتم. -

 هایش چکید. ماه منیر سکوت کرد و اشک 

آقای راستاد به سختی سر سنگین شده اش را از دستش جدا کرد و 

 گفت:

من نگران هیچی نیستم. فقط نگران اون دخترم که دیدم با نا امیدی از  -

 تو این خونه بیرون رفت. 



 نوشین؟  -

 ایش را باال برد و گفت: آقای راستاد سرزنش وار صد

تو حالت خوبه؟ نوشین؟ اون که مرده. چند ساله از دنیا ناامیده. من  -

 گم.نیال رو می

 شاهین نفس عمیقی کشید و گفت:

 کاری ازم بر نمیاد. هیچی.  -

 از جایش بلند شد و در حال رفتن به سمت سوئیت گفت: 

 چقدر نرمین شبیه نوشین شده. -

 در بهت گذاشت. آقای راستاد گفت: با این حرف همه را 

 دونه چند وقته قرصاش رو نخورده؟ کسی می -

های گل آلود چند دقیقه بعد شاهین جسم بی جان خود را با همان لباس 

 روی تخت کشید و خوابید.

نیال در اتاقش نشسته بود. تکیه اش به دیوار بود و دیوار مقابلش را 

شد. به یاد حرکات او و پایین میکرد. شاهین در ذهنش باال نگاه می

کشید. مردی که او را برای دوست افتاد غم در دلش زبانه میمی

کرد و رفتار تندی از خود سرزنش می« حسام»داشتن، نامزد سابقش 

 داد، حاال خود، به خاطر عشق سابقش، نیال را رها کرده بود. بروز می

 گفت: سینا در اتاق را باز کرد و به درون سر کشید و



 بیا شام حاضره. -

 وقتی نیال جواب نداد، وارد اتاق شد و مقابلش نشست. 

های مشکی برادرش همیشه های سینا نگاه کرد. چشمنیال به چشم

 دید. زد. حاال هم در چشم او محبتی سرشار، میاحواالتش را فریاد می

 سینا دستش را جلو برد و با انگشتش به نوک بینی نیال زد و گفت:

 چته؟ -

 هیچی. فقط حوصله ندارم.  -

 دلت برای شاهین تنگ شده؟  -

 تنگ نشه؟  -

 ولی خودمونیم، زود جای حسام رو تو دلت گرفت. -

 نیال آهی کشید و گفت:

آره. خیلی زود. ولی چرا من نتونستم جای نوشین رو تو دل شاهین  -

 بگیرم؟

 دونی؟ از کجا می -

 شاهین دیگه به من نگاه هم نکرد. از لحظه ای که اسم نوشین اومد،  -

 شد. کرد، چون روش نمیشاهین به تو نگاه نمی -



 چرا؟  -

تونست احساساتش رو کنترل کنه. به هر حال تو که چون نمی -

دونی این مرد توی این ماجرا چقدر ضربه خورده. داره سعی می

 کنه سرپاشه. بهش فرصت بده. می

نتونستم خودم رو کنترل کنم، اون ولی روزی که من به خاطر حسام  -

 با من برخورد بدی کرد. 

شاید برای همین نگاهش رو ازت می دزده. نگران نباش. اون مرد  -

عاقلیه. فقط روحش خیلی زخمیه. من بهش گفتم به فکر خودش باشه، 

 شه. که حالش بهتر میمن هم مراقب تو هستم. تا وقتی

وقت رو ، موضوع نوشین هیچکردیشاید اگه تو اون کارارو نمی -

 شد. نمی

بار برای همیشه، رو شدنش به نفع تو و شاهین و همه بود. یک -

خواد شه و میشه شاهین خوب میشه. مشخص میموضوع حل می

 فراموشش کنه، یا نه. 

 سینا دست نیال را گرفت و او را از جا بلند کرد و گفت:

وردن از بین بره. شاهین پاشو غصه نخور. نباید خوشگلی با غصه خ -

 گه این بود امانت داریت. کشه. میمن رو می

 



چند روز بعد پس از طی مراحل قانونی نوشین دوباره به خاک سپرده 

 شد.

شاهین در میان جمعیت بر سر مزار ایستاده بود. هر از گاهی قطره 

چکید. ولی عینک آفتابی بزرگی که به چشم اشکی از چشمش فرو می

کرد. اقوام نوشین او را های او را و غمش را پنهان میاشکزده بود 

 کردند. پچ میدادند و پچبه هم نشان می

 

اش به سر مزار آمدند. نیال دسته گلی روی دید که نیال همراه با خانواده

قبر نوشین گذاشت و به نرمین و مادرش تسلیت گفت و بعد راست شد 

از پس عینک آفتابیش، حتما او دانست شاهین و شاهین را نگریست. می

کند. به نشان تسلیت سرش را تکان داد و بعد نگاهش را به را نگاه می

زیر گرفت. شاهین چند لحظه نیال را نگریست. طاقت از کف داد. 

ی پدر نوشین گذاشت و با دست دیگرش دست او دستش را روی شانه

 را فشرد و گفت:

که بهتون تسلیت رو نداشتم. دوم اینها اول از همه متأسفم. انتظار این -

 گم و امیدوارم رامین رو مقصر این ماجرا ندونین.می

 پدر نوشین دردمند سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

نرمین همه چیز رو برام تعریف کرد. تو هم این همه سال اذیت  -

 شدی. دخترم هم متأسفانه به تو...

 نگاهش را سمت مزار نوشین کشید. 



 شاهین بغضش را فر

 

 و خورد و گفت:

 آیین؟ من با شما کاری دارم. همراهم می -

 البته. -

و بعد هر دو راه افتادند. به کنار ماشین شاهین رفتند. شاهین درب 

 عقب ماشینش را باز کرد و ساک پول را بیرون کشید و گفت:

د. ها همراهش دفن بواین همون ساک پولیه که دست نوشین بود. سال -

آقای سهرابی، من هیچ دِل خوشی به این پول نداشتم. اما نوشین اون 

 خواست. برای خوشبختی خودش، شما، زندگیش. شاید...رو می

هایش سرازیر شاهین به شدت بغض کرد. اشک امانش نداد. اشک

 شدند. عینکش را باالی سرش گذاشت و گفت:

ایت به نوشین شاید این آخرین چیزیه که من از طرف خودم با رض -

 کنم .بخشم، این پوالرو بهش هدیه میمی

 ولی... -

 شاهین ساک را به سمت آقای سهرابی گرفت و گفت:



که همین پوال باعث جدایی ما شدن و اجازه ندادن نوشین مثل این -

بخشمشون. شما اختیار دارید که با عشق من رو ببینه. پس به نوشین می

تون خرج کنید یا خیرات بدین. اون هر کاری بکنید. برای خود

 خوام این پوال از من دور بشن.دونم. فقط مینمی

 آخه... -

 کنم.خواهش می -

ی ساک را در دست او گذاشت او دست آقای سهرابی را گرفت و دسته

 و گفت:

من روزی که پوالرو به حساب نوشین انتقال دادم، فکر همه چیز رو  -

خوام پسش بگیرم. با ل دادم. نمیکردم. با میل خودم به نوشین پو

 اجازه.

جا دور شد. کمی جلوتر رفت و در یک جای خلوت پارک و از آن 

کرد و به سر مزار شاهرخ رفت. نشست و فاتحه خواند. چند دقیقه 

طوالنی به عکس شاهرخ نگاه کرد. وقتی به خود آمد سنگ ریزی 

 برداشت و روی سنگ قبر او زد و گفت:

؟ تو با من چکار کردی بچه؟ تو با چه عقلی این بال شاهرخ! بیداری -

دونین شماها با من دونی من چی کشیدم؟ میرو سر من آوردی؟ می

 دونین من چقدر زجر کشیدم؟چکار کردین؟ می

 او به گریه افتاد و گفت:



بخشمتون یانه؟ تو، نوشین، مادرم، ربکا، رامین، اما باید دونم مینمی -

خوبی نکردین. تو چطور به نوشین من، گل من، بدونین با من کار 

خورم اگه زنده می دونستی، قسم می دست زدی، تو که احساس من رو

کشتمت. ولی، ولی خوبه که اینجایی و دستام به خون برادرم بودی می

 آلوده نشد. 

شاهرخ، خیلی بهم بد کردین. هم تو، هم نوشین. شش، هفت، سال دنیا 

ن چند روز اوج آتیش جهنمم بود. چون فهمیدم برام جهنم بود. ولی ای

وقت سر خاک نوشین دوستم نداشته و تو با اون چکار کردی. من هیچ

رم. امروز بار اول و آخرم بود. نوشین از روزی که اومد نوشین نمی

تا به امروز که دلم رو ازش پس گرفتم چیزی جز یک تنهایی بی انتها 

آه، حاال هم اشک تنها چیزی بود  نصیبم نکرد. غم، درد، حسرت، فکر،

گفت دوستم دونی، اگه خودش بهم میکه از این دختر بهم رسید. می

قدر دوستش داشتم که به شدم که بره. اوننداره، هرگز مانعش نمی

خاطر خودش ولش کنم تا بره پی رؤیاهاش. چیزی که من رو دیوونه 

که همیشه کرد، غیب شدن یهوییش بود و هزاران سؤال بی جوابی 

خوردن و مهمترینش این بود. اگه نوشین دوستم داشت، مغزم رو می

 پس چرا رفت و با کی؟ 

ولی حاال دیگه همه چیز تموم شد. با قلبی که خالی از نوشین و خیلی 

دونم کی از تو فکرم چیزای دیگه اس باید برم و با خودم کنار بیام. نمی

شه، اما هاش پاک میاطرهره، کی وجودم از این دختر و خبیرون می

گردم که حس کنم نوشینی، نه تو قلبم و نه تو وقتی به زندگی بر می

تر از اینه که منتظر منه خیلی با ارزشپستوی ذهنم وجود نداره. کسی

 ام امروزش رو تلخ کنم.که بخوام با تلخی گذشته

 او چند لحظه عکس شاهرخ را نگاه کرد و گفت:



داشتی. ولی داغونم کردی. تو، رامین، دو احمق  دونم چقدر دوستممی -

 به تمام معنا که با ترس و پنهون کارتون گند زدین به زندگی من.

 

هایش را به صورتش کشید و از او سنگ را روی قبر رها کرد و دست

ها و اندوه و جایش بلند شد و راه افتاد و گورستان را با تمام تلخی

 غمش ترک کرد.

 

ک گورستان، به مطب روانشناسی رفت که از طرف شاهین پس از تر

سینا به او معرفی شده بود. وقتی وارد مطب شد زمان قرار مالقاتش 

 بود. به منشی سالم کرد و او جوابش را داد و گفت:

 به موقع رسیدین جناب راستاد. بفرمایید داخل. دکتر منتظر شمان. -

 ممنون. -

یش بلند شد و با هم سالم و او در زد و وارد اتاق شد. دکتر از جا

 احوالپرسی کردند.

 شما دوست سینا بودین؟ -

 دوست، فامیل. -

 چه نسبتی دارین؟ -

 برادر خانومم هستن. -



که تمام حرفاتون رو به راحتی به من مشکلی که ندارین، برای این -

 بگین؟

 نه. -

شنوم. هر جا که راحتی بشین، هر چی هم که دوست خوب، من می -

 شنوم.بگو. من میداری 

 شاهین نفس عمیقی کشید و گفت:

ای که من رو بزرگ بار آوردن یا از از کجا شروع کنم؟ از خانواده -

پسرعمویی که مثل برادرم دوستش دارم. از برادر کوچیکی بگم که 

سرنوشت عجیبی داشت، یا ازدختری که باورودش به زندگیم، شد 

سرازیر کرد. دختری که خدای قلبم و تنهایی رو تو وجودم 

وقت نفهمیدم. یا از پرستیدمش، اما اون من رو دوست نداشت و هیچمی

ام رو سرپا دختری بگم که با ورودش به زندگیم، جسم شکسته و له شده

ای توی کالبدم دمید. دختری که با کم با بودنهاش روح تازهکرد و کم

خواست ی دلم میهزار امید به من گفت دوستم داره،جمله ای که خیل

ای که خواستم بهش ابراز عشق کنم، ازش بشنوم و درست لحظه

خاطرات عشق سابقم زنده شد. اسم نوشین زنده شد و ناخواسته نیال رو 

 رها کردم.



ده و کنم اسم نوشین به من تنهایی میبه حال خودش. تنها. حس می

نیال تنها خوام کنه. نمیانگار اسم من به نیال تنهایی رو تحمیل می

خوام وجودم از خوام. میبمونه. تنهایی بی انتها رو برای نیال نمی

نوشین پاک بشه و نیال رو با تمام وجود تو بغل بگیرم. ولی یاد نوشین 

خوام برگردم به زندگیم با نیال. کوتاه با هم زندگی ذاره. من فقط مینمی

 کردیم. ولی پر از هیجان بود.

ان نداشت. یک زندگی آروم با یک عشق بی زندگی من با نوشین هیج

انتهای یک طرفه. ولی از اولین لحظه رویاروییم با نیال، زندگیم درگیر 

هیجان بود. تالش کردیم همدیگه رو بشناسیم، همدیگه رو بسازیم، 

همدیگه رو بفهمیم. سعی کردیم احساساتمون دو طرفه باشه. سعی 

طر هم از چیزایی که دوست کردیم مراقب هم باشیم. سعی کردیم به خا

 داریم بگذریم.

هایی که به همراه داره. ولی دوباره نوشین اومد. نوشین با تموم حس

ده، یادش اش افتاده رو زندگیم. اسمش، تو مغزم جوالن میسایه

 ذاره، شیرینی زندگی مشترکم با نیال رو مزه کنم.نمی

خوام دارم. می خوام با افکارم کنار بیام و گوشه مغزم نگهشوننمی

باهاشون بجنگم و از سرم بیرونشون کنم و روحم رو تازه کنم. نیال 

خوام لیاقت داره که من رو با همه چیم و تمام و کمال داشته باشه. نمی

خوام نیال کنارم باشه. یک قسمت از وجودم برای نوشین بمونه. می

یف و خوام با روح ضعکه سالمتم. هم جسمی، هم روحی. نمیدرحالی

خوام خوام دیگه پرستار باشه. میجسم داغون کنارش زندگی کنم. نمی

 هام باشه.خوام ماه شبام باشه. میهمسرم باشه. مادر بچه



خوام خوام حصار تنهاییم بشکنه و با نیال درست زندگی کنم. میمی

خوام خوام بتونم عصبانیتم رو کنترل کنم. میقرص مصرف نکنم. می

 شه؟خوام خوب باشم. میکنم. میسیگار رو ترک 

گم و توی این راه های خوبی گرفتی. من بهت تبریک میتو تصمیم -

 کنم. فقط کافیه، یک مدت با من همکاری کنی.بهت کمک می

 حتما. -

 

 چندماه گذشت.

 

چهاردهم اردیبهشت ماه بود. طی این چند ماه شاهین و نیال هر کدام به 

شاهین در منزل خود و نیال در منزل پدرش تنهایی زندگی کرده بودند. 

 بود.

آن روز، روز عقد ربکا و کاوه بود. خانواده نیال هم دعوت داشتند. نیال 

زد به بهترین شکل خود را آراسته بود اما غمی که در نگاهش موج می

بردند اما رقصیدند، از جشن لذت میبی انتها بود. همه شاد بودند، می

های مداوم شیال و شیوا، ه بود. حتی بغل کردننیال در خود فرو رفت

لبخندهای ماه منیر، اخالق خوش آقای راستاد، لبخند را به لب او 

 نیاورده بود.

 شیال کنار نیال نشست و گفت:



چرا نمیای برقصی؟ چرا این همه تو خودتی؟ مشکل زندگی تو هم  -

 شهحل می

نو خیلی منتظر  شه. سالچند ماه حل نشد. از این به بعد هم نمی -

 وقت نمیاد. مطمئنم.شاهین بودم ولی نیومد. اون هیچ

 سینا یک جرعه شربت نوشید و گفت:

 آد، مطمئنم.می -

و بعد شیال را نگریست. این روزها هرچقدر حضور شاهین در  

ها کمرنگ شده بود، در عوض حضور شیال پر رنگ شده زندگی آن

. ولی هم خود نیال، هم شیال به زدآمد و مثال به نیال سر میبود. می

 دانستند، حضور شیال دلیل دیگری هم دارد. آن هم سینا است. خوبی می

یکی از همان روزها که شیال، باز آمده بود تا حال نیال را بپرسد، 

ها حضور ندارند و سینا تازه از سرکار برگشته است. متوجه شد، آن

پی در پی بیدارش کرده های سینا خوابش برده بود که شیال با زنگ

 بود.

وقتی شیال وارد منزل شد و با آن وضع آشفته ی سینا مواجه شد، ابتدا 

 لبخند زد و بعد پرسید: 

 نیال خونه است؟-

نه. رفتن بیرون. مادرم بردتش بیرون قدم بزنه. این روزا خیلی  -

 پکره.



 رم.شم میپس من هم مزاحم نمی -

 گردن.تشریف داشته باشین، االن برمی -

 ممنون. باید برم. -

 حاال که بیدارم کردی! بمون خوب ،تعارف که نداریم.  -

و بعد سینا به آشپزخانه رفت تا از سماور همیشه جوش مادرش چای دم 

 کند.

چند لحظه بعد شیال به کنار در آشپزخانه آمد و نزدیک سینا ایستاد و 

 گفت:

 خواین؟کمک نمی -

 دم.نه، خودم انجام می -

 که شیال گفت:د لحظه به سکوت گذشت. تا اینچن

 آم که شما رو ببینم.که بیام دیدن نیال، میمن بیشتر از این -

 العملی نشان دهد گفت:که عکسسینا بدون این

 خوب.-

کنم به شما احساسی دارم. هر چند کار اون شبتون از یادم من فکر می -

 ره.نمی



خواد این رو بدونم. بدونم که شما چی؟ احساسی به من دارین؟ دلم می

 کنه؟ چرا نگاهتون من رو دنبال می

 سینا قوری را روی سماور گذاشت و گفت:

شم، یه سیلی به خودم من هر روز صبح که از خواب بیدار می -

که بخوام به تو زنم، ببینم حسی به خودم دارم یا نه، چه برسه به اینمی

 حس داشته باشم.

را در بهت فرو برد. صدا بازشدن در حیاط آمد  این جواب سینا، شیال

 و با سر رسیدن نیال و انیس خانم هر دو به هم خیره شدند. 

دانست چقدر از شیال توانست به خود دروغ بگوید و میسینا نمی

که شیال به او خوشش آمده است و دوست داشت او را اذیت کند. از این

ت فرصت را از دست بدهد. ابراز عالقه کرده بود، خوشش آمد. نخواس

های پر از نخواست شیال برود و دیگر برنگردد. دختری که با چشم

 کرد. غم، نگاهش می

های سینا همین بود. هر کس را که دوست داشت چون یکی از خصلت

 کرد.گذاشت و شوخی میکرد. سر به سرش میاذیت می

شیال چرخید خواست حماقت کند. حاال که شرایطش فراهم شده بود، نمی

که به سالن برود. سینا دست بلند کرد و بازوی او را گرفت. او را 

برگرداند، که شیال در آغوشش افتاد. سر خم کرد و روی لب او بوسه 

 ای گذاشت. 



و با باز شدن درب سالن شیال را عقب هول داد و روی صندلی نشاند و 

شیال حیران  ها از کابینت مشغول کرد وخود را با بیرون کشیدن ظرف

 زد، به سینا خیره شد و در حرکت او ماند. و باقلب که به شدت می

 حال و شاد گفت:نیال وارد آشپزخانه شد و با دیدن شیال خوش

 سالم عزیزم. -

شیال به خود آمد و از جایش بلند شد و سالم کرد. همدیگر را در 

 آغوش کشیدند. 

 ومده. کی اومدی؟ سینا چرا زنگ نزدی بگی شیال ا -

 همین پیش پای شما اومدن.  -

حاال دوست داشت شرایطی فراهم شود و به شیال بگوید که او را 

 دوست دارد.

 

رامین ماشینش را پارک کرد. از آن پیاده شد و درب کناری را برای 

 نرمین باز کرد و کمک کرد پیاده شود. 

شاهین ماشینی برایش چراغ زد. رو کرد به آن سمت. و بعد جلو رفت. 

 پیاده شد و مقابل رامین ایستاد. 



رامین مدتی را در بازداشت و چند ماه در زندان بود. شاهین هیچ 

کرد شاهین به شدت از او دلگیر خبری از او نگرفت بود. حس می

 است. 

دانست چه بگوید. غم در دید، نمیحاال که شاهین را مقابل خود می

 کرد. ی شاهین نگاه میهازد و در سکوت به چشمنگاهش موج می

 نرمین جلو رفت و گفت:

 سالم.  -

 شاهین رو به او کرد و گفت: 

 سالم، خوش اومدین.  -

 جا ایستادین؟ چرا تشریف نبردین تو. ممنون. چرا این -

 تونم خواهش کنم شما برین تو؟منتظر رامین بودم. می -

 بله حتما.  -

 نرمین به درون باغ رفت. 

 به ماشینش تکیه کرد و رامین را برانداز کرد. شاهین عقب رفت و 

هایش را جوید. منتظر حرفهای شاهین و گله گذاریش بود. رامین لب

 منتظر بود از او سیلی بخورد و بگوید او را نمی بخشد

 



.  

 خیلی دوستش داری؟  -

 رامین با شنیدن این حرف سر بلند کرد و شاهین را نگریست. 

 گم. نرمین رو می -

 رامین شرمنده و خجل گفت: 

 آره -

 خوبه. قدرش رو بدون.  -

 از من ناراحت نیستی؟  -

شه بخوام فکت رو خورد کنم. اون هم شب چرا هستم. ولی دلیل نمی -

 نامزدی خواهرت. 

 بخشی؟ من رو می -

 شرط داره.  -

 چه شرطی؟  -

 سه بار پشت هم بگی رامین َخِر شاهینه.  -

سرش را تکان « چیه؟»داز کرد. شاهین به معنی رامین شاهین را بران

 داد. گفت:



 هیچی، رامین خر شاهینه، رامین خر شاهینه، رامین خر شاهینه. -

هایش را زیر بغلش داشت، به رامین خیره بود. رامین شاهین که دست

 درمانده گفت:

 بخشیدی؟  -

 خر که بخشیدن نداره. سواری باید بده.  -

کرد. شاهین، شاهین گذشته نبود. نگاه میرامین متعجب به شاهین 

های دورتر در ذهنش فهمید ایم مرد فرق کرده است. گذشتهدرست می

 تداعی شد. قبل از ورود نوشین. 

 هایش را به خاطر آورد. خندید و گفت:شاهین و شیطنت

 چکار کنم؟  -

 شاهین هم خندید و گفت:

 بگو نیال بیاد. -

 ماشین تکیه کرد و گفت: باشه. رامین کنار شاهین به -

 شرمنده ام.  -

 گذشت و تموم شد.  -

 گم برای زندگی جدیدت. خوبه. بهت تبریک می -



 بیا بهمون سر بزن.  -

 حتما.  -

رامین دست در جیبش کرد و پاکت سیگارش را در آورد. آن را روی 

 دستش زد و چند نخ سیگار سر در آورد. 

 پاکت را سمت شاهین گرفت. 

 کشم. نمی -

 چرا؟  -

 ترک کردم.  -

 رامین متعجب گفت:

 تو ترک کردی؟ اگزوز واقعا دود رو ترک کرده؟ -

 ترک کردم.  -

 رامین پاکت را نگاه کرد و آن را در جیبش انداخت و گفت:

 آفرین به تو، پس باید اسمت رو عوض کنم. -

 باشه. حاال خر شاهین بره نیال رو صدا کنه.  -

خواراند و گفت باشه. به سمت درب باغ رفت و جلوی رامین سرش را 

 آن ایستاد. رو به شاهین کرد و گفت:



 حالم فیلتر هوا، تهویه.خیلی برات خوش -

 شاهین خندید و گفت:

 گم شو دیگه. -

 

با ورود رامین به باغ صدای دست وسوت بلند شد. رامین آزاد شده بود 

ان ابتدای ورودش با و خود را برای عقد ربکا رسانده بود. از هم

رقصیدن و حرکات موزونش شادی را به جمع برگرداند. عاقد هم آمد 

 و جمع ساکت شد و مشغول خواندن خطبه عقد شد.

نیال در سکوتی که باغ را فرا گرفته بود داشت به صدای عاقد گوش 

 می داد که کسی در گوشش گفت:

 نیال. -

و لبخند زد و سری برای سرش را چرخاند و رامین را دید. رامین به ا 

 پدر و مادر نیال تکان داد و دوباره در گوش او گفت:

تا من رو داری غم نداشته باش. من هوات رو دارم، هر وقت من به  -

تو نزدیک بشم برات شادی و خبر خوب میارم. من برای تو شگون 

 دارم.

ی نیال گذاشت و او را و بعد با اجازه ای گفت و دستش را روی شانه

 مجبور به برخاستن کرد.



 نیال از جایش بلند شد و همراه با رامین رفت.

 حالم آزاد شدی.خوش -

 ممنون.  -

 خیلی خوبه که پیش خواهرتی. -

 جا رو ببین.مرسی. اون -

 رامین دستش را بلند کرد و نیال مسیر دست او را نگریست.

که در تاریکی کنار درب ورودی مرد قد بلندی را دید، که با آن

اش مشخص نبود اما نیال او را شناخت. آن مرد برای نیال دستی چهره

 تکان داد و اشاره کرد جلو برود.

 نیال نیم نگاهی به رامین انداخت و رامین لبخند زد و گفت:

 حاال وقتشه، برو. -

محابا خود را در آغوش مردی نیال سمت در دوید و به او رسید. بی

 دنش را کشید.ها انتظار آمانداخت که ماه

فشرد . نیال عطر او نیال را از روی زمین بلند کرده بود و به خود می

تن این مرد را با تمام وجود به مشام کشید و با صدایی که بغض 

 مهمانش شده بود گفت:

 خیلی دیر اومدی. -



 صدای شاهین در گوش نیال نشست:

 دیر اومدم، اما با همه وجودم اومدم. -

 ی زمین گذاشت و گفت:و بعد نیال را رو

 بریم؟ -

 االن؟ کجا!؟ -

 خونه؟ -

 شه؟عقد ربکا چی می -

های نیال را نگریست و به او لبخند زد. نیال ناخواسته کوتاه شاهین چشم

 آمد و گفت:

 بریم. -

شاهین دست او را گرفت و بیرون برد. سوار ماشین شاهین شدند و  

 در سکوت به منزل برگشتند.

وت به این آرامش احتیاج داشتند. شاهین دستش را هر دو به این سک

نگاهی به او بلند کرد و دست نیال را گرفت. نیال به او لبخند. شاهین نیم

 انداخت و گفت:

 خوشگل شدی.  -

 خوشگل هستم.  -



 بر منکرش لعنت.  -

 های چراغانی کرد. نیال خندید. و رو به خیابان

ها ی مشترکشان. منزلی که ماهآن دو به مقصد رسیدند. به خانه رؤیاها

 بود منتظر ورود یک زوج عاشق بود.

 وقتی با هم وارد شدند نیال نگاهی به اطراف انداخت و گفت:

 خونه ی خودمون؟ -

شاهین دست نیال را کشید و روی مبل نشست. نیال را در آغوشش 

 نشاند و گفت:

یک  ی خودمون لذت ببر که قرارهی خودمون. امشب از خونهخونه -

 ماه، نبینیش؟

 چرا؟ -

هایش را الی موهای باال زده شاهین فرو برد و با لذت و بعد انگشت

مردش را در آن پیراهن سفید خوش دوخت و کت نوک مدادی 

نگریست. شاهین دست در جیب کتش کرد و یک پاکت بیرون آورد. 

نیال آن را از دست شاهین گرفت و نگریست. بلیط پرواز بود. به 

 .ایتالیا

 نیال به شاهین نگاه کرد. شاهین لبخند زد و گفت:



های دو نفره، یک ماه عسل عالی توی ونیز. همراه با کلی عاشقانه -

 مثل خرید لباس عروس و انداختن چند عکس یادگاری عالی به

 

ای ایتالیایی، گشت و گذار شبونه و خلوت دو دست عکاسای حرفه

 تنش و خستگی؟ نفره، چطوره؟ اون هم بعد از این همه 

ی هایش را دور گردن شاهین انداخت و سرش را روی شانهنیال دست

 او گذاشت و گفت:

 شه.باورم نمی -

 شاهین نیال را به خود فشرد و دستش را روی کمر او کشید و گفت:

 شه؟ چیزهایی که بهت گفتم؟ چی باورت نمی -

 که االن پیش همیم. نه. این -

کمک روانشناسم، تمام افکار منفی رو از خودم نیال! این چند ماه با -

دور کردم. فکرهای گذشته دیگه توی قلب و ذهنم نیستن. حاال که 

فهمیدم عشقم یک طرفه بود، راحت تر تونستم با خودم کنار بیام و به 

 خودم کمک کنم. به خاطر داشتن تو. تویی که من رو دوست داری... 

 او نیال را از خود جدا کرد و گفت:

 و به خاطر خودم که عاشق تواَم و تو رو دوست دارم. -



نیال لبخند دلپذیری زد. شاهین با یک بوسه، شیرینِی لبخنِد او را شکار 

 کرد و خود را سیراب از عشق نیال کرد. 

 

 پایان.

 

 هزاروسیصد و نود و نه.  تیر ماه پانزدهم یک شنبه

 ساعت چهار و هشت دقیقه صبح.

 و چهارم تیرماه، هزار و سیصد و نود و نه. ویرایش پایانی:بیست 

 

تقدیم به پدر و مادر عزیزم که عشق بی انتها را آن دو به قلبم هدیه » 

 «کردند.
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	نیلا هم سعی کرده بود از برادرش عقب نماند و پرستاری خوانده بود و او حالا به خاطر دقت و نظمش سوپروایزر بخش بیماران قلبی یکی از بیمارستانهای شهر بود .
	خانم سرمد برای نیلا چای آورد و جلوی دستش گذاشت و به ظرف شیرینی اشاره کرد و گفت:
	- شیرینی هم بردار. پدر حسام زحمت کشیده و آورده.
	نیلا لبخند زد و گفت:
	- پس این شیرینی خوردن داره.
	و بعد یک شیرینی از داخل ظرف برداشت و مشغول خوردن شد. هر دو مادر هم مشغول تماشای خریدهای عروس و داماد شدند.
	تا اینکه مادر حسام معترض با اشاره به سرویس طلای عروس گفت:
	- نیلا جون. این چیه خریدی؟ یه چیز بهتر نبود بگیری؟
	- مگه چشه مهرانه جون؟
	- این که خیلی ظریفه. لااقل یک چیز بهتر بر میداشتی. فردا فک و فامیل نگن هیچی واسه تنها عروسشون نخریدن.
	- همین هم خوبه مهرانه جون .
	- اما من اصلا خوشم نیومد. باید یک چیز بهتر میخریدی. اینکه ارزشی نداره.
	و بعد سرویس را روی میز گذاشت و گفت:
	- خودم فردا اول وقت میرم از آقای عطایی یک سرویس خوب برات میخرم. نمیخوام حرف و حدیث مردم بشم. خواهرزاده هام  رو که دیدی ، روز جشن این سرویس رو بهت آویزون ببینن میگن خدا رو شکر که زن حسام نشدیم. خاله مون خسیسه.
	نیلا با شنیدن این حرف شیرینی نیم خورده دستش را به داخل پیش دستی برگرداند.
	نیلا میدانست مهرانه دلش میخواست یکی از خواهرزادههایش عروسش شود. همانها که به گفته مهرانه شبیه مانکنهای ایتالیایی بودند. اما به گفته حسام، اونها دو دختر دراز و دیلاق بودند و اصلا لاغری بیش از حد آنها را نمیپسندید.
	نیلا آنها را دیده بود و به مهرانه خانم حق میداد دلش بخواهد یکی از آنها عروسش شود. چون برخلاف لاغری و بلندیشان چهرههای زیبایی داشتند.
	خانم سرمد گفت:
	- مهرانه خانم، قرار نیست که این دوتا برای مردم زندگی کنن. مگه دختر من نديدهاس؟ بذار هر جور دوست دارن پیش برن.
	- نه انیس خانم جون. من آبرو دارم. یک چیز بهتر میگیرم براش، این رو من جای کادو میدم بهشون.
	نیلا به حرف آمد و گفت:
	- شب عقد، من همین رو میپوشم چون به لباسم بیشتر میآد.
	و بعد از جایش بلند شد و  وسایلش را برداشت و به اتاقش رفت. لباس را به چوب رختی آویزان کرد و بعد چوب رختی را به دستگیره کمد اتاقش قفل کرد و با نگاه کردنش لبخند زد و خودش را آرایش کرده و آماده در این لباس زیبا تصور کرد.
	نیلا خریدهاش را در جای خودشان گذاشت و به حمام رفت و دوش گرفت. وقتی کارهایش تمام شد به سراغ مادرش رفت و کمک کرد تا شام را حاضر کند. مهرانه خانم هم کنارشان نشسته بود و از هر دری حرف میزد. از رنگ سال و مدل کیف و کفش جدید گرفته تا جنس لباسهای مجلسی و جد...
	شب میز شام حاضر بود. پدرها از بیرون برگشته بودند و داشتند صحبت میکردند. نیلا اما منتظر برادر و همسر آیندهاش بود. دلش نمیخواست بعد از عروسیش ساعتها منتظر آمدن همسرش شود.
	و داشت نقشه میکشید که بعد از آمدن حسام چطور این مورد را به او گوشزد کند.
	و داشت نقشه میکشید که بعد از آمدن حسام چطور این مورد را به او گوشزد کند. (1)
	و داشت نقشه میکشید که بعد از آمدن حسام چطور این مورد را به او گوشزد کند. (2)
	گوشیش را برداشت و شماره حسام را گرفت. بوق میزد اما جواب نمیداد. پس شماره سینا را گرفت. سینا هم مثل حسام قصد جواب دادن نداشت. نیلا چندین بار تماس گرفت که آقای سرمد گفت:
	گوشیش را برداشت و شماره حسام را گرفت. بوق میزد اما جواب نمیداد. پس شماره سینا را گرفت. سینا هم مثل حسام قصد جواب دادن نداشت. نیلا چندین بار تماس گرفت که آقای سرمد گفت: (1)
	گوشیش را برداشت و شماره حسام را گرفت. بوق میزد اما جواب نمیداد. پس شماره سینا را گرفت. سینا هم مثل حسام قصد جواب دادن نداشت. نیلا چندین بار تماس گرفت که آقای سرمد گفت: (2)
	- چی شد بابا! جواب ندادن؟
	- نه بابا. معلوم نیست سرشون به کجا گرمه
	- خوب پس ما شام رو بدون اونا میخوریم.
	- اما بابا...
	- اما و اگر نداریم. مگه نمیدونستن امشب باید زودتر خونه باشن. حالا که نیومدن ما هم منتظر نمی مونیم.
	- باشه. (1)
	خانم سرمد و نیلا میز را به بهترین شکل چیدند و از همه خواستند سر میز بنشینند. و بعد در کنار هم مشغول صرف شام شدند.
	نیلا اما از این نبود حسام ناراحت بود و میلش به غذا نمیرفت. وقتی صرف شام تمام شد نیلا ناراحت بلند شد و مشغول جمع کردن میز شد و انیس خانم هم، مشغول پذیرایی از مهماناش شد. نیلا بعد از جمع کردن ظرفها، پس مانده غذاها را توی سطل آشغال خالی کرد و ظرفها را...
	نیلا اما از این نبود حسام ناراحت بود و میلش به غذا نمیرفت. وقتی صرف شام تمام شد نیلا ناراحت بلند شد و مشغول جمع کردن میز شد و انیس خانم هم، مشغول پذیرایی از مهماناش شد. نیلا بعد از جمع کردن ظرفها، پس مانده غذاها را توی سطل آشغال خالی کرد و ظرفها را... (1)
	نیلا اما از این نبود حسام ناراحت بود و میلش به غذا نمیرفت. وقتی صرف شام تمام شد نیلا ناراحت بلند شد و مشغول جمع کردن میز شد و انیس خانم هم، مشغول پذیرایی از مهماناش شد. نیلا بعد از جمع کردن ظرفها، پس مانده غذاها را توی سطل آشغال خالی کرد و ظرفها را... (2)
	آن شب همه تا نزدیکیهای نیمه شب، منتظر برگشتن حسام و سینا بودند اما نیامدند.
	آن شب همه تا نزدیکیهای نیمه شب، منتظر برگشتن حسام و سینا بودند اما نیامدند. (1)
	آن شب همه تا نزدیکیهای نیمه شب، منتظر برگشتن حسام و سینا بودند اما نیامدند. (2)
	هر چه هم زنگ میزدند جواب نمیدادند. کم کم نگرانی به دل همه افتاد و نمیدانستند باید چکار کنند. اواخر شب گوشی حسام خاموش شد و سینا هم خیال جواب دادن نداشت تا اینکه ساعت یک بامداد شد.
	انیس خانم دعا میکرد و از خدا سلامتی بچه ها را میخواست. مهرانه خانم و نیلا یکی یکی تا دم در سالن که بازش گذاشته بودند، میرفتند و بر میگشتند.
	پدر حسام با موهایش بازی می کرد و چیزی به زبان نمیآورد. تا اینکه در حیاط باز شد و سینا با عجله به سمت ساختمان آمد. نیلا با صدای بلند گفت:
	- سینا اومد.
	سینا با گامهای بلند حیاط را پشت سر گذاشت و به داخل سالن آمد و گفت: -سلام.
	همه مضطرب جوابش را دادند و مهرانه خانم زودتر پرسید:
	- حسام کجاس؟
	سینا نیم نگاهی سمت مهرانه خانم انداخت و گفت:
	- میگم براتون.
	و بعد دست نیلا را گرفت و گفت:
	- با من بیا کارت دارم.
	هر دو رفتند توی اتاق. سینا در را بست و نفسش را فوت کرد و گفت:
	- یه چیزی میخوام بهت بگم. اصلا وقت نداریم!
	نیلا ترسیده گفت:
	- چی شده؟ حسام کجاست؟
	سینا لبخند زد و گفت:
	- حسام حالش خوبه، نگران نباش. فقط میخوام هر اتفاقی افتاد، هر چی که شد، حتی اگر سنگ از آسمون به زمین اومد، تو با حسام ازدواج کنی،خوب؟
	- ما که همین پس فردا عقدمونه ولی چی پیش بیاد؟ چرا واضح حرف نمیزنی سینا؟ چی شده؟
	سینا، نیلا را بغل کرد و به خودش فشرد، طوریکه نفس نیلا برای لحظهای بند آمد. سینا، نیلا را رها کرد و با نگاه به لباس آویزان به کمد دیواری گفت:
	- لباس خیلی قشنگی خریدی، تحت هر شرایطی پس فردا باید بپوشیش.
	- باشه. ولی داری من رو میترسونی.
	- چیزی نیست. نترس. تا من هستم و نفس میکشم تو از هیچی نترس.
	سینا از اتاق بیرون زد و رو به بزرگترها گفت:
	- میخوام خبری رو بهتون بدم. نمیخوام الان هول کنین و یا به غش و ضعف بیفتین. فقط دنبال راه چاره باشین.
	انیس خانم با نگرانی گفت:
	- حرف بزن ببینم چه خاکی به سرمون شده.
	مهرانه خانم هم با چانه لرزان گفت:
	- اتفاقی برای حسام افتاده.
	- نه مهرانه خانم. حسام حالش خوبه. ما رفتیم شرکت کارامون رو انجام دادیم و داشتیم بر میگشتیم، توی خیابون یک پسره با ماشینش هی اذیتمون میکرد. یا راه رو بند میآورد یا مینداخت بغل دستمون و مسخره بازی میکرد. ما سعی کردیم کاریش نداشته باشیم، تا اینکه خ...
	- چته عوضی؟ تنت میخواره؟
	انگار منتظر شنیدن همین بود. ماشینش رو کشید جلوی ماشینمون و به شکل افقی ایستاد. من هم نتونستم ماشین رو کنترل کنم و زدم تو ماشینش. چند دقیقه گیج بودیم تا اینکه به خودمون اومدیم. یارو مثل دیوونه ها از در بغل زد بیرون و ماهم رفتیم پایین.
	باهاش درگیر شدیم. واقعا نمیخواستیم بزنیمش اما مثل حیوون فقط چک و لگد میانداخت. خواست بزنه تو صورت حسام. قبل از اینکه دستش به حسام برسه من هولش دادم عقب. پاش پیچید یا به چیزی گیر کرد.  تعادلش رو از دست داد، سرش خورد به لبهی جدول.
	باهاش درگیر شدیم. واقعا نمیخواستیم بزنیمش اما مثل حیوون فقط چک و لگد میانداخت. خواست بزنه تو صورت حسام. قبل از اینکه دستش به حسام برسه من هولش دادم عقب. پاش پیچید یا به چیزی گیر کرد.  تعادلش رو از دست داد، سرش خورد به لبهی جدول. (1)
	باهاش درگیر شدیم. واقعا نمیخواستیم بزنیمش اما مثل حیوون فقط چک و لگد میانداخت. خواست بزنه تو صورت حسام. قبل از اینکه دستش به حسام برسه من هولش دادم عقب. پاش پیچید یا به چیزی گیر کرد.  تعادلش رو از دست داد، سرش خورد به لبهی جدول. (2)
	سینا ساکت شد و سر به زیر گرفت. انیس خانم گفت:
	- حرف بزن جونم رو به لبم رسوندی.
	سینا سر بلند کرد و گفت:
	- ما سریع رسوندیمش بیمارستان اما رفت کما.
	همه با ترس و ناراحتی به هم نگاه کردند. انیس خانم روی سرش زد و گفت:
	- زنده میمونه؟
	- نمیدونم. من اومده بودم برم از تو ماشینش مدارکش رو پیدا کنم. پیدا هم کردم. الان هم باید به خانوادش زنگ بزنم.
	سینا به حیاط رفت و صفحه گوشی پسر را روشن کرد. بعد هم آخرین تماسها را چک کرد. چندین تماس بی پاسخ داشت. حاجی، حاج خانم، شیوا، شاهین.
	سینا با خود فکر کرد حتما اینها خانوادهاش هستند که نگرانش شدهاند. تلفن در دستش زنگ خورد. نام شاهین روی صفحه افتاد. سینا با استرس دستی روی ته ریشش کشید و با خود فکر کرد چه باید بگوید! کمی بعد جواب داد و گوشی را کنار گوشش گذاشت. صدای سنگین و خشداری د...
	- کجایی؟ چرا جواب نمیدی؟ نمیگی مامان بابا نگرانت میشن ؟
	- سلام.
	شاهین ساکت شد. بعد از کمی گفت:
	- سلام. شما؟
	- آقا من با برادرتون تصادف کردم. اگر میشه بیایین بیمارستان ....
	صدای شاهین کمی بالا رفت و گفت:
	- الان چطوره؟
	- خوب نیست. رفت کما.
	- الان میام
	- باشه. منتظرم.
	سینا از روی پله بلند شد و چرخید. همه نگران نگاهش میکردند.
	سینا از بین آنها رد شد و به اتاقش رفت.در اتاقش را قفل کرد. چند لحظه بعد آقای سرمد به جلوی در رفت و چندین بار در زد و گفت:
	سینا از بین آنها رد شد و به اتاقش رفت.در اتاقش را قفل کرد. چند لحظه بعد آقای سرمد به جلوی در رفت و چندین بار در زد و گفت: (1)
	سینا از بین آنها رد شد و به اتاقش رفت.در اتاقش را قفل کرد. چند لحظه بعد آقای سرمد به جلوی در رفت و چندین بار در زد و گفت: (2)
	- سینا! بابا. داری چکار میکنی؟
	- هیچی بابا الان میام.
	و بعد از چند دقیقه بیرون آمد و گفت:
	- من باید برگردم بیمارستان. حسام هم اونجا تنهاست.
	- ما هم میآییم.
	- باشه. من باید زودتر برم.
	سینا با عجله رفت و خانم و آقای سرمد هم سریع حاضر شدند و همه به بیمارستان رفتند. در طول مسیر انیس خانم گریه میکرد و به شانس بد دختر و پسرش لعنت میفرستاد و مدام زیر لب میگفت:
	- چرا باید دو روز قبل از عقد نیلا این اتفاق بیفته. اگه اتفاقی برای جوون مردم بیفته من چه خاکی به سرم کنم؟
	- نگران نباش خانم، به امید خدا اتفاقی نمیاُفته.
	- امیدوارم
	نیلا از استرس ناخنهایش را میجوید و درست نمیدانست قرار است چه اتفاقی بیفتد. حرفهای سینا او را ترسانده بود و دلش گواهی بد میداد.
	وقتی وارد بیمارستان شدند سینا داخل محوطه داشت با پسری صحبت میکرد و چیزی را برایش توضیح میداد .پسر هم با دقت به حرفهایش گوش میکرد و هرچند لحظه یکبار سر تکان میداد. حسام هم روی نیمکت نشسته بود و ساعدهایش را روی زانوهایش گذاشته بود. انگشتهایش به هم ...
	پسری که با سینا حرف میزد ، هر از گاهی حسام را نگاه میکرد. وقتی جلو رفتند و سلام کردند، پسر که همان برادر مضروب بود سری به نشان سلام تکان داد.
	در همین حین پلیس و همزمان چند نفر زن و مرد با جیغ و داد و فریاد وارد بیمارستان شدند.
	با دیدن شاهین به آن سمت آمدند و با گریه و آه و ناله حال پسرشان را پرسیدند. شاهین آرام و سرد جواب داد:
	- فعلا که تو کماس. معلوم نیست چی بشه
	زنی که معلوم بود مادر شاهین اَست، پرسید:
	- شاهین! کی شاهرخ رو زده؟ کدوم بی همه چیزِ بی پدر مادر؟ تا با دستای خودم تیکه تیکه اش کنم؟
	شاهین گفت:
	- برین تو، شاهرخ رو عمل کردن، الان هم تو بخش مراقبتهای ویژهاس.
	زنها روی سر زدند و گریان و نالان و بیقرار وارد ساختمان شدند. مهرانه خانم داشت با حسام صحبت میکرد و سینا به پدرش چیزهایی میگفت. پلیس به سمت شاهین آمد و گفت:
	- شما برادر اون آقایی هستین که تو کماس؟
	- بله. (1)
	- کی برادرت رو زده.
	- این دوتا آقا بودن.
	مامور پلیس خطاب به سینا و حسام گفت:
	- با من بیایین.
	چند دقیقه بعد سینا و حسام را به کلانتری بردند و شیون و گریههای مهرانه و انیس خانم و نیلا به هوا رفت. آقای سرمد و عظیمی به داخل ساختمان رفتند تا از آخرین وضعیت شاهرخ با خبر شوند.
	شاهین اما آهسته رفت و زیر درختی ایستاد و دست برد و پاکت سیگارش را در آورد. با آن موهای بلند ژولیده و لباسهایی که معلوم بود برای رفع تکلیف پوشیده اَست، به نظر میآمد حالش اصلا خوب نباشد؛ اما سعی میکرد سرپا بايستد و چیزی به روی خودش نیاورد . سیگاری آت...
	نیلا روی نیمکت افتاد و بیاختیار مسیر دودی که در هوا پخش میشد را نگاه کرد. از خود پرسید:
	- حالا چی میشه!
	و فکر کرد که تمام رویاهایش مثل همان دود سیگار در آسمان محو شدند.
	صدای گریهی مادرش روی اعصابش خط میانداخت، اما مهرانه خانم توی افکارش غرق بود. طولی نکشید که صدای جیغ و فریاد و گریه و زاری از داخل ساختمان به گوش رسید. نیلا از جا بلند شد و سمت درب ساختمان نگاه کرد.
	شاهین ته سیگارش را پرت کرد و به آن سمت دوید. کمی بعد مادرش و بعد باقی خانوادهاش اُفتان و خیزان بیرون آمدند. توی سر و صورتشان میزدند و گریه و ناله و نفرین میکردند.
	شاهین دست مادرش را گرفت، مادرش گفت:
	- مرد... شاهرخم مرد. حالا چه خاکی به سرم کنم... پسرم مرد.
	شاهین دست مادرش را گرفت و بیصدا و بی حرف همراه او رفت.
	آقای سرمد و آقای عظیمی هم بیرون آمدند. آقای سرمد روی اولین پله نشست و سرش را توی دستش گرفت. آقای عظیمی کنار آقای سرمد ایستاد و گفت:
	- پاشو؛ پاشو بریم کلانتری، بچهها اونجا منتظرن.
	آقای سرمد بغض کرده گفت:
	- پسر من، الان قاتله، بیام هیچی براش از دستم بر نمیاد.
	انیس خانم روی زمین نشسته بود و از ته دلش گریه میکرد. آینده تنها پسرش را تباه شده میدید و درست نمیدانست راه نجات پسرش چیست!
	انیس خانم روی زمین نشسته بود و از ته دلش گریه میکرد. آینده تنها پسرش را تباه شده میدید و درست نمیدانست راه نجات پسرش چیست! (1)
	انیس خانم روی زمین نشسته بود و از ته دلش گریه میکرد. آینده تنها پسرش را تباه شده میدید و درست نمیدانست راه نجات پسرش چیست! (2)
	نیلا مات حال و روز پدرش شده بود . حالا برادرش قاتل یک پسر جوان بود و اطمینان داشت که با این حال و اوضاع جشن عقدش هم به هم میخورد. با اینکه سینا اصرار داشت حتما تحت هر شرایطی نیلا لباس عقدش را بپوشد، اما با این داغ سنگین چنین جشنی امکان نداشت.
	مردها به کلانتری رفتند و نیلا، مادرش و مهرانه خانم را به خانه برگرداند. نیلا تا خود صبح نخوابید و روی تختش غلت زد و صدای گریهها و نالههای مادرش را از داخل اتاق میشنید .
	همه چیز مثل یک کابوس بود و تقریبا باور نکردنی . مدام از خود میپرسید این کابوس باور نکردنی چطور اتفاق افتاد؟ این بلای ناگهانی چطور نازل شد. تا صبح مثل صد سال گذشت و آنقدر دنده به دنده شد که احساس کرد تمام ستون فقراتش خورد شدهاند.
	ساعت هفت صبح بود که پدرش و آقای عظیمی برگشتند. وقتی نشستند، نیلا چهره پدرش را نگاه کرد. حس کرد بیست سال پیرتر شده است. به پدرش حق میداد. اول از همه سینا، پسر عزیز و تنها پسرش حالا اسم یک قاتل را یدک میکشید، از طرفی تا حالا پای هیچکدامشان به کلانتری...
	از همه بدتر به زودی رفت و آمدهایشان به دادگاه شروع میشد. حکم یک قاتل هم مشخص بود. اعدام! حالا نیلا میدانست که از این به بعد پدر و مادرش باید کفش آهنین بپوشند و در به در دنبال رضایت از خانواده مقتول باشند .
	درب اتاق باز شد و حسام به داخل سالن آمد. نگاهی به جمع کرد که سکوتشان به سنگینی آوارهای بعد از زلزله بود. اَنیس خانم با دیدن حسام گفت:
	- حسام! بیا مادر. بیا عزیزم. بیا ببینم چه خاکی به سرمون شده.
	حسام با قدمهایی که روی زمین میکشید جلو رفت و کنار پای انیس خانم نشست. سرش را روی پای انیس خانم گذاشت و هق هقش را آزاد کرد. انیس خانم هم گریهی سوزناکش را رها کرد و طولی نکشید که جمع به خاطر آن گریههای پردرد یکدست گریان شد.
	فصل دوم:
	حالا به روزی رسیده بودند که قرار بود نیلا و حسام عقد کنند. اما همه چیز به هم خورده بود. هیچکس حال و حوصلهی راه اندازی مراسم جشن را نداشت.
	انیس خانم که یک چشمش اشک بود و یک چشمش خون. وقتی پسرش توی زندان بود اصلا نمی توانست  به جشن عقد دخترش فکر کند . نیلا روی تخت نشسته بود و داشت با غصه لباس عقدش را نگاه میکرد. بغض راه گلویش را بسته بود. حسام هم دو روز بود که پیدایش نبود. حتی یک زنگ هم ...
	- نیلا.
	نیلا رو به مادرش کرد و به سختی گفت:
	- جانم. (1)
	- نیلا. مادر من و بابات داریم میریم سر خاک این خدا بیامرز، به خانوادهاش تسلیت بگیم. تو هم تنها نمون برو خونهی مادرشوهرت.
	نیلا سرش را به چپ و راست تکان داد. از شنیدن کلمهی شوهر بغضش شکست و به گریه افتاد. انیس خانم جلو رفت و کنار نیلا نشست و گفت:
	- جان مادر! گریه نکن. میدونم امروز قرار بود عقد کنی ولی تو این شرایط نه من حوصله دارم نه بابات. کاری هم بکنیم مردم صدتا ایراد میگیرن و هزارتا حرف در میارن. میگن از اونور پسرشون یکی رو کشته زندونه از این طرف دارن دختر شوهر میدن.
	- میدونم مامان. بیشتر از اینکه واسه خودم غصهام بگیره، نگران سینام. اگر اون اتفاق نمیافتاد حسام امروز شوهرم میشد و الان هممون شاد بودیم.
	- دعا کن مادر، دعا کن هر چه زودتر تکلیفش روشن بشه. ان شاالله که رضایت میگیریم. هنوز که داغ دارن و تازه غم دیدن. انتظار ندارم سینا رو ببخشن. ولی ان شاالله که آخرش میبخشن.
	- بیچاره سینا که ناخواسته پسره رو کشت. ناخواسته مهر قاتل خورد روی پیشونیش. سینا کی اهل دعوا مرافعه بود؟ اون که همه عمرش، از وقتی که من یادم میآد همش تو فکر درس و کتاب و دانشگاه بود. عمرش پای کتاب رفت. حتی وقت نکرد سر بلند کنه عشق رو تجربه کنه.
	و دوباره صدای هق هقش توی فضای اتاق پیچید.
	- خدای ما هم بزرگه، من باید برم بابات بیرون منتظره. خواستی برو پیش حسام.
	- نه. ولی شاید برم بیرون قدم بزنم.
	- مراقب خودت باش.
	نیلا سر فرود آورد و پشت دستش را به روی چشمهایش کشید. انیس خانم هم بلند شد و از اتاق بیرون رفت. نیلا بعد از رفتن مادرش لباس پوشید و از خانه بیرون زد .
	نیلا سر فرود آورد و پشت دستش را به روی چشمهایش کشید. انیس خانم هم بلند شد و از اتاق بیرون رفت. نیلا بعد از رفتن مادرش لباس پوشید و از خانه بیرون زد . (1)
	نیلا سر فرود آورد و پشت دستش را به روی چشمهایش کشید. انیس خانم هم بلند شد و از اتاق بیرون رفت. نیلا بعد از رفتن مادرش لباس پوشید و از خانه بیرون زد . (2)
	در میان کوچههای اردیبهشت ماه قدم زد و در افکار خود غوطه ور شد. او خودش را عروس بد اقبال اردیبهشت ماه میدید. اما نمیتوانست دم برآورد.
	آقای سرمد و انیس خانم برای عرض تسلیت به سر خاک شاهرخ رفتند. همهی خانواده و نزدیکان او جمع بودند. مادر و خواهرهایش گریه میکردند و ضجه میزدند و مویه میکردند. آقای راستاد دو انگشت شصت و اشارهاش را روی  چشمهایش گذاشته بود و میگریست. شاهین هم کنار پ...
	- تسلیت می گم.
	اَنیس خانم هم آهسته گفت:
	- غم آخرتون باشه.
	آقای راستاد که آقای سرمد را توی کلانتری و بیمارستان دیده بود، شناخت و با اندوهین گفت:
	- کدوم تسلیت؟ کدوم غم آخر، بچهام رو ازم گرفتین تسلیت هم میگین؟ با اومدنتون میخوایین داغم رو بیشتر کنین؟
	خانم راستاد همین که فهمید آنها خانوادهی قاتل هستند از روی خاک بلند شد و دسته گل را برداشت و به گوشهای پرت کرد و با صدای گرفته از گریههایش فریاد زد و گفت:
	- گورتون رو گم کنید، برای چی اومدین؟ هان! برای چی اومدین؟ من تسلیتتون رو نمیخوام، فقط سر پسرتون رو روی دار میخوام. همین.
	انیس خانم به گریه افتاد و گفت:
	- خانم پسر من اهل دعوا مرافعه نبود. به خدا نبود. اون ناخواسته هلش داده بود. ممکن بود پسر من جای پسر شما کشته بشه. شما ببخشین.
	خانم راستاد با همان صدای خشدار فریاد زد:
	- خفه شو خانم. فقط، خفه شو. حالا که پسر من مرده! پس گم شین از اینجا، گم شین نبینمتون.
	آقای سرمد سرافکنده بود و انیس خانم به شدت گریه میکرد.
	شاهین حال آقا و خانم سرمد را نگاه کرد. سری تکان داد و به کنار مادرش رفت و چیزی توی گوشش گفت. خانم راستاد اخم کرده و عصبی رو به شاهین کرد. شاهین بازوی مادرش را گرفت و او را روی صندلی پشتش نشاند. دو مرد از اقوام راستاد، خانم و آقای سرمد را راهی کردند و ...
	خانم و آقای سرمد، سرافکنده و سر به زیر، آنجا را ترک کردند و سوار ماشین شدند. انیس خانم گریه میکرد و اشکهایش بند نمیآمد. آقای سرمد گفت:
	خانم و آقای سرمد، سرافکنده و سر به زیر، آنجا را ترک کردند و سوار ماشین شدند. انیس خانم گریه میکرد و اشکهایش بند نمیآمد. آقای سرمد گفت: (1)
	خانم و آقای سرمد، سرافکنده و سر به زیر، آنجا را ترک کردند و سوار ماشین شدند. انیس خانم گریه میکرد و اشکهایش بند نمیآمد. آقای سرمد گفت: (2)
	- انیس خانم اینقدر گریه نکن.
	انیس خانم با دستمال اشکهایش را پاک کرد و گفت:
	- اینا قوم ظالمینن. دیدی چطور باهامون رفتار کردن ؟
	- انیس خانم قوم ظالمین نیستن. داغ دار هستن. پسر جوونشون به دست پسر ما مرده. اگه پسر خودت به دست اینا کشته میشد، حلوا حلواشون میکردی؟ خودت رو بذار جای اونا.
	- ولی ناخواسته بوده. پسر اونا شروع کرده و دست بردار نبوده.
	- حالا هرچی. باید اینقدر بیاییم و بریم و تحقیر شیم تا قبول کنن رضایت بدن.
	- بیچاره پسرم. ببین چی میکشه. هر روز میمیره و زنده میشه. جلال به خدا اگر سینا طوریش بشه میمیرم. من واسه بزرگ کردنش خیلی زحمت کشیدم.
	- میدونم. همه مادرا واسه بچههاشون زحمت میکشن. ولی باید صبر داشته باشی ببینیم چی پیش میآد.
	- اینا رو به نیلا نگو. خودش خیلی غصه داره. اینارو هم بشنوه دق میکنه.
	- مگه بچه شدم؟ اون هم توی این موقعیت! بیچاره دخترم، دارم آب شدنش رو میبینیم.
	انیس خانم غصهدار و بی حواس دوباره گفت:
	- میدونم جلال، میدونم که من تا اون موقع صد کفن پوسوندم.
	- خدا نکنه. از این حرفا نزن انیس. من خودم کل زندگیم رو باختم. دلم به تو خوشه. تو هم بخوای کم بیاری من دیوونه میشم. پس پشتم رو خالی نکن.
	انیس خانم سرش را پایین انداخت و اشکهای داغش را پاک کرد و گفت:
	انیس خانم سرش را پایین انداخت و اشکهای داغش را پاک کرد و گفت: (1)
	انیس خانم سرش را پایین انداخت و اشکهای داغش را پاک کرد و گفت: (2)
	- امید من هم به خداس که مراقب بچهام باشه و طوریش نشه.
	- خدا بزرگه .
	- می دونم بچههام چشم خوردن که توی یه روز بخت دوتاشون سیاه شد. اون از سینا پشت میلههای زندون، این هم از نیلا که عقدش به هم خورد. میخوام براشون نذر درست کنم.
	- باشه. هر چی تو بگی ؟
	- پس از همینجا برو بازار خرید کنیم.
	- باشه عزیزم.
	آقا جلال و انیس خانم به بازار رفتند و مشغول خرید برای درست کردن غذای نذری شدند. خریدشان چند ساعتی طول کشید.
	نیلا اما هنوز هم بی هدف داشت توی خیابانها و کوچه، پس کوچهها قدم میزد. وقتی حسابی خسته شد کنار خيابان ایستاد و دستش را برای یک تاکسی زرد رنگ بلند کرد. سوارتاکسی شد و به منزل برگشت. وقتی به جلوی خانه رسید، پول تاکسی را حساب کرد.
	پیاده شد و رفت کلید را توی قفل در انداخت و در را باز کرد . رفت توی حیاط و در را بست. چند تقه به در خورد. برگشت و در را باز کرد. حسام بود. به هم سلام دادند. حسام وارد حیاط شد و گفت:
	- خوبی؟
	نیلا به کنار پله وسط حیاط رفت و نشست . نگاهی به گلها و درختها کرد و گفت:
	- خوب! تا خوب چی باشه؟ اگه منظورت از خوبی نفس کشیدنه ، آره نفس می کشم.
	- اومدم یه چیزی بهت بگم.
	- چی ؟
	- ما باید بریم عقد کنیم.
	-الان؟
	- نه همین حالا، ولی فردا یا پس فردا.
	- چرا؟
	- چون خواست سینا این بود که عقدمون صورت بگیره. درسته سخته، ولی این خوشحالش میکنه.
	- حرف مردم چی میشه؟
	-گور پدر حرف مردم. من و تو مهمیم یا مردم! وقتی حتی داداشت همین رو از ما خواسته.
	_ما روزی عقد میکنیم، که سینا حضور داشته باشه. باید باشه و ازش اجازه بگیرم و بله بگم. مگه من جز سینا چند تا خواهر برادر دیگه دارم؟ سینا نباشه همه چی بهم زهر میشه. توی این غم وسیع ازدواج ما هیچکس رو خوشحال نمیکنه. تنها همه رو رنج میده. وقتی سینا نب...
	_ما روزی عقد میکنیم، که سینا حضور داشته باشه. باید باشه و ازش اجازه بگیرم و بله بگم. مگه من جز سینا چند تا خواهر برادر دیگه دارم؟ سینا نباشه همه چی بهم زهر میشه. توی این غم وسیع ازدواج ما هیچکس رو خوشحال نمیکنه. تنها همه رو رنج میده. وقتی سینا نب... (1)
	_ما روزی عقد میکنیم، که سینا حضور داشته باشه. باید باشه و ازش اجازه بگیرم و بله بگم. مگه من جز سینا چند تا خواهر برادر دیگه دارم؟ سینا نباشه همه چی بهم زهر میشه. توی این غم وسیع ازدواج ما هیچکس رو خوشحال نمیکنه. تنها همه رو رنج میده. وقتی سینا نب... (2)
	نمیخوام روز عقدم گریه و شیون و زاری کسی رو ببینم یا خودم اشک بریزم. دلتنگ سینا بشم و جاش توی مهمترین روز زندگیام خالی باشه. بهم فرصت بده حسام. هضم این موضوع خیلی سخته. درکم میکنی؟
	نمیخوام روز عقدم گریه و شیون و زاری کسی رو ببینم یا خودم اشک بریزم. دلتنگ سینا بشم و جاش توی مهمترین روز زندگیام خالی باشه. بهم فرصت بده حسام. هضم این موضوع خیلی سخته. درکم میکنی؟ (1)
	نمیخوام روز عقدم گریه و شیون و زاری کسی رو ببینم یا خودم اشک بریزم. دلتنگ سینا بشم و جاش توی مهمترین روز زندگیام خالی باشه. بهم فرصت بده حسام. هضم این موضوع خیلی سخته. درکم میکنی؟ (2)
	حسام جلو رفت و کنار نیلا نشست و گفت:
	- درک میکنم نیلا. ولی اون شب سینا ازم خواهش کرد من و تو حتما عقد کنیم و نذاریم یه غصه دیگه به غصههای مامان بابات اضافه بشه... این دو روز خودم خیلی گیج بودم. نمیدونستم باید چکار کنم! ولی نباید کاری کنیم سینا احساس بدی پیدا کنه. خودش به اندازه کافی غ...
	_ ولی...
	_ چرا اینقدر اما و ولی میاری؟ این وضع حالا حالاها ادامه داره. تا کی میخوای عقب بندازی؟ یک ماه، دوماه، شیش ماه؟
	_ چرا اینقدر اما و ولی میاری؟ این وضع حالا حالاها ادامه داره. تا کی میخوای عقب بندازی؟ یک ماه، دوماه، شیش ماه؟ (1)
	_ چرا اینقدر اما و ولی میاری؟ این وضع حالا حالاها ادامه داره. تا کی میخوای عقب بندازی؟ یک ماه، دوماه، شیش ماه؟ (2)
	- هرچقدر که لازم باشه.
	سینا آه کشید و دستهای گره کرده اش را زیر چانه اش زد. نیلا فکری کرد و گفت:
	سینا آه کشید و دستهای گره کرده اش را زیر چانه اش زد. نیلا فکری کرد و گفت: (1)
	سینا آه کشید و دستهای گره کرده اش را زیر چانه اش زد. نیلا فکری کرد و گفت: (2)
	- یعنی ممکنه تا این حد طول بکشه؟
	- فکر کردی رضایت گرفتن به همین سادگیهاس؟ امروز بریم سراغ خانواده مقتول، اونام بگن چشم. تا داغ اینا سرد بشه بیشتر از یک سال طول میکشه. تو این یک سال میخوای ما بلاتکلیف باشیم؟ پدر مادرت بیشتر غصه بخورن؟ اعصاب سینا بیشتر به هم بریزه؟
	نیلا در سکوت صورتش را میان دستهایش فشرد و گفت:
	- نمیدونم.
	- ولی در عوض عقد که بکنیم هم خیال خودمون راحت میشه. هم پدر مادرت. هم یه غصه و فکر از رو دوش سینا برداشته میشه.
	- با مامان صحبت میکنم. اما انتظار نداشته باش که امروز باشه. چند روز دیگه.
	- باشه
	حسام ساعدهایش را روی رانش گذاشت و سرش را سمت نیلا چرخاند. نیلا متوجه نگاه او شد. رو به حسام کرد. حسام به رویش لبخند زد و گفت:
	- غصه نخوری ها. درست میشه. هم سینا بر میگرده، هم ما ازدواج میکنیم.
	- امیدوارم (1)
	- امروز سرکار نرفتی!؟
	- نه. از قبل برای امروز مرخصی گرفتم. مگه قرار نبود امروز عقدمون باشه!
	- اونقدر به هم ریختم که فراموش کردم
	- تو شرکت رفتی؟
	- نه اصلا. حوصله ندارم بدون سینا برم. اون که نیست نمیدونم  باید چکار کنم! سینا خودش یک تنه خیلی از کارها رو انجام میداد . الان حس میکنم زیر پام خالیه. اعتراف میکنم نمیتونم جمعش کنم
	- تو که هنوز کاری به جاش نکردی.
	- من این جرئت رو ندارم که پشت میز سینا بشینم. من بلد نیستم کارهای اون رو پیش ببرم.
	- این چه حرفیه که میزنی ؟ با این کارهات، یک ماه نکشیده شرکت ورشکست میشه.
	- سعیم رو میکنم ... تو هم از فردا برگرد سرکار. هر چقدر مشغول باشی برات بهتره
	- باشه. (2)
	صدای چرخیدن کلید توی قفل آمد. وقتی در باز شد خانم و آقای سرمد با کلی خرید وارد حیاط شدند. حسام از جا بلند شد و سمتشان رفت و گفت:
	- سلام... بدین من میبرم.
	- سلام مادر... خوبی ؟
	- خوبم...
	و بعد کیسههای خرید را از دست خانم سرمد گرفت و خطاب به آقای سرمد گفت:
	و بعد کیسههای خرید را از دست خانم سرمد گرفت و خطاب به آقای سرمد گفت: (1)
	و بعد کیسههای خرید را از دست خانم سرمد گرفت و خطاب به آقای سرمد گفت: (2)
	- بذارین من میام میبرم.
	- خودم میارم جوون.
	حسام از کنار نیلا رد شد وگفت:
	- در بازه نیلا؟
	- آره قفل نکردم.
	- چرا اینجا نشستی مادر. بیا بریم تو. چایی بذار. چرا حسام رو اینجا نگهداشتی؟
	نیلا جوابی نداد و از روی پلهها بلند شد و همراه مادرش وارد ساختمان شد. کیفش را روی مبل انداخت و رفت توی آشپزخانه. حسام داشت کیسههای خرید را تفکیک میکرد. نیلا کتری را پر از آب کرد و روی اجاق گذاشت.
	نیلا جوابی نداد و از روی پلهها بلند شد و همراه مادرش وارد ساختمان شد. کیفش را روی مبل انداخت و رفت توی آشپزخانه. حسام داشت کیسههای خرید را تفکیک میکرد. نیلا کتری را پر از آب کرد و روی اجاق گذاشت. (1)
	نیلا جوابی نداد و از روی پلهها بلند شد و همراه مادرش وارد ساختمان شد. کیفش را روی مبل انداخت و رفت توی آشپزخانه. حسام داشت کیسههای خرید را تفکیک میکرد. نیلا کتری را پر از آب کرد و روی اجاق گذاشت. (2)
	- اینا رو ول کن. خودت رو اذیت نکن. مامان میآد درست میکنه.
	- این همه سبزی برای چیه؟
	- حتما مامان میخواد نذر درست کنه.
	دستهای حسام روی پاکتهای حبوبات ماند. آرام گفت:
	- حتما دلش برای سینا پر میکشه.
	- حتما همین طوره.
	حسام دوباره مشغول شد که نیلا به اتاقش رفت و لباسهایش را با لباس راحتی تعویض کرد و برگشت.
	حسام دوباره مشغول شد که نیلا به اتاقش رفت و لباسهایش را با لباس راحتی تعویض کرد و برگشت. (1)
	حسام دوباره مشغول شد که نیلا به اتاقش رفت و لباسهایش را با لباس راحتی تعویض کرد و برگشت. (2)
	همه توی آشپزخونه نشسته بودند و داشتند در مورد وضعیت پیش آمده صحبت میکردند.
	نیلا هم کنارشان نشست و گفت:
	- امروز رفتین سر خاک چی شد؟
	آقا و خانم سرمد به هم نگاه کردند و بعد با هم گفتند:
	- هیچی، چی بشه؟
	حسام متعجب گفت:
	- رفته بودین اونجا؟
	- آره امروز رفتن.
	حسام معترض گفت:
	- نباید این کار رو میکردین. چیزی که بهتون نگفتن؟
	آقای سرمد گفت:
	- چی بگن بیچاره ها؟ پسرشون زیر یه خروار خاکه اصلا تو حال خودشون نیستن.
	حسام سر به زیر گرفت و لبش را با دندان جویید و بعد گفت:
	- لطفا دیگه نرید اون طرفا، تا که ببینیم چی میشه.
	- قراره چی بشه؟ باید منتظر چی باشیم؟
	- فعلا بذارید کمی آروم تر بشن بعد میریم سراغشون برای رضایت. هر کاری از دستم برمیاد انجام میدم . ببینیم به چی راضی میشن! دیه، بیشتر از اون یا هر چیز دیگه. هر طور شده سینا رو میاریم بیرون
	خانم سرمد با امیدواری نگاهش را بالا برد و گفت:
	-  به امید خدا"
	**
	نیلا تصمیم گرفته بود به سر کارش برگردد و روزهایش را با کار کردن بگذراند. اولین روز بعد از مرخصی وقتی به بیمارستان برگشت همکارانش دورش حلقه زدند و دلیل به هم خوردن عقدش را میپرسیدند. دلش گرفته بود. مغموم تنها جواب داد:
	-  داداشم با کسی تصادف کرده و فعلا عقدمون عقب افتاده.
	و دوستان و همکارانش برایش دعای خیر کردند.
	او از آن روز حتی اگر میتوانست ساعتهایی را اضافه در شیفت میماند تا به خانهی سوت و کور و دل گرفته شان برنگردد.
	کارش را انجام میداد و بیش از پیش به بیمارانش و مسائل بخش رسیدگی میکرد تا کمتر ذهنش حول آن غم بزرگ بچرخد .
	کارش را انجام میداد و بیش از پیش به بیمارانش و مسائل بخش رسیدگی میکرد تا کمتر ذهنش حول آن غم بزرگ بچرخد . (1)
	کارش را انجام میداد و بیش از پیش به بیمارانش و مسائل بخش رسیدگی میکرد تا کمتر ذهنش حول آن غم بزرگ بچرخد . (2)
	یکی دوبار به دیدن سینا رفت و سینا بیشتر از هرچیز برای او ابراز نگرانی میکرد. میخواست نیلا زودتر تکلیف زندگیش را روشن کند و به زندگیش برسد. اما نیلا کمترین تمایل به این درخواستها نشان میداد.
	مدتی گذشت. بازپرس پرونده به شدت پیگیر ماجرا بود و بارها و بارها به روشهای مختلف از سینا و گاهی هم از حسام بازجویی میکرد و هر بار همان که  قبلا گفته بودند میشنید.
	مدتی گذشت. بازپرس پرونده به شدت پیگیر ماجرا بود و بارها و بارها به روشهای مختلف از سینا و گاهی هم از حسام بازجویی میکرد و هر بار همان که  قبلا گفته بودند میشنید. (1)
	مدتی گذشت. بازپرس پرونده به شدت پیگیر ماجرا بود و بارها و بارها به روشهای مختلف از سینا و گاهی هم از حسام بازجویی میکرد و هر بار همان که  قبلا گفته بودند میشنید. (2)
	سینا مقابل بازپرس پرونده نشسته بود و داشت دوباره اتفاقات همان شب را بازگو میکرد:
	- من و حسام تا دیر وقت توی شرکت موندیم. کار زیادی داشتیم. یه پروژه بزرگ تو دستمون بود و باید تموم میشد. حسام همش غر میزد که نیلا حتما ازش دلگیر میشه و من همش میگفتم فقط پنج دقیقه دیگه صبر کن الان تموم میشه . آخر هم بعد از ده بار «پنج دقیقه دیگه و...
	سینا ساکت شد و درخیالاتش غرق شد و به آن شب پلید فکر کرد.
	- بعدش چی شد؟
	سینا به خودش آمد و دستهایش را بالا برد و با انگشتهایش چشمهایش را فشار داد. سرش را به چپ و راست تکان داد و دستهایش را پایین آورد و گفت:
	- من خیلی عادت به حرف زدن ندارم. اما این چند وقت اینقدر این موضوع رو تکرار کردم و ازش حرف زدم که خسته شدم.
	- گوش کن سینا. تو مثل متهمای دیگه من نیستی. خیلیها رو دیدم که چه مارمولکایی بودن و فقط خواستن یه جوری خودشون رو تبرعه کنن. خیلیها رو هم دیدم که بیگناه بودن ولی پرونده و شواهد به ضررشون بوده. من همهی سوابق تو رو کشیدم بیرون. یه مغز متفکر داری و تما...
	که سینا وسط حرف بازپرس پرید و گفت:
	- اون اصلا مثل من نبود... من هیچوقت تو خیابون با کسی کورس نذاشتم. من مزاحمت واسه هیچکس ایجاد نکردم. من مسخره کردن دیگران سرگرمیم نبود. من از سر پررویی مردم رو فحش کش نکردم. آره! به قول شما کل عمرم سرم تو کتاب بود که سر از خلاف در نیارم، اما الان ناخو...
	- ولی تو آزمایش خونش چیز غیرعادی ندیدیم.
	- تو روح و روانش چی؟ تو شکل تربیتش چی؟ چیزی پیدا شد؟ لابهلای مغزش کنکاش کردین ببینین چی بود که گیر داد به ما دوتا؟
	سینا لیوان آب را برداشت و گفت:
	- میتونم آب بخورم؟
	- راحت باش.
	وبعد صدا زد:
	- سرکار سلیمی.
	سرباز وارد اتاق شد و احترام گذاشت.
	- میتونی ببریش.
	- چشم قربان.
	سرباز لنگه ی دستبند را باز کرد و به دست خود زد. سینا به احترام بازپرس سر تکان داد و سمت در رفت.
	بازپرس آهی کشید و مشغول یادداشت کردن مطالبی شد.
	- قربان آقای راستاد اومدن.
	- بگو بیاد تو.
	- بله قربان.
	کمی بعد شاهین وارد اتاق شد و گفت:
	- سلام. (1)
	بازپرس سر بلند کرد و گفت:
	- سلام. آقای راستاد! چه عجب از این طرفا. فکر میکردم قراره پدرتون رو ملاقات کنم.
	- حاجی سرش شلوغ بود، خواست من بیام
	- اونوقت شما به کار من اطمینان دارین!؟ اون هم بعد از اون ماجراها
	- فعلا که باید صبر کرد. مثل گذشته.
	- امرتون؟
	- حاجی خواست بدونه قتل، عمد بوده یا غیر عمد؟
	- فرقی توی مسئله پیش میاد؟
	- من که از کار حاجی سر در نمیارم
	- ببین آقای راستاد باید مسائل پرونده تا زمان دادگاه جایی درز نکنه، اما از اونجا که موضوع مشخص و معلومه باید بگم هیچ عمدی در کار نبوده. اون اصلا قصد کشتن برادرت رو نداشته. برادرت با این که عصبانیشون کرده اما اونا واقعا نخواستن بکشنش. هولش دادن عقب که ...
	شدتش طوری بوده، هول که خورده عقب پای راستش گیر کرده و حتی کفش از پاش کنده شده. افتاده و سرش خورده لبهی جدول.
	- که اینطور!
	- اینقدر هم سریع اتفاق افتاده که هیچکدوم از اون دوتا متوجه نشدن، به خاطر گیر کردن پاش تو چاله، به عقب سقوط کرده.
	- خیلی خوب.
	- اون شب که شاهرخ  از خونه بیرون اومد، حالش خوب بود؟
	- نه زیاد. با حاج خانم حرفشون شده بود.
	- چرا؟ (1)
	- نمیدونم. اونا چند وقتی بود که همیشه دعوا میکردن و کسی هم نمیفهمید چشونه. سر هرچیز کوچیکی دعواشون میشد . من اومدم خونه داشتم میرفتم تو سوییتم که صداشون رو شنیدم. رفتم ببینم چشونه و باز سر چی دعوا میکنن که شاهرخ از اتاق زد بیرون و بدون توجه به م...
	- مادرتون نگفت چرا دعوا کردن؟
	- چرا! ازش پرسیدم.
	-چی گفت؟
	- گفت بهش گفتم اینقدر ول نچرخ. یه دختر انتخاب کن برات بگیرم و ازدواج کن. تا کی میخوای بیبرنامه، شب تا صبح، بیرون باشی و صبح تا شب بخوابی... ولی خوب شاهرخ اهل تشکیل زندگی نبود. اون خیلی تو خونه بدعنق بود و به حرف کسی گوش نمیکرد. حاج خانم فکر میکرد...
	- نه. قاتل ادعا داشت حرکاتش عاقلانه نبوده. البته گیر دادن به کسی، و سد معبر براش، و فحش کش کردن ملت، اصلا حرکات درستی نیست. ولی خوب انگار میخواسته اینطوری عصبانیتش رو فروکش کنه، یا یه جوری احساسات درونیش رو خالی کنه، که منجر به مرگش شده.
	شاهین سر فرود آورد و متفکر از جا بلند شد. باز پرس هم از پشت میز بیرون آمد و با شاهین همقدم شد و گفت "اون کسی که برادرت رو کشته، یه آدم معمولی یا یه قاتل حرفه ای نیست. جزو اراذل و اوباش و لاتهای خیابونی نیست. یا کارش از روی کینه و قصد قبلی نبوده. اون ...
	و در طول مسیر اتاق تا حیاط در مورد سینا برایش حرف زد.
	جلوی در از هم جدا شدند و شاهین رفت و سوار ماشینش شد. سیگاری آتش زد و یک پک محکم به آن زد. دود حبس شده در دهانش را بیرون فرستاد و سرش را روی فرمان گذاشت. کمی فکر کرد. به شرایط پیش آمده. از طرفی از ته قلبش برای از دست دادن شاهرخ ناراحت بود. از سمت دیگر ...
	نمیدانست باید چکار کند و چطور اینها را برای خانوادهاش توضیح دهد.
	از خود میپرسید مگر آنها در این شرایط چیزی هم درک میکنند.
	خودش هم حال و روز مناسبی نداشت. چند روزی بود به خاطر شاهرخ مدام از غار تنهاییش بیرون میآمد و این اصلا با حال و روزش جور در نمیآمد. سر بلند کرد و دید که سیگارش تا آخر به خاکستر تبدیل شده است. ته سیگار را از پنجره بیرون انداخت و بعد در داشبورد را باز ...
	یک قوطی کوچک از آن بیرون کشید و چند دانه قرص در دستش ریخت. دوتای آن ها را با انگشت شصتش نگهداشت و بقیه را درون قوطی برگرداند. درب قوطی را بست و دو قرص را در دهانش انداخت.
	قوطی را درون داشبورد انداخت و درب آن را بست. آب معدنی روی صندلی بغل دستش را برداشت و درب آن را باز کرد و با عجله نصف بیشتر آب را نوشید چون قرصها داشتند روی زبانش آب میشدند و کل دهان و ته حلقش را تلخ کرده بودند. دستش را پایین کشید و با ابروهای در هم ...
	- لعنتی.
	و قوطی آب معدنی را کنار انداخت. قوطی واژگون شد و تمام آب باقی مانده آن روی صندلی ریخت.
	شاهین داشت بیخیال به صندلی نگاه میکرد. به این فکر کرد چند روز است پلکهایش به هم نرسیده اند و درست و حسابی استراحت نکرده است. با خوردن آن قرصها تا چند دقیقه دیگر بیهوش میشد و باید هر چه زودتر به منزل میرسید.
	ماشین را روشن کرد و با سرعت به سمت منزل رفت. نیم ساعت بعد وقتی به منزل رسید پلکهایش را به سختی باز نگهداشته بود.
	با ریموت، در را بازکرد و ماشین را به درون پارکینگ برد. وقتی پیاده شد بسیار گیج بود. از در پارکینگ بیرون رفت و وارد باغ شد. باغ را پشت سر گذاشت و از پلهها بالا رفت. در راه رفتن تعادل نداشت. نوک کفشش به پله آخر گیر کرد و چند قدم از تراس را تلوتلو خوران...
	دیدش داشت تار میشد. اما توانست مادر و دو خواهر و دختر عمویش را در لباسهای مشکیشان نشسته روی دستهای از مبلها ببیند.
	دیدش داشت تار میشد. اما توانست مادر و دو خواهر و دختر عمویش را در لباسهای مشکیشان نشسته روی دستهای از مبلها ببیند. (1)
	دیدش داشت تار میشد. اما توانست مادر و دو خواهر و دختر عمویش را در لباسهای مشکیشان نشسته روی دستهای از مبلها ببیند. (2)
	با صدایی بیجان گفت:
	- سلام. (2)
	و به دو خواهرزادهاش که توی سالن می دویدند نگاه کرد. همه جوابش را دادند. به سمت راست حرکت کرد و جلوی در ایستاد و دست برد تا در را باز کند. مادرش گفت:
	و به دو خواهرزادهاش که توی سالن می دویدند نگاه کرد. همه جوابش را دادند. به سمت راست حرکت کرد و جلوی در ایستاد و دست برد تا در را باز کند. مادرش گفت: (1)
	و به دو خواهرزادهاش که توی سالن می دویدند نگاه کرد. همه جوابش را دادند. به سمت راست حرکت کرد و جلوی در ایستاد و دست برد تا در را باز کند. مادرش گفت: (2)
	- رفتی پیش بازپرس؟
	- رفتم.
	- بیا ببینم چی شد!
	سرش گیج میرفت . به سالن نگاه دیگری انداخت و گفت:
	- بعدا. حالم خوش نیست.
	و بعد در سوییتش را باز کرد و وارد شد و در را بست. از شش پلهی سوییتش پایین رفت و به جلوی در دوم رسید. به سختی کلید را توی قفل انداخت. در را باز کرد و آن را هول داد.
	و بعد در سوییتش را باز کرد و وارد شد و در را بست. از شش پلهی سوییتش پایین رفت و به جلوی در دوم رسید. به سختی کلید را توی قفل انداخت. در را باز کرد و آن را هول داد. (1)
	و بعد در سوییتش را باز کرد و وارد شد و در را بست. از شش پلهی سوییتش پایین رفت و به جلوی در دوم رسید. به سختی کلید را توی قفل انداخت. در را باز کرد و آن را هول داد. (2)
	وارد سوئیت بزرگش شد. چشمش جایی را نمیدید. تا کنار تخت رفت و روی آن سقوط کرد. از شدت خستگی و خواب آلودگی و تاثیر قرصها سرش به بالش نرسیده بود خوابش برد. حتی نتوانست کفشهایش را از پا دربیاورد.
	فصل سوم:
	روزهای بهاری یکی پس از دیگری میگذشتند و تقویم به نبود سینا دهن کجی میکرد.
	روزهای بهاری یکی پس از دیگری میگذشتند و تقویم به نبود سینا دهن کجی میکرد. (1)
	روزهای بهاری یکی پس از دیگری میگذشتند و تقویم به نبود سینا دهن کجی میکرد. (2)
	خانواده سرمد، سردرگم و نگران هر روز به دنبال کارهای سینا بودند. و هر روز کمتر از روز قبل به نتیجه میرسیدند.
	آقای سرمد وکیل خبره ای برای گرفتن وکالت او استخدام کرده بود. وکیل تمام راه و چاهها را مقابلشان گذاشته بود و حالا منتظر آخرین حکم و رای دادگاه بودند.
	وقتی بعد از سه ماه آخرین جلسهی دادگاه میخواست برگزار شود، آقای سرمد اجازه نداد نیلا در دادگاه حضور یابد چون از نظر او آنقدر این مسائل فشار عصبی در بر داشت که حتما روح او را میآزارد. پس بهتر بود سر کارش بماند و در دادگاه حاضر نشود و نتیجه به او اعل...
	همه با استرس و ترس در دادگاه حضور پیدا کرده بودند. سینا در ردیف اول کنار وکیلش نشسته بود.
	ابتدا به او تفهیم اتهام شد. سپس از او سوالهایی پرسیده شد و سینا با صبر و حوصله به تک تکشان جواب داد. تمام ماجرا را شرح داد و بعد درخواست  وکیل خانواده شاکی شنیده شد. آنها درخواست اشد مجازات را داشتند.
	ابتدا به او تفهیم اتهام شد. سپس از او سوالهایی پرسیده شد و سینا با صبر و حوصله به تک تکشان جواب داد. تمام ماجرا را شرح داد و بعد درخواست  وکیل خانواده شاکی شنیده شد. آنها درخواست اشد مجازات را داشتند. (1)
	ابتدا به او تفهیم اتهام شد. سپس از او سوالهایی پرسیده شد و سینا با صبر و حوصله به تک تکشان جواب داد. تمام ماجرا را شرح داد و بعد درخواست  وکیل خانواده شاکی شنیده شد. آنها درخواست اشد مجازات را داشتند. (2)
	تنفس اعلام شد. همه بیرون رفتند و وقتی بازگشتند حکم دادگاه برای سینا، دو سال حبس و اعدام در نظر گرفته شد.
	خانم راستاد با شادمانی هلهله بر آورد و قلب خانم سرمد سوخت. گریه میکرد و طاقت نیاورد و از حال رفت. خانم راستاد در حالیکه شاهین سعی داشت او را از دادگاه بیرون ببرد گفت:
	- دیدین؟ دیدین؟ پسرتون سرش میره بالای دار. این عاقبت کسایی مثل اونه.
	سینا را داشتند میبردند. در میان آن جمعیت شلوغ. خانم راستاد در حالیکه یک دستش در دست شاهین بود و دست دیگرش در دست آقای راستاد رو به سینا فریاد میزد:
	سینا را داشتند میبردند. در میان آن جمعیت شلوغ. خانم راستاد در حالیکه یک دستش در دست شاهین بود و دست دیگرش در دست آقای راستاد رو به سینا فریاد میزد: (1)
	سینا را داشتند میبردند. در میان آن جمعیت شلوغ. خانم راستاد در حالیکه یک دستش در دست شاهین بود و دست دیگرش در دست آقای راستاد رو به سینا فریاد میزد: (2)
	- مرگت رو میبینم. سرت رفت بالای دار همهی شهر رو شیرینی میدم. پسرم رو ازم گرفتی. تو رو از مادرت میگیرم .باید سیاه تنش بشونم. باید تا ابد عزا دارش کنم.
	نیلا که طاقت نیاورده بود در بیمارستان بماند از راه رسید. وارد جمعیّت داخل راهرو شد. همهمه ی عجیبی به پا بود و خبر نداشت، حکم دادگاه چه بود است. جمعیت را به سختی کنار زد.
	با دیدن سینای دستبند به دست و در محاصره مأمورین، فریاد زد
	- سینا... سینا.
	سینا با دیدن نیلا در میان آن همه غم عظیم لبخند زد و زمزمه کرد:
	- نیلا. (1)
	نیلا خود را به او رساند. سرباز دستش را سد او کرد و گفت:
	- برو اونور خانم.
	نیلا دست او را با خشونت کنار زد و گفت:
	- برو کنار.
	و خود را در آغوش سینا انداخت. سینا دستهای دستبند زدهاش را دور او انداخت و گفت:
	- چرا اومدی اینجا؟
	شاهین که از دست مادرش کفری شده بود برگشت و با خشونت خطاب به خواهرهایش گفت:
	- چرا سریعتر نمیایین؟ بیایین دستش رو بگیرین ببرینش.
	هر دو خواهرش کمی جنبیدند و جلوتر رفتند و سعی کردند خانم راستاد را ببرند.
	شاهین نگاهش به نیلا افتاد که در آغوش سینا میلرزید. مأمورین سعی میکردند سینا را ببرند و او یکدفعه فریاد زد:
	شاهین نگاهش به نیلا افتاد که در آغوش سینا میلرزید. مأمورین سعی میکردند سینا را ببرند و او یکدفعه فریاد زد: (1)
	شاهین نگاهش به نیلا افتاد که در آغوش سینا میلرزید. مأمورین سعی میکردند سینا را ببرند و او یکدفعه فریاد زد: (2)
	- رحم داشته باش. فقط یک دقیقه.
	نیلا با چشمهای اشک آلود گفت:
	- چی شد سینا؟ رأی دادگاه چی شد؟
	سینا لبخند غمانگیزی زد و پیشانیاش را به پیشانی نیلا چسباند و گفت:
	- تموم شد. نیلا عروسی که کردی عکسای عروسیت رو برام بیار. نذاری من بمیرم و آرزو به دل بشم. باشه؟
	- این چه حرفیه میزنی؟ این اتفاق نمیافته. قول میدم. بابا یه راهی براش پیدا میکنه
	- شاهین! چرا نمیای؟
	شاهین به خود آمد و رو به دخترعمویش کرد و گفت:
	- بریم.
	نیلا زار میزد و اشکهایش به پهنای صورتش میریختند.
	مامورها سینا را کشیدند. سینا، نیلا را رها کرد و رو به حسام که غمزده، مات آن تصویر بود گفت:
	- حسام. مراقب نیلا باش. ببرشون خونه. مامورها او را میکشیدند که فریاد زد:
	- حسام مامانم حالش بد شد، حواست بهش باشه.
	حسام دست نیلا را گرفت و با دندانهایی که روی هم میفشرد او را به آغوش کشید و گفت:
	- نگران نباش. راضیشون میکنیم رضایت بدن. نمیذارم طوری بشه.
	شاهین سوار شد و ماشین را روشن کرد. دختر عمویش هم در کنارش جای گرفت. شاهین آرنجش را روی لبهی پنجره گذاشت و دست مشت کردهاش را روی لبهایش فشرد.
	- چی شده؟ به چی فکر میکنی؟
	شاهین جوابی نداد.
	- شاهین! مشکلی پیش اومده؟
	او دستش را پس کشید و گفت:
	- پ چی فکر کردی؟ پیش نیومده؟ نمیبینی؟ آخرش شاهرخ بدبختمون کرد. هم خودش رو به فنا داد. هم ما رو عزا دار کرد. هم یه خانواده رو به بدبختی کشوند.
	- تو الان ناراحت اونایی؟ تو برادرت رو از دست دادی. برادر جوونت رو. گور پدر اونا.
	شاهین با چشمهای درنده رو به دختر عمویش گفت:
	- ربکا! برادر من شروع کننده ماجرا بود. یه قتل ناخواسته و غیر عمد بوده. دشمنی قبلی در کار نبوده. فکر میکنی الان حال من چجوریه؟ یه ناراحتی بزرگ تو قلبمه به خاطر شاهرخ. اون شب از نگرانی اینکه دوباره شر نشه صد بار بهش زنگ زدم. مگه کار یه بار و دو بارش بو...
	- باشه عزیزم. خودت رو ناراحت نکن.
	شاهین نگاهش را از او گرفت که به آینه افتاد. خانواده سرمد را دید که بیرون آمدند. آقای سرمد و حسام را دید که زیر بازوهای خانم سرمد را گرفته بودند و به سختی او را سوار ماشین کردند.
	شاهین لبهایش را روی هم فشرد و سرش را به چپ و راست تکان داد. زیر لب زمزمه کرد:
	شاهین لبهایش را روی هم فشرد و سرش را به چپ و راست تکان داد. زیر لب زمزمه کرد: (1)
	شاهین لبهایش را روی هم فشرد و سرش را به چپ و راست تکان داد. زیر لب زمزمه کرد: (2)
	- او دختره، نامزد پسر قاتله اس!
	ربکا به عقب برگشت و با دیدن آنها گفت:
	- گور به گور برن، نمیدونم.
	نگاه آقای سرمد به ماشین شاهین افتاد و او را شناخت. به سمت ماشین شاهین آمد. شاهین وقتی دید آقای سرمد به سمت او میآید، ماشین را به حرکت در آورد و او را مستأصل پشت سر خود جا گذاشت.
	-قرصای سر درد من رو بده.
	ربکا در داشبورد را باز کرد و گفت:
	- میخوای آرامبخش بخوری؟
	- نه. مسکنها رو بده.
	ربکا یک کپسول به او داد. قوطی آب معدنی را هم به دستش داد. شاهین دهانش را پر از آب کرد و کپسول را قورت داد. قوطی را به ربکا برگرداند و گفت:
	- کجا میخواستی بری.
	- خونه خاله ام.
	- شب که نمیمونی؟
	- نه.
	- دیر وقت نیای.
	- حواسم هست
	ربکا برادر زادهی آقای راستاد بود. زمانی که ربکا سال دوم راهنمایی را میگذراند پدر و مادرش در حادثه رانندگی در راه جنوب جان خود را از دست دادند.
	ربکا برادر زادهی آقای راستاد بود. زمانی که ربکا سال دوم راهنمایی را میگذراند پدر و مادرش در حادثه رانندگی در راه جنوب جان خود را از دست دادند. (1)
	ربکا برادر زادهی آقای راستاد بود. زمانی که ربکا سال دوم راهنمایی را میگذراند پدر و مادرش در حادثه رانندگی در راه جنوب جان خود را از دست دادند. (2)
	برای همین او و برادر بزرگترش رامین تحت کفالت آقای راستاد در آمدند.
	حالا رامین دو سال بود که برای ادامه درسش به دانمارک سفر کرده بود و ربکا نزد خانواده عمویش مانده بود.
	شاهین او را به مقصد رساند. ربکا پیاده شد و گفت:
	- ممنون. بیا تو. یه چیزی میخوری بعد میری.
	- به خاله ات سلام برسون.
	ربکا لبخند زد و گفت:
	- فقط خالهام.
	- جز خالهات تو اون خونه آدم نمیبینم.
	وبعد پایش را روی پدال گاز گذاشت و به سرعت از آنجا دور شد. ربکا تا لحظهای که ماشین شاهین ناپدید شد ایستاد. با خود گفت:
	- بداخلاق، مغرور. تو یکی کی آدم میشی؟
	خانواده سرمد از راه رسیدند. وارد خانه شدند. خانم سرمد را روی مبل نشاندند. او گریه می کرد و در خود میپیچید. و روی دستهایش میزد.
	با خود مویه میکرد و میگفت:
	- پسرم. عزیزم، دردت به سرم مادر. یه عمر به پات نشستم که عاقبتت این باشه؟ مادر بمیرم برات. بمیرم برات سینا. من چه خاکی به سرم بریزم برات. دستم به کجا میرسه؟ برم از کی خواهش کنم؟ برم از کی تمنا کنم؟ برم بیفتم رو دست و پای کی؟ برم دست کیو ببوسم؟ خدایا ب...
	و هق هقش نفسش را بند آورد.
	نیلا زار و گریان برایش یک لیوان آب آورد. به سختی کمی آب در دهانش ریخت. خانم سرمد دست نیلا را کنار زد و دستهایش را روی زانوهایش میزد و میگفت:
	-خدا من رو بکشه مرگ پسرم رو نبینم. خدا من رو بکشه نبینم بچهام به این روز افتاده. ای خدا من چه گناهی به درگاهت کردم که بچهام باید این حال و روزش باشه.
	حسام پلکهایش را روی هم فشرد. ضجههای خانم سرمد قلبش را تکه تکه میکرد. همین که چشم
	هایش را باز کرد ناخواسته گلولههای بزرگ اشک از چشمش چکید.
	آقای سرمد سرزنش وار گفت:
	- بس کن خانم. حالا که چیزی نشده. فعلا تا دوسال دیگه کی مرده، کی زنده؟ شاید دنیا طور دیگه چرخید.
	- آقا جلال اینا به ما رضایت بده نیستن. اینا مشکل مالی ندارن که با پول و دیه کوتاه بیان واگرنه تمام زندگیمو بهشون میدادم، میرفتم تو خیابونا میخوابیدم. فقط بذارن بچهام زنده بمونه. من چکار کنم؟ من چکار کنم خدایا! خدایا من خیلی بیچاره ام به داد این ب...
	نیلا در آشپزخانه پشت میز نشست و آرام با مویه های مادرش گریه کرد.
	میدانست سینا نباشد خودش پشت و پناه ندارد. مادرش دیوانه میشود و پدرش در نبود او میشکند.
	حسام وارد آشپزخانه شد و گفت:
	- نیلا، کاری نداری.
	- چرا نمیمونی چیزی بخوری؟
	- کار دارم. باید برم.
	و بعد از آنها خداحافظی کرد و راه افتاد. نیلا به بدرقه او رفت. در حیاط حسام گفت:
	و بعد از آنها خداحافظی کرد و راه افتاد. نیلا به بدرقه او رفت. در حیاط حسام گفت: (1)
	و بعد از آنها خداحافظی کرد و راه افتاد. نیلا به بدرقه او رفت. در حیاط حسام گفت: (2)
	-نیلا مراقب مادرت باش. بهش دلداری بده. همه چیز درست میشه.
	-چی درست میشه حسام! حکم سینا در اومد.
	- دوسال وقت داریم درستش کنیم.
	- توی این دوسال مادرم میمیره.
	- زبونت رو گاز بگیر. هیچ اتفاقی نمیافته.
	- حسام.
	- جانم. (2)
	- یه گله از پدر و مادرت دارم.
	- و اون؟
	- توی این مدت حتی یه زنگ نزدن به من یا پدر مادرم دلداریشون بدن. بماند که حتی زنگ نزدن، حال نامزد پسرشون رو بپرسن. ببینن زنده اس یا مرده. چی به خودش و خانواده اش میگذره. این روزهای ما هم تموم میشه اما رفتار اونها اصلا درست نیست. آدم با خودش هزارتا ف...
	حسام دستهای نیلا را گرفت و گفت:
	- اینطور نیست. اونا میدونن شما بیحوصله هستین نمیخوان مزاحم حال و روزتون بشن.
	- این چه حرفیه؟ الان این زن و مرد بیشتر از هرچیز به بودن دیگران و دلداریشون نیاز دارن. اگر تو به جای سینا بودی، من اصلا خانوادتو ول نمیکردم. حتی سینا و پدر و مادرم اونها رو رها نمیکردن.
	- میدونم. ولی اونا اخلاقشون اینطوریه.تو به دل نگیر.
	- باشه. ایرادی به تو وارد نیست. اما خانوادت کارشون فراموش شدنی نیست.
	حسام بوسهای به دست نیلا زد و گفت:
	- مهم منم. مهم اینه که من باشم.
	- بودن هرکس به جای خود و خوبه که تو هستی.
	- من وظیفمه.
	و بعد از نیلا جدا شد و رفت.
	وقتی سوار ماشینش شد تمام فکر و ذکرش وضعیت سینا شد. به نیلا هم حق میداد. در این چند وقت رفتار پدر و مادرش به طرز عجیبی تغییر کرده بود. حتی از او حال نیلا را نمیپرسیدند. چه اینکه بخواهند خودشان سراغی از او بگیرند.
	اعصابش از این افکار در هم به هم ریخته بود و نمیدانست باید چکار کند!
	اعصابش از این افکار در هم به هم ریخته بود و نمیدانست باید چکار کند! (1)
	اعصابش از این افکار در هم به هم ریخته بود و نمیدانست باید چکار کند! (2)
	برای همین راه شرکت را در پیش گرفت تا کارهای عقب افتاده را انجام بدهد.
	یک سال و دوماه بعد.
	یک سال و دوماه از حکم زندان سینا گذشته بود.
	در طول این مدت همه چیز در خانواده سرمد به هم ریخته بود. زندگیشان دیگر آن زندگی سابق نشده بود.
	خانم سرمد با خوردن قرصهای آرامبخش تا حدی آرام میشد و میتوانست بخوابد. درغیر اینصورت هر وقت بیدار بود ساعتها گریه میکرد و صدای مویه هایش دل هر بشری را به درد میآورد.
	آقای سرمد به شدت منزوی شده بود و درهای جهنم را باز شده به روی زندگیاش میدید.
	از یک طرف پسرش با مرگ دست و پنجه نرم میکرد.
	از یک طرف همسرش بدون قرص آرامبخش و اعصاب حال و روز درستی نداشت و نمیشد حتی با او یک کلام حرف زد.
	از طرف دیگر زندگی نیلا را در آستانه فرو پاشی میدید. نه خانواده نامزدش سراغی از او میگرفتند ونه حتی خود حسام. حسامی که قول داده بود همیشه حضور داشته باشد و نیلا را تنها نگذارد. مدتی بود که حسام پیدایش نبود و سمتشان نمیآمد. هروقت هم از نیلا سراغ حسام...
	از طرف دیگر زندگی نیلا را در آستانه فرو پاشی میدید. نه خانواده نامزدش سراغی از او میگرفتند ونه حتی خود حسام. حسامی که قول داده بود همیشه حضور داشته باشد و نیلا را تنها نگذارد. مدتی بود که حسام پیدایش نبود و سمتشان نمیآمد. هروقت هم از نیلا سراغ حسام... (1)
	از طرف دیگر زندگی نیلا را در آستانه فرو پاشی میدید. نه خانواده نامزدش سراغی از او میگرفتند ونه حتی خود حسام. حسامی که قول داده بود همیشه حضور داشته باشد و نیلا را تنها نگذارد. مدتی بود که حسام پیدایش نبود و سمتشان نمیآمد. هروقت هم از نیلا سراغ حسام... (2)
	میپرسید از او خبر داری میگفت درگیر کارهای شرکته و این روزها که نیلا به شدت احساس درد و تنهایی میکرد حسام چقدر درگیر بود.
	در این مدت آنقدر با آدمهای مختلف از هر صنفی به منزل راستاد رفت و آمد کرده بودند که از بازگشتن دوباره به آنجا خجالت میکشیدند.
	دهها نفر را واسطه کرده بودند تا از آنها رضایت بگیرند اما جواب خانم راستاد یک کلام بود. نه. هرگز.
	هر بار خانم سرمد به آنجا میرفت به دست و پای آقا و خانم راستاد میافتاد تا شاید دلشان کمی به رحم بیاید.
	آقای راستاد تنها سکوت میکرد و خانم راستاد به بدترین نوع تحقیرشان میکرد و تنها مرگ سینا را میخواست.
	آقای راستاد تنها سکوت میکرد و خانم راستاد به بدترین نوع تحقیرشان میکرد و تنها مرگ سینا را میخواست. (1)
	آقای راستاد تنها سکوت میکرد و خانم راستاد به بدترین نوع تحقیرشان میکرد و تنها مرگ سینا را میخواست. (2)
	روز قبل باز هم به آنجا رفته بودند. آقای سرمد دیده بود که آنها بیش از پیش ناراحت هستند و انگار آنقدر درگیر مسائلی بودند که حتی حوصله نداشتند آنها را بپذیرند و از پذیرش آنها سر باز زده بودند.
	روز قبل باز هم به آنجا رفته بودند. آقای سرمد دیده بود که آنها بیش از پیش ناراحت هستند و انگار آنقدر درگیر مسائلی بودند که حتی حوصله نداشتند آنها را بپذیرند و از پذیرش آنها سر باز زده بودند. (1)
	روز قبل باز هم به آنجا رفته بودند. آقای سرمد دیده بود که آنها بیش از پیش ناراحت هستند و انگار آنقدر درگیر مسائلی بودند که حتی حوصله نداشتند آنها را بپذیرند و از پذیرش آنها سر باز زده بودند. (2)
	خواسته بودند تا که دیگر هرگز به آنجا نروند. حالا از دیروز خانم سرمد خود را در اتاق زندانی کرده بود و با قرصهای اعصابی که میخورد خود را بیهوش کرده بود تا کمتر نامردی روزگار را ببیند.
	خواسته بودند تا که دیگر هرگز به آنجا نروند. حالا از دیروز خانم سرمد خود را در اتاق زندانی کرده بود و با قرصهای اعصابی که میخورد خود را بیهوش کرده بود تا کمتر نامردی روزگار را ببیند. (1)
	خواسته بودند تا که دیگر هرگز به آنجا نروند. حالا از دیروز خانم سرمد خود را در اتاق زندانی کرده بود و با قرصهای اعصابی که میخورد خود را بیهوش کرده بود تا کمتر نامردی روزگار را ببیند. (2)
	نیلا روی تخت نشسته بود و داشت با بیچارگی لباس سفیدی که برای عقدش
	خریده بود، را نگاه میکرد.
	انگار باید آرزوی پوشیدن آن لباس را با خود به گور میبرد.
	اشکهایش روی گونهاش چکید و خود را با درد مچاله کرد.
	گوشیاش را جلو کشید و به حسام زنگ زد. حسام اما چون خیلی وقتهای دیگر پاسخش را نداد.
	از جا بلند شد و اشکهایش را پاک کرد و به اتاق مادرش رفت. او روی تختخواب بود. دست مادرش را در دست گرفت و بوسید.
	از جا بلند شد و اشکهایش را پاک کرد و به اتاق مادرش رفت. او روی تختخواب بود. دست مادرش را در دست گرفت و بوسید. (1)
	از جا بلند شد و اشکهایش را پاک کرد و به اتاق مادرش رفت. او روی تختخواب بود. دست مادرش را در دست گرفت و بوسید. (2)
	دیگر خبری از آن دستهای تپل و سفید نبود. انگشتهای استخوانی مادرش را در دست فشرد و به یاد روزهایی که این دستها نوازشگر موهایش بودند پشت هم اشک ریخت.
	مادرش دیگر چون گذشته صورت گرد و زیبایی نداشت. بعد از یک سال و نیم غصه خوردن تبدیل به یک مرده متحرک شده بود.
	او از کنار تخت بلند شد و به آشپزخانه رفت تا شام را برای خود و پدرش حاضر کند.
	پدرش به آشپزخانه آمد و گفت:
	- خوبی؟ (1)
	بعد پشت میز نشست.
	- بگم آره دروغ گفتم؛ خسته شدم از این وضعیت.
	- چی بگم؟
	دیروز رفتین دم خونه راستاد چی شد؟
	- اصلا در رو باز نکردن. آقای راستاد گفت ما خودمون هزارتا درد داریم دیگه شمام دردی به دردامون اضافه نکنین.
	- مگه چی شده؟
	- چه میدونم. من که دیگه کم آوردم. این مردم به هیچ صراطی مستقیم نیستن. نه منطق گوش میدن نه، وعده وعید، نه التماس درشون اثر داره. مادرش که از مادر خودت بدتره. این اینطور داره خودش رو میکشه، اون هم فکر میکنه سینا اعدام بشه داغ دلش سرد میشه. نمیدون...
	- شاید هم اون عذاب وجدان نگیره. کی میدونه!
	- چی بگم!
	نیلا میز را چید و گفت:
	- من فردا میرم در خونه شون.
	- که چی بشه؟
	- این دفعه نوبت منه.
	- چکار کنی؟
	- شاید من تونستم کاری کنم و دلشون رو به رحم بیارم.
	- لازم نیست. اونا رفتار درستی ندارن. حتما دلت رو میشکنن و نمیتونی تا مدتها فراموش کنی.
	- اهمیتی نداره.
	- چرا اهمیت داره. تو میری سرکار. نمیخوام حال و روزت بد باشه.
	- اینطوری بهتره.
	- گفتم که نه نیلا.
	- باشه بابا. شامتون رو بخورید.
	نیلا برای رفتن به منزل راستاد بیاندازه دستپاچه بود. از قبل مرخصی ساعتی گرفته بود و بدون اینکه خانوادهاش در جریان باشند، راه افتاده بود و حالا خود را جلوی منزل راستاد پیدا کره بود.
	جعبه گل دستش را نگاه میکرد. نمیدانست حتی آن جعبه پر از گل دستش چه مناسبتی دارد!
	از به همراه آوردن گل پشیمان شده بود. چند لحظه این پا و آن پا کرد و بعد سر و ته کوچه را نگریست. حتی کسی پیدایش نبود تا گلها را به او بدهد.
	با وجود اضطراب و تپش ناگهانی قلبش دستش را بالا برد و زنگ در را فشرد.
	چند لحظه بعد زنی جواب داد:
	- کیه؟
	- منزل آقای راستاد.
	- بله. (2)
	- من سرمد هستم. میشه باز کنید؟
	صدای گذاشته شدن گوشی آیفون آمد. بعد از چند دقیقه که خبری نشد دوباره زنگ زد. این بار هیچکس جواب نداد.
	به حال و روز خانوادهاش اندیشید و اینکه آنها حتما بارها و بارها تحقیر شدهاند.
	با سماجت دستش را روی زنگ گذاشت که صدای فریاد مردی در اطرافش پیچید:
	- چی میخوای؟
	نیلا برجایش خشکید. نتوانست جواب بدهد. همان صدا دوباره بر سرش آوار شد:
	-گورت رو گم کن.
	و بعد صدای به هم خوردن گوشی روی آیفون آمد.
	چند لحظه بعد به خود آمد. مگر میشد حالا بعد از این همه تحقیر بگذارد و برود. دوباره زنگ در را فشرد. چند لحظه بعد صدا آمد:
	چند لحظه بعد به خود آمد. مگر میشد حالا بعد از این همه تحقیر بگذارد و برود. دوباره زنگ در را فشرد. چند لحظه بعد صدا آمد: (1)
	چند لحظه بعد به خود آمد. مگر میشد حالا بعد از این همه تحقیر بگذارد و برود. دوباره زنگ در را فشرد. چند لحظه بعد صدا آمد: (2)
	-چرا گورت رو گم نمیکنی؟
	نیلا درون دوربین افاف نگاه کرد و گفت:
	-خواهش میکنم باز کنید. التماستون میکنم.
	صدا آمد:
	-آخه دخترچی میخوای؟ خودمون کم بدبختی داریم شماهام هی پاشین بیایین اینجا داغ ما رو تازه کنین.
	- خواهش میکنم.
	خودش هم نمیدانست چقدر صدایش التماس داشت که در را برایش باز کردند.
	خودش هم نمیدانست چقدر صدایش التماس داشت که در را برایش باز کردند. (1)
	خودش هم نمیدانست چقدر صدایش التماس داشت که در را برایش باز کردند. (2)
	- ممنون
	در را هول داد و وارد باغ بزرگ شد. نگاهی به سر تا سر باغ کرد. پر از درختهای میوه و لخت و بی بر بود. پاییز جان باغ را گرفته بود. آهسته قدم برداشت و کمکم به جلوی عمارت سفید بزرگ رسید.
	نگاهی به عمارت کرد و به آنها حق داد که به دیه احتیاجی نداشته باشند.
	از پلهها یکی یکی بالا رفت. احساس بدی داشت. حسی توأم با اضطراب، ترس، خجالت و نگرانی.
	از پلهها یکی یکی بالا رفت. احساس بدی داشت. حسی توأم با اضطراب، ترس، خجالت و نگرانی. (1)
	از پلهها یکی یکی بالا رفت. احساس بدی داشت. حسی توأم با اضطراب، ترس، خجالت و نگرانی. (2)
	به جلوی در عمارت رسید.چند ضربه به در زد. در باز شد و کسی گفت:
	- بیا تو.
	در را رها کرد.
	وقتی در را هول داد صدای همهمه بیشتر به گوشش رسید. بیشتر ترسید. آهسته وارد سالن شد و در را پشت سرش بست.
	نگاهی به سالن مقابلش کرد که پر از دستههای مبل و فرشهای ابریشمی و وسایل تزئینی گران قیمت بود. پلههای کریدوری درخشان که به طبقه بالا ختم میشد . لوستر بزرگی که از سقف طبقه دوم آویزان بود و پایین آمده بود.
	نگاهی به سمت راستش کرد، دری نیمه باز قرار داشت که صدای همهمه از آنجا میآمد. و در همان ردیف باز هم پلههایی قرار داشت که پایین میرفت و به آشپزخانه ختم میشد.
	صدای جیغ شنید و بعد کسی که گفت:
	- حالش بده، دکتر نمیاد حداقل زنگ بزنید اورژانس. ترسیده بود.
	نمیدانست باید چکار کند.
	زنی از همان در که سوئیت شاهین
	بود بیرون آمد و با دیدن نیلا گفت:
	- بشینین.
	و با عجله به سمت آشپزخانه رفت.
	- ببخشید میشه بپرسم چی شده؟
	- آقا حالش به هم خورده.
	- چرا؟ (2)
	- چه میدونم. از بس قرص اعصاب میخوره.
	جلوی چشمهای نیلا برای چند لحظه تاریک شد. به یاد مادرش افتاد.غم روی دلش آوار شد. گفت:
	جلوی چشمهای نیلا برای چند لحظه تاریک شد. به یاد مادرش افتاد.غم روی دلش آوار شد. گفت: (1)
	جلوی چشمهای نیلا برای چند لحظه تاریک شد. به یاد مادرش افتاد.غم روی دلش آوار شد. گفت: (2)
	- میشه من ببینمشون.
	- همه تو سوئیت آقان. پایینن.
	و بعد از پلههای آشپزخانه پایین رفت.
	نیلا به در نگاهی کرد و بعد جلو رفت و آهسته از پلهها سرازیر شد. هرچه بیشتر پیش میرفت صدای همهمه بیشتر میشد.
	نیلا به در نگاهی کرد و بعد جلو رفت و آهسته از پلهها سرازیر شد. هرچه بیشتر پیش میرفت صدای همهمه بیشتر میشد. (1)
	نیلا به در نگاهی کرد و بعد جلو رفت و آهسته از پلهها سرازیر شد. هرچه بیشتر پیش میرفت صدای همهمه بیشتر میشد. (2)
	وقتی به پلهی آخر رسید در را هول داد و با دیدن آن همه آدم که دور تخت حلقه زده بودند و استفراغ روی فرش ابریشم و بویی که در اتاق پیچیده بود حالش بد شد.
	وقتی به پلهی آخر رسید در را هول داد و با دیدن آن همه آدم که دور تخت حلقه زده بودند و استفراغ روی فرش ابریشم و بویی که در اتاق پیچیده بود حالش بد شد. (1)
	وقتی به پلهی آخر رسید در را هول داد و با دیدن آن همه آدم که دور تخت حلقه زده بودند و استفراغ روی فرش ابریشم و بویی که در اتاق پیچیده بود حالش بد شد. (2)
	پسری در جمع بود که نگاهش به نیلا افتاد. با دیدن نیلا گفت:
	- چرا اومدین اینجا؟
	همه به سمت او چرخیدند. خانم و آقای راستاد، ربکا و دختر کوچک خانواده راستاد.
	دختر کوچکشان گفت:
	- تو اینجا چه غلطی میکنی؟ چرا اومدی پایین؟
	نیلا سردرگم گفت:
	- میتونم کمکتون کنم.
	خانم راستاد فریاد زد:
	- فقط مزاحم نشین بزرگترین کمکه.
	پسر که همان رامین برادر بزرگتر ربکا بود جلو رفت و گفت:
	- لطفا برین بالا.
	نیلا با نگاه سمت تخت که نمیدید چه کسی روی آن خوابیده است گفت:
	- من میتونم کمکتون کنم. من پرستارم... اتفاقی افتاده؟
	رامین برگشت و عمویش را نگاه کرد و بعد رو به نیلا گفت:
	- قرص خورده.
	- به قصد خودکشی؟
	- نه بابا...
	رامین رفت و قوطی قرصهای او را آورد و گفت:
	- همیشه انگار دوتا از اینا میخوره که بخوابه. بدنش به اون دوتا عادت کرده بود. ولی فکر کنم دیشب دوتا خورده، امروز صبح هم دوتا. ربکا که اومده پایین براش غذا بیاره میبینه آه و ناله میکنه و کمی صورتش کبود شده. بعد هم که بالا آورد.
	نیلا جعبه گل را به دست او داد و جعبه قرص را گرفت و نگاه کرد و گفت:
	- این باید هر بیست و چهار ساعت یه دونه مصرف بشه. از عوارضش هم تنگی نفس و توهم و سرگیجه و استفراغه.
	- الان چکار باید بکنیم؟
	- تو چه فاصله ای چهار تا قرص خورده؟
	- تو فاصلهی دوازده ساعت.
	- شکم خالی خورده، تاثیر بیشتری گذاشته، چند وقته از اینا میخوره؟
	- فکر کنم دو سالی هست.
	- بدنش عادت کرده، دو تا براش جواب نمیده برای همین سعی کرده دو تا دیگه بخوره... این فرصت زود به بدن مچ میشن و زود اثر بخشیشون از بین میره. همینکه بالا آورده جای شکرش باقیه. البته اگر اطمینان دارین همین قدر خورده؟
	- همینا بوده. چون باقی قوطی پره.
	نیلا کیفش را از ساعدش جدا کرد و زیپ کیف را کشیدو گفت:
	- چیز مهمی نیست. مادر من هم یک ساله قرص اعصاب میخوره. حواسمون بهش نباشه همین بلا رو سر خودش میآره.
	و بعد سوییچش را در آورد وسمت رامین گرفت و گفت:
	- ماشین من تو کوچه پارک شده. میتونم خواهش کنم برید از توصندوق عقب ماشینم جعبه کمکهای اولیه و یه دونه سرم بیارین.
	- باشه حتما.
	رامین جعبه گل را روی میز گذاشت و با عجله رفت. نیلا تازه نگاهش را بلند کرد و به آن همه نگاه طلبکار دوخت. دستهایش را به هم قفل کرد و سرش را پایین انداخت و گفت:
	- ببخشید که بد موقع مزاحمتون شدم.
	کسی جوابش را نداد. خدمتکار و باغبان پایین آمدند. آنها فرش را جمع کردند و باغبان به تنهایی فرش را  بیرون برد و خدمتکار مشغول طی کشیدن پارکت شد.
	کسی جوابش را نداد. خدمتکار و باغبان پایین آمدند. آنها فرش را جمع کردند و باغبان به تنهایی فرش را  بیرون برد و خدمتکار مشغول طی کشیدن پارکت شد. (1)
	کسی جوابش را نداد. خدمتکار و باغبان پایین آمدند. آنها فرش را جمع کردند و باغبان به تنهایی فرش را  بیرون برد و خدمتکار مشغول طی کشیدن پارکت شد. (2)
	کمی بعد رامین با جعبه کمکهای اولیه و یک سرم از پلهها سرازیر شد. وقتی وارد  سوئیت شد گفت:
	-اینان؟
	نیلا رو به او گفت:
	- همینان.
	و بعد کیفش را روی صندلی گذاشت و درب جعبه را باز کرد. دستگاه فشارسنج را بیرون کشید گفت:
	- باید فشارشون رو کنترل کنم
	- زنِ قاتل، این یکی دادشم رو نکشه خوبه
	نیلا دختر کوچک راستاد را نگریست و جواب نداد.
	خانم راستاد با غصه و بغض گفت:
	- درد خودش درمون بشه، خیلیه.
	آقای راستاد با عصبانیت گفت:
	- برین بالا. برین بالا اینجا رو خلوت کنین
	- آخه بابا.
	- آخه نداره. موندنت چه کمکی میکنه که نموندنت نکنه.
	همه یکی یکی از پلهها بالا رفتند و آنجا را خلوت کردند. آقای راستاد گفت:
	- حالا کارت رو انجام بده.
	نیلا جلو رفت و به چهره درهم شاهین نگاه کرد. آن موهای درهم ریخته و بلند و آن ریش و سبیل نامرتب و چشمهای گود افتاده او را میترساند و وهم عجیبی در وجودش میانداخت.
	- میشه کمک کنین آستینش رو بالا بکشین؟
	رامین جلو رفت و دگمه سر آستین او را باز کرد. آستینش را بالا کشید و عقب رفت و روی صندلی نشست.
	نیلا روی لبهی تخت نشست و کاف را دور بازوی شاهین انداخت.
	بازوبند را بست و گوشی را به گوشش گذاشت و مشغول گرفتن فشار او شد.
	بازو بند را از دست او جدا کرد. ضربان قلب و نبض او را چک کرد و گفت:
	- هم فشارش پایینه و هم ضربان قلبش کمی کنده.
	نگاهش را بالا برد که متوجه نگاه خیره رامین به خود شد. رامین به خود آمد و نفس عمیقی کشید و دستپاچه نگاهش را از نیلا گرفت.
	نیلا وسایلش را جمع کرد و درب جعبه کمکهای اولیه را باز کرد. وسایلش را برداشت و دوباره کنار شاهین نشست. او ناله کرد و دستش را بالا برد و روی سرش گذاشت و پلکهایش لرزید. زیر لب ناله زد:
	نیلا وسایلش را جمع کرد و درب جعبه کمکهای اولیه را باز کرد. وسایلش را برداشت و دوباره کنار شاهین نشست. او ناله کرد و دستش را بالا برد و روی سرش گذاشت و پلکهایش لرزید. زیر لب ناله زد: (1)
	نیلا وسایلش را جمع کرد و درب جعبه کمکهای اولیه را باز کرد. وسایلش را برداشت و دوباره کنار شاهین نشست. او ناله کرد و دستش را بالا برد و روی سرش گذاشت و پلکهایش لرزید. زیر لب ناله زد: (2)
	- آخ. مردم. سرم خدا.
	نیلا پد الکلی را آماده کرد. دست او را گرفت و رگهای نزدیک بازویش را فشرد. پد الکلی را روی دست او کشید که شاهین دوباره گفت:
	- بوی چیه؟ دلمو زیر و رو میکنه.
	و با همان حال عق زد. اما معده اش خالی تر از آن بود چیزی بالا بیاورد.
	آقای راستاد که تا آن لحظه ساکت بود گفت:
	- بالا بیاره میریزه رو لباست. میخوای دست نگهداری.
	- نه. مشکلی نداره.
	و بعد سوزن را در رگ او فرو کرد. شاهین بی حال  «آخ» گفت. نیلا سریع روی آن را چسب زد و سرم را وصل کرد و خطاب به رامین گفت:
	- میشه یه جایی آویزون کنین.
	رامین بلند شد و قاب عکس بالای تخت را پایین گذاشت و سرم را وصل کرد و گفت:
	- خوبه؟ (1)
	نیلا قطرات را تنظیم کرد و گفت:
	- بله. (3)
	و بعد سر شیشهها را پراند و آمپول ها را با سرنگ به سرم تزریق کرد.
	و بعد سر شیشهها را پراند و آمپول ها را با سرنگ به سرم تزریق کرد. (1)
	و بعد سر شیشهها را پراند و آمپول ها را با سرنگ به سرم تزریق کرد. (2)
	- بدین به من.
	رامین سرنگ و پد الکلی و باقی پس مانده را در سطل انداخت.
	شاهین بیحال و گیج بود و موهایش را چنگ میزد. نالان گفت:
	- آخ خدا.
	آقای راستاد با دستش موهای او را کنار زد و گفت:
	- الان بهتر میشی بابا. نگران نباش.
	- وای مردم. سرم ترکید. دلم...
	و آهی از دل به هم خوردگی کشید.
	آقای راستاد نیلا را نگاه کرد.
	- الان بهتر میشن ...براشون ضد تهوع و مسکن تزریق کردم. این احوال، با خوردن این قرصها طبیعیه. توصیه میکنم دیگه ادامه ندن و بهتره قرصاشون رو عوض کنن. هر چند با زیاده روی باز هم این حال و روز بعید نیست... دکتر عامری توی بیمارستان... که من کار میکنم هس...
	آقای راستاد سر فرود آورد. نیلا بلا تکلیف ایستاد. آقای راستاد گفت:
	- خوب! اینجا اومده بودی برای چی؟
	رامین اشاره کرد روی صندلی بنشیند. نیلا نشست و گفت:
	- آقای راستاد. مرگ فرزند خیلی سخته. من این رو میدونم. من هنوز بچه دار نشدم. نمیدونم هم مادر بودن چه حسی داره. اما پدر و مادر خودم رو دیدم شما رو هم دارم میبینم. یه شبی یه اتفاق ناخوشایند افتاد. هیچ کس دلش نمیخواست پسر شما طوریش بشه، یا مهر قاتل بخ...
	آقای راستاد سینا دشمن پسر شما نبود. حتی لحظهای که هولش داده تو فکرش کشتن پسر شما نبود. ولی از بدشانسیش اینطوری شد.
	آقای راستاد سینا دشمن پسر شما نبود. حتی لحظهای که هولش داده تو فکرش کشتن پسر شما نبود. ولی از بدشانسیش اینطوری شد. (1)
	آقای راستاد سینا دشمن پسر شما نبود. حتی لحظهای که هولش داده تو فکرش کشتن پسر شما نبود. ولی از بدشانسیش اینطوری شد. (2)
	شما درد کشیدین. یه درد بزرگ. که حتما قابل وصف نیست.داغی رو که شما اون شب به دل کشیدین، پدر و مادر من یک سال و نیمه هر روز و هر لحظه دارن به دل میکشن. پدرم که خیلی سر گشتهاست. بدون مادرم بدون برادرم. مادرم هم که یا هر روز مثل همین پسر شما به خاطر خور...
	- مگه تو چه نسبتی با قاتل داری؟
	- من خواهرشم... نه نامزدش.
	آقای راستاد و رامین به هم خیره شدند. نیلا ادامه داد:
	- سینا نامزد نداره. سینا کل زندگیش رو تو کتاب غرق بود. سینا اصلا اهل کتک کاری نبود. یادم نمیاد حتی یک بار سر من یا غیر از من داد کشیده باشه. نمیدونم چطوری به فکرش رسیده که بخواد کسی رو هول بده. ولی به هر حال شد. با همون دستها، هم گور خودش رو کند، هم...
	آقای راستاد نمیگم سینا رو ببخشین. شاید شما اونقدر از سینا تنفر قلبی دارین که هرگز حتی یک ذره دلتون براش نسوزه و مرگ رو لایقش بدونین. اما شما که میدونین شکستن کمر یک پدر چطوریه؟ شکستن قلب یک مادر چطوره! بی پشت و پناه شدن یه دختر چه شکلیه! پس سینا رو ...
	آقای راستاد نمیگم سینا رو ببخشین. شاید شما اونقدر از سینا تنفر قلبی دارین که هرگز حتی یک ذره دلتون براش نسوزه و مرگ رو لایقش بدونین. اما شما که میدونین شکستن کمر یک پدر چطوریه؟ شکستن قلب یک مادر چطوره! بی پشت و پناه شدن یه دختر چه شکلیه! پس سینا رو ... (1)
	آقای راستاد نمیگم سینا رو ببخشین. شاید شما اونقدر از سینا تنفر قلبی دارین که هرگز حتی یک ذره دلتون براش نسوزه و مرگ رو لایقش بدونین. اما شما که میدونین شکستن کمر یک پدر چطوریه؟ شکستن قلب یک مادر چطوره! بی پشت و پناه شدن یه دختر چه شکلیه! پس سینا رو ... (2)
	-  دختر تو فکر کردی فقط شماها دل دارین؟ اون زن اون بالا اگه دووم آورده جای تعجبه. حال و روز این رو ببین. یه بی اعصاب بیمار که با قرص و سیگار سرپاس. یه روزی یکی اومد گند زد به زندگیش و رفت. شاهین دیگه شاهین نشد. شاهینی که من فکر میکردم بعد از خودم دم ...
	تو از کسی رحم میخوای که هیچکس به بچههای خودش رحم نکرد.
	او به رامین اشاره کرد و گفت:
	- این و خواهرش رو مثل گل بهتر از بچههای خودش بزرگ کرد ولی وقتی به همین پسر التماس کرد که از خونه نره خارج، سه سال و نیم گذاشت رفت بدون اینکه حتی برای تسلیت گفتن به کسی که جای مادرش بود برگرده. کی به این زن رحم کرده که معنی رحم کردن رو بفهمه. باید از...
	اشکهای نیلا یکی یکی پشت هم چکید. چقدر سخت بود دست رد به سینه خوردن و پس زده شدن. حالا حال پدر و مادرش را میفهمید. از جا بلند شد و وسایلش را جمع کرد و، خطاب به آقای راستاد گفت:
	اشکهای نیلا یکی یکی پشت هم چکید. چقدر سخت بود دست رد به سینه خوردن و پس زده شدن. حالا حال پدر و مادرش را میفهمید. از جا بلند شد و وسایلش را جمع کرد و، خطاب به آقای راستاد گفت: (1)
	اشکهای نیلا یکی یکی پشت هم چکید. چقدر سخت بود دست رد به سینه خوردن و پس زده شدن. حالا حال پدر و مادرش را میفهمید. از جا بلند شد و وسایلش را جمع کرد و، خطاب به آقای راستاد گفت: (2)
	- خداحافظ.
	- به سلامت.
	نیلا با نا امیدی پلهها را بالا رفت. وقتی وارد سالن شد خانم راستاد گفت:
	- با اشک و آبغوره گرفتن دل کسی به رحم نمیاد. من دو ساله دارم اشک میریزم. حق تموم این اشکها رو ازتون میگیرم.
	نیلا سر تکان داد و گفت:
	- متوجه شدم.
	و بعد از در بیرون رفت و آن را بست. آهی کشید و گفت:
	- فکر نمیکردم دنیا اینقدر غم انگیز باشه.
	در پشت سرش باز و بسته شد. رامین جلو آمد و وسایل دست نیلا را گرفت و گفت:
	- براتون میارم.
	هر دو در کنار هم راه افتادند.
	تا اینکه رامین گفت:
	- اگر حال شاهین بهتر بود می تونستین ازش کمک بگیرین... اون منطقی تر از بقیه اس. ولی خوب در حال حاضر اصلا حواسش به این دنیا نیست.
	- به نظرتون امیدی هست که بتونیم رضایت بگیریم؟
	- زن عمو لجبازتر از این حرفاست... فکر نمیکنم راضی بشه.
	وقتی نیلا خواست سوار شود رامین وسایل را داخل ماشین گذاشت و گفت:
	- اگه قرار باشه درست بشه، درست میشه. خیالتون راحت.
	سارا سر فرود آورد و خداحافظی کرد و رفت. رامین لبخند کجی زد و دستهایش را در جیب شلوارش فرو برد و گفت:
	- هنوز راستادها رو نشناختین. یه دندههای کله شق، کله پوک. که جز خودشون هيچکس رو نمیبینن.
	و بعد وارد باغ شد و با پایش در را بست. سوت زنان به سمت عمارت رفت و نگاه یخی اش عمارت سفید را رصد کرد.
	یک ساعت بعد شاهین کمی حالش بهتر شده بود. دستش را کشید که دردش آمد. ساعد دیگرش را از روی سرش برداشت و  دست چپش را نگریست. به سمت چپ چرخید که نگاهش به پدرش افتاد. او روی مبل تک نفره کنار تخت نشست بود. پیشانیاش را به کف دستش که تسبیح دانه درشت دورش بود،...
	وقتی پدرش را اینچنین میدید، میدانست که در تفکرات دور و دراز خود غرق شده است. پس حرفی نزد و سرش را تکانی داد که نگاهش به جعبه ی مشکی رنگ روی میز عسلی افتاد که پر از گل های رز سرخ بود.
	چند لحظه نگاهش روی گلها خیره بود تا اینکه آقای راستاد سر بلند کرد و با دیدن چشمهای باز شاهین گفت:
	- خوبی بابا؟
	شاهین نگاهش را بالا برد و با صدای خش دارش گفت:
	- بهترم.
	آقای راستاد از جا بلند شد و سرم را از دست او جدا کرد و گفت:
	- بشین بابا، که بگم مه لقا برات غذا بیاره.
	- غذا نمیخوام. فقط یه چایی تلخ میخوام.
	- از دیروز تا حالا چیزی نخوردی.
	- میل ندارم.
	آقای راستاد سرم را درون سطل انداخت و دستش را زیر سر او انداخت و کمک کرد روی لبه ی تخت بنشیند. بعد به کنار در رفت و از همانجا بلند داد زد:
	- مه لقا! مه لقا خانم، یه چایی واسه شاهین بیار.
	و وقتی صدای، چشم آقا گفتن او را شنید، کنار آمد و گفت:
	- بهتره یه دوش بگیری. دستی هم به سر و روت بکش بابا.
	شاهین سکوت کرد. دستهایش را لبهی تخت فشرد و با سری که به کنار خم شده بود و نگاهی که به گلها بود گفت:
	- کی اومده دیدنم.
	- دیدن تو؟ هیچکس
	- پس این گلا مال کیه!
	- آهان. اینا مال این دختره از خانواده سرمده.
	- سرمد! اون اینجا چکار میکرد؟
	- اومده بود برای گرفتن رضایت.
	- اونا که دختر نداشتن. عروسشون رو میگین!
	- اون خواهر پسره اس. ما فکر میکردیم نامزدشه.
	شاهین سرش را فرود آورد و بیحال گفت:
	- گلاش اینجا چکار میکنه؟
	- وقتی اومد ما همه درگیر حال خراب تو بودیم. اومده بود پایین. دیگه گلاش رو اینجا گذاشت.
	- من که گفته بودم وقتی حالم بد میشه. دوست ندارم کسی دور و برم باشه جز خودتون. گفته بودم دلم نمیخواد کسی من رو با این حال و روز ببینه.
	- شد دیگه... اون انگار پرستار بود. همه چی تو ماشینش داشت. برات سرم وصل کرد و بهت رسیدگی کرد که الان بهتری. گفت بهتره این قرصها رو نخوری.
	- برای خودش گفت.
	- نه دقیقا برای تو گفت. گفت عوارض این قرصها تهوع و سرگیجه و تنگی نفسه. گفت بهتره قرصهات رو عوض کنی.
	شاهین با بیحالی نگاهش را از پدرش گرفت که مغزش فعال شد و چند تصویر کوتاه و محو را از او به خاطر آورد. و حرف هایی که به پدرش گفته بود در مغزش زنگ زد.
	شاهین با بیحالی نگاهش را از پدرش گرفت که مغزش فعال شد و چند تصویر کوتاه و محو را از او به خاطر آورد. و حرف هایی که به پدرش گفته بود در مغزش زنگ زد. (1)
	شاهین با بیحالی نگاهش را از پدرش گرفت که مغزش فعال شد و چند تصویر کوتاه و محو را از او به خاطر آورد. و حرف هایی که به پدرش گفته بود در مغزش زنگ زد. (2)
	مه لقا با یک سینی که لیوان چای مخصوص شاهین روی آن بود وارد سوئيت شد. سینی را روی تخت گذاشت و رفت. شاهین لیوان چای را برداشت و داغ داغ از آن نوشید.
	- اگه حالت بهتره من برم به کارهام برسم.
	- من خوبم.
	آقای راستاد راه افتاد و رفت. شاهین بعد از نوشیدن چایش، که تا انتهای محتویات شکمش را سوزانده بود، لیوان را، روی سینی گذاشت و به انتهای اتاق بزرگش رفت. درب کمد کرم رنگ را باز کرد و حوله اش را بیرون کشید. لباسهایش را برداشت و روی تخت انداخت. به سمت دیگر...
	موهایش را شست و حالش کم کم بهتر. احساس خوبی روی سرش داشت
	تنش کمکم حال خوشی پیدا کرد. وقتی کارش تمام شد حوله را به تن کشید و بیرون آمد. با کلاه حوله در حال خشک کردن موهایش بود به سمت میز کوچک رفت و چند لحظه گلها را نگاه کرد. سپس خم شد عطر گلها را بویید.
	تنش کمکم حال خوشی پیدا کرد. وقتی کارش تمام شد حوله را به تن کشید و بیرون آمد. با کلاه حوله در حال خشک کردن موهایش بود به سمت میز کوچک رفت و چند لحظه گلها را نگاه کرد. سپس خم شد عطر گلها را بویید. (1)
	تنش کمکم حال خوشی پیدا کرد. وقتی کارش تمام شد حوله را به تن کشید و بیرون آمد. با کلاه حوله در حال خشک کردن موهایش بود به سمت میز کوچک رفت و چند لحظه گلها را نگاه کرد. سپس خم شد عطر گلها را بویید. (2)
	عطرشان در تن و جانش نشست. راست شد و رفت گلدان روی میز را برداشت. نگاهش کرد. لعاب بود. رفت و از داخل روشویی آن را پر از آب کرد و برگشت. گلها را شاخه شاخه از میان جعبه بیرون کشید و درون گلدان گذاشت.
	سپس رفت و لباس هایش را پوشید و موهای بلند گره خورده اش را شانه کشید و با یک کش مشکی پشت سرش بست و بعد هم شانه را به ریشهای بلندش کشید.
	بعد هم از سوییتش بیرون رفت. پلهها را طی کرد و در را باز کرد. وارد سالن شد و دید که همه دور هم نشسته اند و در حال تماشای سینمای خانگی هستند.
	بعد هم از سوییتش بیرون رفت. پلهها را طی کرد و در را باز کرد. وارد سالن شد و دید که همه دور هم نشسته اند و در حال تماشای سینمای خانگی هستند. (1)
	بعد هم از سوییتش بیرون رفت. پلهها را طی کرد و در را باز کرد. وارد سالن شد و دید که همه دور هم نشسته اند و در حال تماشای سینمای خانگی هستند. (2)
	خانم راستاد با دیدن او گفت:
	- اومدی دردت به سرم. بیا بشین اینجا. ربکا با دیدن او از جایش بلند شد و جلو رفت. دست شاهین را گرفت و سمت خود کشید و گفت:
	الان حالت بهتره؟
	- خیلی بهترم.
	ربکا خندید و گفت:
	- خوب خدا روشکر. فکر کردم خواهر قاتل تو رو هم به قتل میرسونه.
	شاهین دست ربکا را محکم گرفت و اجازه نداد بیشتر از آن او را دنبال خود بکشد. دست ربکا را کشید که او تعادلش را از دست داد و با جیغ بلندی که کشید، برگشت و  در آغوش شاهین افتاد. شاهین او را زیر بغل زد و گفت:
	- مگه جوجه هام جرئت دارن به من دست بزنن؟
	ربکا خندید و ساعد شاهین را گرفت. شاهین روی مبل نشست و ربکا را کنار خود نشاند. ربکا گفت:
	- چه زوری هم داری. خفه شدم. همین الان داشتی میمردی.
	- مگه همه مثل شمان؟ سر حالتون هم جون ندارین.
	رامین ربکا را که در آغوش شاهین بود با اخم نگریست. ربکا آهسته دست شاهین را کنار زد و درست سرجایش نشست.
	- چیزی نمیخوری مادر؟
	- نه میل ندارم.
	شاهین چند دقیقه به فیلم ترکیه ای که از  سینمای خانگی پخش میشد نگاه کرد. در آخر با بیحوصلگی برخاست و از سالن خارج شد. وارد باغ شد و در میان درختان قدم زد.
	در همین حال بود که سگ نگهبان باغ به کنارش دوید و پارس کرد. شاهین روی زانویش نشست و سر سگ را نوازش کرد و گفت:
	- چطوری پسر؟
	و بعد از نوازش سگ رفت و توپی که در باغ افتاده بود را آورد و با سگ بازی کرد.
	به سگ پاس می داد و سگ توپ را میگرفت و دوباره آن را به سمتش قل میداد.
	** (1)
	چند روزی گذشت. آقای راستاد در حال کار کردن در دفترش بود. اما حضور ذهن لازم را برای کار کردن نداشت.
	با ناراحتی خودکار را روی میز زد و سرش را میان دستهایش گرفت و به حرفهای نیلا فکر کرد.
	با ناراحتی خودکار را روی میز زد و سرش را میان دستهایش گرفت و به حرفهای نیلا فکر کرد. (1)
	با ناراحتی خودکار را روی میز زد و سرش را میان دستهایش گرفت و به حرفهای نیلا فکر کرد. (2)
	حرفهای نیلا چند روزی بود که او را شدیدا به فکر فرو برده بود. نمیدانست چرا حرفهای آن دختر ذهنش را مشغول کرده است.
	التماسها و ضجه های خانم سرمد تا به حال او را آنقدر به فکر نیانداخته بود که حرفهای نیلا انداخته بود.
	جملهای که در ذهن آقای راستاد اکو میشد او را به سمتی میبرد که باورش نمیشد. وقتی که همسرش گفت «درد، خودش درمون بشه خیلیه» مغزش بدجور درگیر شد.
	درگیر حرفی که از روی سادگی زده شد، اما حالا برای او خیلی معنا پیدا کرده بود.
	از جایش بلند شد. تسبیحش را فشرد. راه افتاد و از اتاق بیرون رفت. منشی که مرد جوانی بودگفت:
	- تشریف می برین حاج آقا.
	- بله. (4)
	- یک ساعت دیگه حاج آقا محمدی تشریف میارن.
	- زنگ بزن بگو موکولش کنه به بعد. بگو کاری پیش اومد حاجی مجبور شد بره
	- چشم حاج آقا.
	آقای راستاد راه افتاد و از شرکت خارج شد. سپس به سمت ماشینش رفت. راننده در را برایش باز کرد و او سوار شد.
	وقتی راننده پشت فرمان نشست گفت:
	-کج برم حاج آقا.
	- برو شیرینی فروشی. بعد هم خونه.
	- چشم آقا
	راننده با حوصله رانندگی میکرد. چون آقای راستاد این شکل رانندگی را دوست داشت.
	از شیرینی فروشی یک جعبه بزرگ شیرینیِ تر خرید و بعد هم به خانه رفت.
	آقای راستاد جعبه شیرینی را به دست مه لقا داد که خانم راستاد گفت:
	- این به چه مناسبیته؟
	- من امروز یک تصمیم گرفتم. یک تصمیم مهم. این هم شیرینی همون تصمیمه
	خانم راستاد گفت:
	- حتما این شیرینی خوردن داره. چه تصمیمی گرفتی؟
	- مه لقا شیرینی رو بیار.
	-چشم آقا.
	آقای راستاد با خستگی روی مبل سلطنتی آبی و طلایی نشست و دستی به ريشش کشید:
	- تو فکری آقا!
	- شاهین کجاست؟
	- کجا باشه؟ تو سوئیتش خوابیده.
	- بگین بیاد.
	رامین از جا بلند شد گفت:
	- من صداش میزنم.
	بعد رفت و در سوئیت را باز کرد و از بالای پلهها صدا زد:
	- شاهین! شاهین.
	شاهین بعد از چند لحظه در پایین را باز کرد و گفت:
	- چیه صدات رو انداختی سرت؟ نمی تونی بیای پایین؟
	- بیا بالا خان عمو کارت داره
	- مگه حاجی اومده؟
	- اومده
	- بذا یه چیزی بپوشم میام.
	شاهین رفت و از روی تخت پیراهنش را برداشت و در حال بالا رفتن دگمه های آن را بست.
	وقتی وارد سالن شد دید که مه لقا خانم در حال پذیرایی از بقیه است. پرسید:
	- خبری شده؟ سلام بابا
	- سلام بیا بشین.
	شاهین رفت و کنار پدر
	ش نشست. آقای راستاد خطاب به مه لقا گفت:
	- یه شیرینی بذار تو بشقاب بذار تو اتاق کارم.
	- چشم آقا.
	وقتی مه لقا از همه پذیرایی کرد آقای راستاد گفت:
	- خوب، میخورین یا اول خبرم رو بدم؟ همه گفتند اول خبر.
	آقای راستاد گفت:
	- تصمیم گرفتم به اون پسر رضایت بدم.
	همه با بشقابهای دستشان مات شدند. شوک بزرگی به همه وارد شد. حتی مهلقا با دیس شیرینی دستش همانجا خشک شده بود.
	شاهین پدرش را نگریست که بفهمد جدی میگوید یا نه. همزمان ابروهایش را بالا انداخت و سری تکان داد و گفت:
	شاهین پدرش را نگریست که بفهمد جدی میگوید یا نه. همزمان ابروهایش را بالا انداخت و سری تکان داد و گفت: (1)
	شاهین پدرش را نگریست که بفهمد جدی میگوید یا نه. همزمان ابروهایش را بالا انداخت و سری تکان داد و گفت: (2)
	- مبارک باشه.
	و بعد چنگالش را در شیرینی فرو برد و تکهای از آن را جدا کرد و در دهان گذاشت.
	خانم راستاد بشقاب دستش را محکم روی زمین کوفت. بشقاب قل خورد و رفت به پایهی مبل دیگر برخورد کرد، و از حرکت ایستاد و بعد فریاد زد:
	- من خون پسرم رو نمی بخشم.
	- بشین خانم باید حرف بزنیم.
	- هیچی حرفی در این مورد نداریم. اگر روزی تو به قاتل پسرم رضایت بدی، انگار که با دستهای خودت قبر زندگیمون رو کندی.
	- خیلی بد هم نمیشه که رضایت بدیم. بهتره بهش فکر کنین.
	و بعد از روی مبل بلند شد و سمت پلههای سفید درخشان رفت.
	خانم راستاد با صدای بلند و حرصی گفت:
	-باید اول از رو جنازهی من رد بشین
	همه مات به بالا رفتن آقای راستاد نگاه میکردند. او طبق معمول وقتهایی که خودش تصمیمش را میگرفت و عملی میکرد، باز هم بدون توجه به نظر جمع تصمیمش را گرفته بود.
	همه مات به بالا رفتن آقای راستاد نگاه میکردند. او طبق معمول وقتهایی که خودش تصمیمش را میگرفت و عملی میکرد، باز هم بدون توجه به نظر جمع تصمیمش را گرفته بود. (1)
	همه مات به بالا رفتن آقای راستاد نگاه میکردند. او طبق معمول وقتهایی که خودش تصمیمش را میگرفت و عملی میکرد، باز هم بدون توجه به نظر جمع تصمیمش را گرفته بود. (2)
	آقای راستاد از بالای پلهها گفت:
	-شاهین بیا بالا.
	شاهین بدون حرف، بشقاب دستش را روی میز گذاشت و به دنبال پدرش از پلهها بالا رفت.
	خانم راستاد با نگاه به شیلا و رامین و ربکا گفت:
	- باز هم داره یه کارایی میکنه. چطور چنین تصمیمی گرفته؟ اون میخواد منو بکشه!
	و بعد روی مبل نشست و قلبش را در دست فشرد.
	ربکا شانههای او را ماساژ داد و گفت:
	- نگران نباش زن عمو. عمو چنین کاری نمیکنه.
	- چرا حتما باز هم چیزی تو سرشه.
	شاهین بعد از پدرش وارد اتاق کار او شد. به اشاره پدرش روی مبل چرمی نشست.
	- تنها کسیکه از این شیرینی خورد تو بودی!
	- شاهرخ برادر من بود. برای هممون عزیز بود. مرگش غمانگیز بود. ولی فقط یک اتفاق بود. شستن خون با خون دل کسی رو شاد نمیکنه. اما مطمئنم تا ابد براتون عذاب وجدان به جا میذاشت. مادر شاید فکر میکنه اینطور دلش آروم میشه. اما مطمئنم هیچ آرامشی براش در بر ...
	اون هرگز راضی نمیشه رضایت بده. همونطور که من راضی نیستم.
	- پس چرا این کار رو میکنید؟
	- دلت میخواد اون پسر آزاد باشه؟
	- خوب بله.
	- ولی من واقعا دلم نمیخواد قاتل پسرم ول بچرخه.
	- پس چی؟ چرا می خوایین این کار رو بکنین؟
	- به خاطر اون دختر. خواهرش.
	- چرا اون؟
	- حرفهاش من رو به فکر انداخت. و حرف مادرت.
	- کدوم حرف؟
	- اینکه درد میتونه درمون باشه.
	- خوب یعنی چی؟
	- بستگی به تو داره.
	- من واقعا گیج شدم.
	- ما میتونیم به اون پسر رضایت بدیم، در ازاش چیزی ازش بگیریم.
	شاهین با تعجب پرسید:
	-چی؟
	- خواهرش.
	شاهین درمانده گفت:
	- خواهرش رو چکار کنیم؟
	آقای راستاد تکیه کرد و گفت:
	- میآد تو این خونه. باقی زندگیش رو
	- که چی بشه؟ (1)
	- زن تو بشه، به برادرش رضایت میدم.
	شاهین بدون هیچ حسی در صورتش، پدرش را نگاه میکرد.
	- خوب؟ دلیل این کارتون چیه؟
	- که به هم کمک کنین.
	- کمک کنیم؟
	- خودت رو دیدی؟ یه آدم افسرده بیمار. چندساله زندگیت رو خراب کردی برای چی؟ برای کی؟ اونایی که یه روزی دلشون میخواست به تو زن بدن، الان به چشم یه دیوونه نگاهت میکنن. بعد از اون خودکشی، و اون همه روانشناس و روانپزشک رفتن، اسمت سر زبونا افتاد.
	به اینکه پسر بزرگه راستاد دیوونه شده. نه شاهرخ برام پسر شد، نه تو. هیچکدومتون نخواستین سربلندم کنین. صدبار گفتم به فکر خودت و زندگیت باش. اون که رفت، رفت. دیگه نباید به پاش بسوزی. اما چی تحویل گرفتم ازت. هیچی. واقعا هیچی.
	به اینکه پسر بزرگه راستاد دیوونه شده. نه شاهرخ برام پسر شد، نه تو. هیچکدومتون نخواستین سربلندم کنین. صدبار گفتم به فکر خودت و زندگیت باش. اون که رفت، رفت. دیگه نباید به پاش بسوزی. اما چی تحویل گرفتم ازت. هیچی. واقعا هیچی. (1)
	به اینکه پسر بزرگه راستاد دیوونه شده. نه شاهرخ برام پسر شد، نه تو. هیچکدومتون نخواستین سربلندم کنین. صدبار گفتم به فکر خودت و زندگیت باش. اون که رفت، رفت. دیگه نباید به پاش بسوزی. اما چی تحویل گرفتم ازت. هیچی. واقعا هیچی. (2)
	میخوام ببینم عرضه نجات دادن اون پسر رو داری؟ میتونی نجاتش بدی؟ولی اگر نجاتش دادی باید خواهرش رو نگهداری.
	اون میتونه عروس خونبس باشه. برادرش اعدام نمیشه در عوض خودش همسر تو میشه و ازت مراقبت میکنه. شاید تونست مسیر زندگیت رو عوض کنه.
	اگر فکر میکنی میتونی این کار رو بکنی از این شیرینی بردار بخور، اگه نه که موضوع تموم شده اس.
	شاهین از جا بلند شد و گفت:
	-موفق شدین.
	- در چه مورد؟
	- اینکه تحقیرم کنین.
	و بعد به پدرش پشت کرد و سمت در اتاق رفت.
	- شاهین! گوش کن...
	شاهین در اتاق را به شدت باز کرد و از اتاق بیرون زد. راهرو را طی کرد و به کنار پلهها که رسید با سرعت از آنها سرازیر شد.
	فکش سخت شده بود و دندانهایش را روی هم میفشرد. وقتی وارد سالن شد مادرش پرسید:
	-چی بهت گفت؟ قراره چکار کنه؟ چرا میخواد رضایت بده؟
	شاهین در حالیکه سمت سوییتش میرفت، با فریاد و عصبی گفت"هرگز این اتفاق نمیافته"
	- شاهین چته مادر؟
	شاهین به سوئیت رسید. در را هول داد از پلهها
	پایین رفت. داخل شد و یک راست به پای میز توالت بزرگ سلطنتیش رفت. کشو را کشید و دست برد و داروهایش را در آورد.
	قوطی قرصهایش را در مشت گرفت و باعجله آن را باز کرد. اما خالی بود. قوطی را روی میز توالت کوفت، و دوباره کشو را به هم زد.
	قوطی قرصهایش را در مشت گرفت و باعجله آن را باز کرد. اما خالی بود. قوطی را روی میز توالت کوفت، و دوباره کشو را به هم زد. (1)
	قوطی قرصهایش را در مشت گرفت و باعجله آن را باز کرد. اما خالی بود. قوطی را روی میز توالت کوفت، و دوباره کشو را به هم زد. (2)
	اما آن مدل قرصش تمام شده بود. یک خشاب قرص برداشت و یکی از آنها را خالی کرد. قرص را در دهانش انداخت و خشاب را درون کشو انداخت و مشتش را به کشو کوفت و آن را بست. به سختی آن را قورت داد. چندلحظه جلوی آینه ایستاد. نفس نفس زد. حس کرد خود را نمیشناسد. پدر...
	یک مرد شکست خورده، ضعیف و بیمار بود. بیماری که این روزها، تاب تحمل هیچ چیز را نداشت و فقط سعی میکرد به زور قرص بخوابد.
	با غیض فریاد کشید و پشت دستش را، به قوطی خالی قرص زد و آن را به وسط اتاق پرتاب کرد.
	چرخید و به کنار تخت رفت. پاکت سیگار و فندکش را از روی میز چنگ زد. نگاهش به گلدان گلهای خشک شده افتاد. با اخم غلیظش از آن نگاه گرفت و راه افتاد. از سوئیت بیرون زد و به باغ رفت. از پلههای جلوی عمارت پایین رفت و روی پله یکی به آخر مانده نشست. سیگاری از...
	دود را با قدرت، بیرون داد و پکهای بعدش را، پشت هم به سیگار زد.
	سیگار، پشت سیگار، آتش زد و به حرفهای پدرش اندیشید. حرفهایی که کم از حقارت نداشتند.
	آنقدر او را بی عرضه دیده بود، که خواسته بود، با خواهر قاتل برادرش، ازدواج کند. با کسیکه اگر به عمارتشان  میآمد، میشد آینهی دق برای همه.
	آنقدر او را بی عرضه دیده بود، که خواسته بود، با خواهر قاتل برادرش، ازدواج کند. با کسیکه اگر به عمارتشان  میآمد، میشد آینهی دق برای همه. (1)
	آنقدر او را بی عرضه دیده بود، که خواسته بود، با خواهر قاتل برادرش، ازدواج کند. با کسیکه اگر به عمارتشان  میآمد، میشد آینهی دق برای همه. (2)
	حالا پدرش چه میگفت! چه میخواست! آن هم از اویی که، خیلی وقت بود دور همهی دخترها را خط کشیده بود و فقط میخواست تنها باشد.
	تنهاییش را دوست داشت. هر چند از شبهای مورد سیگار بردارد. پاکت خالی بود. با حرص پاکت را مچاله کرد و سر بر زانو گذاشت.
	تنهاییش را دوست داشت. هر چند از شبهای مورد سیگار بردارد. پاکت خالی بود. با حرص پاکت را مچاله کرد و سر بر زانو گذاشت. (1)
	تنهاییش را دوست داشت. هر چند از شبهای مورد سیگار بردارد. پاکت خالی بود. با حرص پاکت را مچاله کرد و سر بر زانو گذاشت. (2)
	ربکا پشت پنجره ایستاده بود و چون همیشه با نگرانی او را نگاه میکرد. نمیدانست عمویش چه به او گفته است که اینچنین زار و افسرده در خود فرو رفته اَست.
	کسی هم جرئت به هم زدن، خلوت او را نداشت. چون همه میدانستند در این مواقع، اگر به او نزدیک شوند، چیزی جز داد و فریاد نصیبشان نمیشود. پس ترجیح میدادند، اجازه دهند، او با سیگار و دود و قرص و خودخوری، با خود کنار بیاید.
	کسی هم جرئت به هم زدن، خلوت او را نداشت. چون همه میدانستند در این مواقع، اگر به او نزدیک شوند، چیزی جز داد و فریاد نصیبشان نمیشود. پس ترجیح میدادند، اجازه دهند، او با سیگار و دود و قرص و خودخوری، با خود کنار بیاید. (1)
	کسی هم جرئت به هم زدن، خلوت او را نداشت. چون همه میدانستند در این مواقع، اگر به او نزدیک شوند، چیزی جز داد و فریاد نصیبشان نمیشود. پس ترجیح میدادند، اجازه دهند، او با سیگار و دود و قرص و خودخوری، با خود کنار بیاید. (2)
	شب از راه فرا رسید و او هنوز درون باغ نشسته بود. اواخر تابستان بود و هوای باغ کمی، سرد بود. ولی او خنکای باغ را، احساس نمیکرد.
	درب عمارت باز شد و بعد از چند لحظه صدای بسته شدنش به گوش رسید. کسی با قدمهای سنگین از پلهها پایین آمد. کمی بعد رامین کنار شاهین نشست و گفت:
	- سردت نیست؟
	شاهین با صدایی که، از کشیدن سیگار خشدار شده بود، گفت:
	-خوبه.
	- چند ساعته اینجا نشستی. خسته نشدی؟ اونجا جز چهارتا درخت، رو به روت چی هست؟ چی میبینی که ازش دل نمیکنی؟
	- سیگار داری؟
	- صدات درنمیاد، سیگار میخوای؟
	شاهین جواب نداد،که رامین دست در جیب پیراهنش کرد؛ و پاکت سیگار را در آورد. نایلون دور پاکت را باز کرد. و بعد پلمپ جلد را باز کرد و پاکت را روی دستش کوفت. چند نخ سیگار از آن سر در آورد.
	پاکت را سمت شاهین گرفت. شاهین یک نخ بیرون کشید و آن را کنج لبش گذاشت. سیگار را آتش زد و کام عمیقی از آن گرفت.
	رامین یک سیگار کنج لبش گذاشت. شاهین برایش فندک زد. هر دو در سکوت سیگارهایشان را دود کردند. وقتی سیگار بعدی را،روشن کردند، شاهین به پله پشت سرش تکیه کرد و آرنج دست راستش را روی آن گذاشت. آسمان تاریک، و بی فروغ شب را نگریست، و گفت:
	- روزی که حالم بد شد، اون دختره اومد اینجا؟
	- کدوم روز؟ کدوم دختر؟ توکه همیشه حالت بده. دختر هم زیاد میاد و میره اینجا.
	- دختر سرمد رو میگم.
	- سرمد چه خریه؟
	شاهین راست شد و به رامین نگاه کرد و گفت:
	- همینقدر خنگی یا خودت رو زدی به خنگی؟ خواهر قاتل.
	- اُه اُه... چرا حالا یاد اون افتادی؟
	- چرا اومد اتاق من؟
	- همه بالا سرت بودیم، اون هم اومده بود تو. فکر کنم، مه لقا خانم بهش گفته بود که حالت بد شده. اومده بود پایین کمک کنه. پرستار بود انگار!
	- بعدش!
	- بعدش اینکه گند زده بودی به همه جا، اومد برات سرم وصل کرد و....
	بعدش..
	- بعدش که با عمو، در مورد خانواده اش گفت.
	- چی گفت؟
	رامین تمام حرفهای نیلا را برای او توضیح داد. شاهین به حالت قبل، روی پله پشت سرش تکیه کرد و بعد از حرفهای رامین، کمی سکوت کرد. بعد هم سیگار را روی لبش گذاشت و پک عمیقی زد و
	همزمان که دود سیگار را بیرون میداد گفت:
	- نامزد بیعرضهاش چرا باهاش سرد شده؟ چون برادر نامزدش قاتله؟
	- آره دیگه. اینا که از لحاظ روحی آماده ازدواج نیستن، اینم ولش کرده به اَمون خدا.
	- دیگه!
	- خلاصه اینکه بیشتر نگران مادرش بود. میگفت میدونم از دست میره.
	- چرت گفته. مادر من چطور از دست نرفت و با داغ بچهاش زندگی کرد.
	- چه میدونم.
	- حالا!
	- حالاشو از من میپرسی؟
	- من باید چکار کنم؟
	- چی رو چکار کنی؟
	- هیچی.
	-عمو چی بهت گفت؟
	-مسئله ای نیست.
	- مسئله ای نبود و اینهمه به هم ریختی!
	- مهم نیست.
	- بیا یه چیزی بخور!
	- تو برو من سیرم.
	- چی خوردی؟
	شاهین که حوصله حرف زدن نداشت، از جا بلند شد و پاکت سیگار رامین را از دستش گرفت و سمت درب باغ رفت.
	رامین از پشت سرش داد زد:
	- کم سیگار بکش اگزوز. بدبخت سرطان میگیری.
	شاهین بی توجه از باغ بیرون زد و در کوچه به حرکت در آمد. در حالیکه قدم میزد، به چالشی که پدرش برایش راه انداخته بود، فکر میکرد.
	اما میدانست، مرد این حرفها نیست. وقتی به روزهایی اندیشید که خانواده سرمد، به منزل آنها میآمدند و آنطور عجز و لابه میکردند، دلش میگرفت. همان وقتها هم آنقدر دلش از گریههای خانم سرمد به درد میآمد، که بعدش تا دو روز سردرد شدید میگرفت.
	راه رفت و اندیشید. راه رفت و به خاطر آورد. راه رفت و به شاهرخ فکر کرد. راه رفت و به جوانی که باید سرش بالای دار میرفت اندیشید.
	راه رفت و به مادرش فکر کرد. راه رفت و به زنی فکر کرد که بارها گریههایش را دیده بود. راه رفت و به گذشته ای که، دیوانه اش کرده بود فکر کرد. به کسیکه رفت و هرگز نشانی از او نیافت.
	به اینجا که رسید دلش بدجور شکست. بغضش هم از پی دلش. چانه اش لرزید و شانههای مردانه اش خم شدند.
	به اینجا که رسید دلش بدجور شکست. بغضش هم از پی دلش. چانه اش لرزید و شانههای مردانه اش خم شدند. (1)
	به اینجا که رسید دلش بدجور شکست. بغضش هم از پی دلش. چانه اش لرزید و شانههای مردانه اش خم شدند. (2)
	به ناگاه سیلی ای نثار خود کرد و گفت:
	- قسم خوردی هرگز گریه نکنی. نه تا روزی که نفهمی چرا رفت!
	خسته بود و این خستگی، از خود دل زدهاش میکرد.
	قرار نداشت و دلش از افکار مشوشش، زیر و رو میشد.
	وقتی آرام شد، شب از نیمه گذشته بود. خیلی از منزل دور افتاده بود. میدانست با سابقه ای که دارد، حالا همه را نگران کرده است. حتی گوشی، همراهش نبود تا به کسی خبر بدهد.
	جیبهایش را گشت. حتی یک اسکناس، ته جیبهایش نداشت. راه افتاد و مسیری را پیاده آمد. چند جوان را در خیابان دید که در پیاده رو، کنار پارکی ایستاده بودند و  داشتند با هم شوخی میکردند و صدای خنده هایشان، آن خیابان را پرکرده بود.
	جلو رفت و سلام کرد. از آنها خواهش کرد یک گوشی به او بدهند تا تماس بگیرد.
	جلو رفت و سلام کرد. از آنها خواهش کرد یک گوشی به او بدهند تا تماس بگیرد. (1)
	جلو رفت و سلام کرد. از آنها خواهش کرد یک گوشی به او بدهند تا تماس بگیرد. (2)
	چهار پسر جوان، با بدبینی نگاهش کردند، اما در آخر، یکی از آنها گوشیش را سمت او گرفت و گفت:
	چهار پسر جوان، با بدبینی نگاهش کردند، اما در آخر، یکی از آنها گوشیش را سمت او گرفت و گفت: (1)
	چهار پسر جوان، با بدبینی نگاهش کردند، اما در آخر، یکی از آنها گوشیش را سمت او گرفت و گفت: (2)
	- بگیر داداش.
	- ممنون.
	وقتی گوشی را گرفت، شماره رامین را گرفت. رامین سریع جواب داد:
	- بله. (5)
	- رامین.
	- تویی شاهین؟ کدوم گوری هستی؟ همه خیابونای شهر رو دنبالت گشتم گور به گور شده. زن عمو داشت سکته میکرد.
	- یه لحظه خفه شو منم حرف بزنم. من الان...
	وبعد گوشی را پایین آورد و گفت:
	- ببخشید اسم این خیابون چیه؟
	یکی از پسرها آدرس را گفت. شاهین برای رامین تکرار کرد که او گفت:
	- میدونم کجاس. همونجا بمون چند دقیقه دیگه اونجام.
	- باشه. (3)
	شاهین ارتباط را قطع کرد و گوشی را به پسر برگرداند و تشکر کرد. رفت و به درختی تکیه کرد. پسرها کمی پچ پچ کردند. یکی از آنها گفت:
	- داداش اگه مشکلی هست کمکت کنیم.
	- نه. ممنون.
	پسرها دوباره مشغول حرف زدن و  شوخی شدند. یک ربع بعد صدای ماشینی را شنید که دانست متعلق به خودش است. ولوو مشکی اش، که رامین داشت با آن شهر را، برای پیدا کردنش گز میکرد.
	رفت و کنار خیابان ایستاد. رامین جلوی او توقف کرد.
	شاهین برای پسر دستش را بلند کرد و تشکر کرد و بعد سوار شد و رفت.
	پسرها به هم نگاه کردند و به افکاری که در موردش داشتند خندیدند. ولی یکی از آنها در نهایت گفت:
	بابا بچه پولدارن. معلوم بود معتاده.و بعد به باقی شوخیشان پرداختند.
	- همین جور سرتو می ندازی میری. نمیگی یکی تو خونه نگرانت میشه. اونم نه پول همراهت داری، نه گوشی.
	- اصلا نمیدونم چطور اومدم تا اینجا.
	گوشی رامین زنگ خورد. جواب داد و گفت:
	- نگران نباشین. بگو پیداش کردم. رامین کمی ساکت شد و بعد گفت:
	- هیچی بابا اومده پیاده روی، دور شده از خونه. داریم میآییم.
	شاهین دستهایش را زیر بغلش زد و بیرون را نگاه کرد.
	رامین وقتی تماس را قطع کرد گفت:
	- قیافه خودت رو دیدی؟ شبیه جنگلیها شدی. ریش سه متری، زلف شیش متری. فرت و فرت سیگار. لباسای چروک بی اطو. چت شده واقعا؟ آدم ازت میترسه. تو که همیشه تو فامیل، به نظم وانظباط معروف بودی. حالا شدی یه شلخته. شانس آوردی اون بهت گوشی داد و بعدش زنگ نزده به ب...
	شاهین لبخند سردی زد. رامین گفت:
	- والله به خدا. چیه خودت رو ول کردی. انگار فقط تو غم داری. بابا اینقدر از این اتفاق ها افتاده.
	تو یک در میلیونی. ولی اونا اداهای تو رو در نمیارن. بگیر این زلف سیاهتو کوتاه کن. یه صفایی بده به اون ریخت زشتت. والله فقط یه روسری کم داری. روسری شیلا رو بنداز سرت، بگو من شاهینه هستم.چیه این؟
	و بعد دستش را زیر ترههای او زد.
	شاهین با اخم رامین را نگاه کرد که  گفت:
	- به اندازه کافی قیافت، خوفناک هست. به خودت فشار نیار ترسناک تر بشی. یه شب دیدی وقتی دو تا قرص انداختی بالا، نشئه کردی اومدم موهات رو برات شبیه آدم کردم.
	شاهین غرید:
	- تو غلط کردی.
	رامین یک دسته از موهای او را کشید و با دقت نگریست و گفت:
	- پنج ساله بشن احتمالا ثمر بدن. بهشون آفت کش هم میزنی؟
	شاهین تک خنده ای آرام کرد و گفت:
	- خفه شو دیگه.
	- شپش که نداری! به من هم سرایت کنه، بدبخت شم.
	شاهین مشت محکمی به بازوی رامین زد. رامین خندید و بازویش را فشرد و گفت: - هنوزم زورت زیاده
	شاهین سکوت کرد و به فکر فرو رفت. دست هایش را زیر بغلش زد و به خیابان و چراغ های رنگارنگش نگاه کرد.
	وقتی به منزل رسیدند، رامین ماشین را درون پارکینگ پارک کرد و شاهین به باغ رفت و  بعد به داخل عمارت رفت.
	وقتی وارد شد با اینکه ساعت از دو و نیم صبح گذشته بود اما همه بیدار بودند.
	خانم راستاد با دیدن شاهین سمتش رفت و خواست او را در آغوش بکشد. شاهین دستش را بالا برد و گفت:
	-خوبم
	خانم راستاد در جایش متوقف شد. ربکا گفت:
	-نگرانت بودیم.
	شیلا هم غرغرکنان گفت:
	- معلوم نیست تا کی باید مضطرب باشیم.
	بعد راه پلهها را گرفت و بالا رفت. شاهین هم از پی او بالا رفت.
	شیلا چرخید و ترسیده گفت:
	- ببخشید داداش، به خدا منظوری نداشتم
	- خدا بزنه به کمرت. حاجی کجاس؟
	- اتاق کارش.
	شاهین ضمن بالا رفتن از  پلهها گفت:
	- درس لباس بپوش. این چیه؟
	به تاب نیمه لخت او اشاره کرد. شیلا که به نردهها تکیه کرده بود گفت:
	- چشم.
	شاهین در خم راهرو رو به شیلا که ایستاده بودگفت:
	- برو اتاقت.
	- چشم. (1)
	شیلا سریع بالا رفت و خود را به اتاقش. رساند. شاهین همین طور بود. از وقتی فهمیده بود رامین چشم و گوشش باز شده است، بیشتر به شیلا گیر میداد که درست لباس بپوشد و رعایت کند.
	شاهین چند ضربه به در اتاق کار پدرش زد و وارد شد.
	آقای راستاد پشت میزش نشسته بود. آرنجش را روی میز گذاشته بود و با سر انگشتهایش چشمهایش را میفشرد.
	- سلام. (3)
	آقای راستاد سر بلند کرد و صندلیش را سمت شاهین چرخاند و گفت:
	- سلام. اومدی؟
	- مگه قرار بود نیام؟
	-ما از این دیر اومدنا خاطره خوشی نداریم.
	شاهین سر تکان داد و جلو رفت و دستش  را روی میز گذاشت. چنگال را برداشت و تکه ای از شیرینی خامهای را که حالا خامهاش آب شده بود جدا کرد و در دهان گذاشت.
	آقای راستاد به او خیره مانده بود. شاهین چنگال را درون بشقاب انداخت و برگشت و سمت در رفت و گفت:
	- شب بخیر.
	- شبت بخیر.
	آقای راستاد امیدی به این کار نداشت. و شاهین میدانست پدرش منتظر برگشتن او میشود. مثلا سالها که او را بزرگ کرده بود. این عادت پدرش را خوب میدانست.
	آقای راستاد امیدی به این کار نداشت. و شاهین میدانست پدرش منتظر برگشتن او میشود. مثلا سالها که او را بزرگ کرده بود. این عادت پدرش را خوب میدانست. (1)
	آقای راستاد امیدی به این کار نداشت. و شاهین میدانست پدرش منتظر برگشتن او میشود. مثلا سالها که او را بزرگ کرده بود. این عادت پدرش را خوب میدانست. (2)
	وقتی وارد سالن طبقه پایین شد به سمت سوئيتش رفت. همه رفته بودند بخوابند جز ربکا. ربکا دل نگران دنبال شاهین راه افتاد. شاهین در سوئیتش را باز کرد. او رو به ربکا چرخاند. ربکا آرام گفت:
	- چت شده شاهین؟ خوبی؟
	- نگران نباش. خوبم.
	- رنگ به رو نداری
	- خوبم. نترس.
	- چیزی بیارم بخوری؟
	- بیار.
	شاهین در را رها کرد و از پلهها پایین رفت. وقتی وارد سوئيتش شد خود را روی مبل چسبیده به دیوار رها کرد.
	شاهین در را رها کرد و از پلهها پایین رفت. وقتی وارد سوئيتش شد خود را روی مبل چسبیده به دیوار رها کرد. (1)
	شاهین در را رها کرد و از پلهها پایین رفت. وقتی وارد سوئيتش شد خود را روی مبل چسبیده به دیوار رها کرد. (2)
	رامین پایین آمد و خطاب به ربکا که غذا گرم میکرد گفت:
	- دار چکار میکنی
	- برای شاهین غذا گرم میکنم میبرم
	-مهلقا کجاس؟
	-رفتن بخوابن.
	- پس لازم نیست تو ببری، خودم میبرم.
	- نه خودم میبرم.
	-حرف گوش بده برو تو اتاقت.
	ربکا غذا را در مایکروفر گذاشت و دگمه زمان را زد گفت:
	- مگه همه مثل تو هستن که اینقدر میترسی من به شاهین نزدیک بشم؟
	- همه مثل من نیستن، اما همه مردها شبیه همن.
	- تو به خودت میگی مرد؟
	- اگه نگران نبودم الان عمو ممکنه بیاد، مطمئن باش دندونات رو میریختم تو حلقت.
	- حتما این کار رو میکنی، جون خودت. جرئت داری بزن. الان بزن.
	رامین، ربکا را کنار زد و گفت:
	-گمشو کنار.
	بعد از پلههای آشپزخانه بالا رفت. ربکا غذا را گرم کرد و روی سینی چید. وقتی به سوئیت شاهین رفت وارد شد و گفت:
	- بیداری؟
	- آره
	و نگاهش به رامین افتاد که  مقابل شاهین نشسته بود و داشت کارت بُر میزد.
	- تو اینجا چکار میکنی؟
	- بیخواب شدیم. گفتم بیا یه دست بازی کنیم.
	- بی جا. پاشو بذار غذاش رو بخوره باز هم الان ضعف میکنه.
	- سینی رو بذار برو.
	- که تو نذاری بخوره! حالا که گرسنهاس، تو اجازه نمیدی غذاشو بخوره. او سینی را روی میز گذاشت و رفت دست شاهین را گرفت و گفت:
	- این عقل نداره، تو چرا بهش گوش میدی؟ بیا یه چیزی بخور. این سر شام دو دیس برنج و ماهیچه خورده. تویی که از دیشب، لب به غذا نزدی.
	و بعد شاهین را راضی کرد تا پشت میز بنشیند و غذایش را بخورد. ربکا با محبت با او حرف میزد و وادارش میکرد غذا بخورد.
	نیلا در بیمارستان در حال کار بود. به اوضاع بخش رسیدگی میکرد و آن روز تقریبا سرش شلوغ بود. چون تمام تختها پر بودند و تخت خالی نمانده بود.
	نیلا در بیمارستان در حال کار بود. به اوضاع بخش رسیدگی میکرد و آن روز تقریبا سرش شلوغ بود. چون تمام تختها پر بودند و تخت خالی نمانده بود. (1)
	نیلا در بیمارستان در حال کار بود. به اوضاع بخش رسیدگی میکرد و آن روز تقریبا سرش شلوغ بود. چون تمام تختها پر بودند و تخت خالی نمانده بود. (2)
	داشت کارهایش را انجام میداد که تلفن همراهش به صدا در آمد.
	آخرین چیزهایی که در ذهنش بود را یادداشت کرد و به صفحه گوشی نگاه کرد. شماره را نشناخت. با این حال جواب داد.
	- بله بفرمایید.
	- سلام. همراه خانم نیلا سرمد؟
	- بله خودم هستم. بفرمایید
	- من امیری هستم وکیل داداشتون آقا سینا.
	نیلا آهی کشید و گفت:
	- بله. در خدمتتون هستم.
	- خوب هستین خانم سرمد؟
	- ممنون آقای امیری.
	-خانم سرمد من یه خبر جدید از طرف خانواده مقتول دارم.
	نیلا تخته شاسی دستش را روی پیشخوان گذاشت و گفت:
	- چه خبری؟ با پدرم چرا تماس نگرفتن؟
	- راستش بهتر دیدم اول به شما بگم.بعد اگر رضایت داشتین با پدرتون صحبت میکنم. برای همین اول زنگ زدم به ایشون و شماره تلفن شمارو خواستم.
	- طوری شده؟
	- باید حتما حضوری ببینمتون. میتونین بیایین دفترم؟
	- من الان سر کارم و سرم خیلی شلوغه. نمیتونم مرخصی بگیرم.
	- محل کارتون کجاس؟ من میام خدمتتون.
	- بخش قلب زنان، بیمارستان.
	- همین حالا راه میافتم.
	- باشه. (4)
	نیلا وقتی ارتباط را قطع کرد قلبش به تپش در آمده بود و احساس اضطراب شدیدی میکرد.
	تا ساعتی بعد که آقای امیری از راه رسید نیلا با فکر مشوش مشغول کارش بود که آقای امیری زنگ زد و از او خواست به حیاط بیمارستان برود.
	نیلا بخش را به یکی از دوستانش سپرد و پایین رفت. وقتی وارد حیاط شد آقای امیری را دید که داشت متفکر با پایش سنگریزه ها را پس و پیش میکرد.
	جلو رفت و گفت:
	- سلام. (4)
	او سر بلند کرد و گفت:
	- سلام نیلا خانوم. خوبین؟
	- خوبم. فقط کمی مضطرب شدم.
	- میتونیم یه جایی بشینیم که حرفهامون رو شروع کنیم؟
	- بله. بهتره بریم بوفه. توی این ساعت خلوته.
	هر دو به بوفه بیمارستان رفتند. نیلا سفارش دو فنجان چای و کیک داد و پشت میزی که آقای امیری نشسته بود قرار گرفت.
	- خوب. من در خدمتتون هستم.
	و بعد دستهای لرزانش را روی میز به هم قفل کرد.
	- ببینید خانم سرمد، دیروز آقای راستاد و وکیلشون اومدن دفتر من. گفتن که پیشنهادی در مورد موضوع قتل و مسئلهی اعدام دارن.
	حقیقتا بعد از اون همه سختگیریهاشون این حرفشون برام جای تعجب داشت و فکر میکردم میخوان پیشنهاد گرفتن پولی، چیزی برای رضایت بدن.
	وقتی حرفشون رو که زدن همونجا خواستم به بدترین شکل ممکن بیرون بندازمشون.
	اما دیدم این حق من نیست. بلکه تصمیم شماست.
	نیلا نگران پرسید:
	- مگه چی گفتن؟
	شاگرد بوفه برایشان چای و کیک آورد.
	آقای امیری فنجان را برداشت و یک جرعه از آن را داغ نوشید.
	فنجان را روی میز برگرداند. به چشمهای نگران نیلا نگاه کرد و گفت:
	- آقای راستاد گفت من یک فرزند از دست دادم. و این با هیچ پولی جبران پذیر نیست. گفت من خون پسرم رو به پول نمیفروشم. اما شاید بتونیم یک معامله بکنیم. اون گفت پسرم رو دادم در ازاش یه پسر میخوام.
	نیلا گیج پرسید:
	- این یعنی چی؟
	- اونا گفتن یا بذارن پسرشون اعدام بشه، یا دخترشون رو بدن به پسر بزرگم. زنش بشه تا خون بس اعلام کنیم. بعد از اینکه یه پسر بهمون داد میتونه بره.
	تمام تن نیلا یخ زد. دستهایش بیشتر لرزید. با درماندگی گفت:
	- اونا میدونن من نامزد دارم.
	- بله. من هم بهشون گفتم که شما نامزد دارین. ولی گفتن جدا شدن شما از نامزدت، دردناکتر از جدا شدن یک مادر از بچهاش نیست.
	- پس اونها چطور میخوان، من یه بچه به دنیا بیارم و ازش جدا بشم؟
	آقای امیری با تأسف سری تکان داد و گفت:
	- نمیدونم اینا چجور موجوداتی هستن! به هر حال من باید پیشنهادشون  رو به گوش شما می رسوندم.
	نیلا دلشکسته سر به زیر گرفت و ناخواسته بیصدا به گریه افتاد. اشک از چشمهايش سرازیر شد.
	نیلا دلشکسته سر به زیر گرفت و ناخواسته بیصدا به گریه افتاد. اشک از چشمهايش سرازیر شد. (1)
	نیلا دلشکسته سر به زیر گرفت و ناخواسته بیصدا به گریه افتاد. اشک از چشمهايش سرازیر شد. (2)
	- با گریه کردن هیچی درست نمیشه. جوابتون یا آره است یا نه.
	اگه جوابتون منفی بود که سینا طبق روال دادگاه، تو روز موعود سرش میره بالای دار. اگر جوابتون مثبت باشه که سینا بعد از گذروندن زندانش آزاد میشه.
	اما زندگی شما به فنا میره. مجبور میشی با دشمنات زندگی کنی و هزار تا درد و عذاب بکشی. حالا دیگه همه چی به تصمیم شما بستگی داره. و البته باید این رو به پدرتون هم بگم. خوب. بهتره من برم.
	آقای امیری از نیلا خداحافظی کرد و رفت. او نیلا را شکسته پشت سر خود به جای گذاشت. نیلا همانجا گریههایش را کرد و بعد رنجور به بخش بازگشت.
	دیگر نمیتوانست افکارش را سامان دهد و یا درست به کارهایش برسد.
	دیگر نمیتوانست افکارش را سامان دهد و یا درست به کارهایش برسد. (1)
	دیگر نمیتوانست افکارش را سامان دهد و یا درست به کارهایش برسد. (2)
	آنقدر اعصابش خورد شده بود که ثانیهها برایش کش میآمدند.
	پستش را رها کرد و به اتاقش رفت. در را بست و پشت میز نشست. سرش را میان دستهایش گرفت و گریه کرد.
	باورش نمیشد آقای راستاد مردی باشد که بخواهد چنین معامله کثیف
	ی با آنها بکند. حالا امیدش را برای گرفتن رضایت از دست داده بود. حالا میفهمید آن مرد به این سادگیها کوتاه نمیآید.
	ی با آنها بکند. حالا امیدش را برای گرفتن رضایت از دست داده بود. حالا میفهمید آن مرد به این سادگیها کوتاه نمیآید. (1)
	ی با آنها بکند. حالا امیدش را برای گرفتن رضایت از دست داده بود. حالا میفهمید آن مرد به این سادگیها کوتاه نمیآید. (2)
	حتی احساس کرد این حرفها برای از سر باز کردنشان بوده است.
	فکرش هزار جا رفت. هزار خیال به ذهنش خطور کرد اما نتوانست این حرفها را جدی بگیرد.
	به سینا اندیشید که اگر باد این حرف را به گوشش میرساند، پشت همان میلهها زودتر خودزنی میکرد تا خواهرش به دردی بی درمان مبتلا نشود.
	به سینا اندیشید که اگر باد این حرف را به گوشش میرساند، پشت همان میلهها زودتر خودزنی میکرد تا خواهرش به دردی بی درمان مبتلا نشود. (1)
	به سینا اندیشید که اگر باد این حرف را به گوشش میرساند، پشت همان میلهها زودتر خودزنی میکرد تا خواهرش به دردی بی درمان مبتلا نشود. (2)
	به حسام اندیشید. هر چند مدتی بود که نبود. مدتی بود که دیر به دیر او را میدید اما دلش نمیآمد او را بگذارد و برود. با خود فکر کرد «مگر به این سادگیها است که عشقم را سر توهمات یک پیرمرد بگذارم و بروم توی زندگی کسی که اصلا او را نمیشناسم»
	و به یاد شاهین افتاد و تصویری که از او در ذهن داشت. یک بیمار افسرده قرصی با ریش و سبیل و موهای نامنظم و بلند.
	احساس کرد ستون فقراتش یخ زد.
	همان روز هم که او را دیده بود کمی احساس ترس کرده بود، حالا چطور میتوانست همسر کسی شود که از او واهمه داشت.
	آن مرد بیمار روحی بود و آنقدر ترسناک بود که کسی نخواهد یک ساعت را با او بگذراند. چه برسد به یک عمر.
	آن مرد بیمار روحی بود و آنقدر ترسناک بود که کسی نخواهد یک ساعت را با او بگذراند. چه برسد به یک عمر. (1)
	آن مرد بیمار روحی بود و آنقدر ترسناک بود که کسی نخواهد یک ساعت را با او بگذراند. چه برسد به یک عمر. (2)
	سارا کف دستش را روی پیشانی عرق کرده اش کشید و زیر لب گفت:
	- کسی بهش زن نمیده میخوان من رو فدا کنن. این هم نقشه خوبی بود برای داخل آدم کردن اون پسرشون.
	وقتی داشت به منزل بر میگشت تصمیم گرفت سری به حسام بزند. به جلوی منزل آنها رفت. بعد از مدت زیادی بود که به منزلشان میرفت.
	وقتی داشت به منزل بر میگشت تصمیم گرفت سری به حسام بزند. به جلوی منزل آنها رفت. بعد از مدت زیادی بود که به منزلشان میرفت. (1)
	وقتی داشت به منزل بر میگشت تصمیم گرفت سری به حسام بزند. به جلوی منزل آنها رفت. بعد از مدت زیادی بود که به منزلشان میرفت. (2)
	جلوی در توقف کرد و گوشی همراهش را بیرون کشید. به حسام زنگ زد. بعد از چند بوق جواب داد.
	- سلام
	- سلام حسام. چه عجب زود جواب دادی؟
	- این دفعه دستم آزاد بود.
	- کجایی؟
	- خونه ام.
	- میشه در رو باز کنی
	- مگه کجایی؟
	- جلوی خونه تون.
	- اومدم.
	چند لحظه بعد وقتیکه نیلا در حال قفل کردن درب ماشینش بود در حیاط باز شد و حسام وارد کوچه شد.
	نیلا به سمتش رفت و گفت:
	- سلام. حالت چطوره؟
	- سلام عزیزم. خسته نباشی.
	ممنون.
	- بیا
	حسام دست نیلا را گرفت و هر دو وارد حیاط شدند. نیلا گفت:
	- یه مدته نیستی.
	- کارم خیلی زیاده. تو که میدونی سینا نیست من واقعا دست تنهام و دارم کارهای دو نفر رو انجام میدم.
	- باشه عزیزم. قبول.
	وسط حیاط کنار باغچه، حسام نیلا را نگهداشت. با دلتنگی به چشمهای او نگاه کرد.
	باصدایی ضعیف گفت:
	- خیلی دلم برای دیدن این چشمها تنگ شده بود.
	- پس چرا اصلا نبودی؟
	- گفتم که...
	پلکهایش را روی هم فشرد و گفت:
	- همهی اینا تموم میشه.
	و پلک گشود و سرش را جلو برد و جایی نزدیک لبهای نیلا را بوسید. نیلا با قلبی به تپش در آمده چشمهایش را بست.
	و پلک گشود و سرش را جلو برد و جایی نزدیک لبهای نیلا را بوسید. نیلا با قلبی به تپش در آمده چشمهایش را بست. (1)
	و پلک گشود و سرش را جلو برد و جایی نزدیک لبهای نیلا را بوسید. نیلا با قلبی به تپش در آمده چشمهایش را بست. (2)
	حسام به خود جرئت داد و لبهایش را روی لبهای نیلا کشید.
	-حسام.
	هر دو چون برق گرفته ها از هم دور شدند. حسام رو به سمت صدا کرد.
	- خاله میگه بیایین تو.
	نیلا دستپاچه گفت:
	- سلام. (5)
	- سلام.بفرمایین.
	حسام در دلش دخترخاله اش را فحش کشید. دست نیلا را گرفت و گفت:
	- بریم. (1)
	هردو به درون ساختمان رفتند. نیلا با خانواده حسام و خاله اش احوالپرسی کرد و بعد به تعارف حسام روی مبلی در کنار او نشست.
	مهرانه خانم پایش را روی دیگری انداخت و گفت:
	- نیلا سر سنگین شدی.
	- از احوالپرسیهای شما.
	مهرانه ابروهایش را بالا انداخت و گفت:
	- مثل اینکه عروس خانوم از چیزی ناراحته.
	نیلا بدون خجالت و محکم گفت:
	- بله. ناراحتم. یک ساله خبری از این عروستون نگرفتین. مگه چندتا عروس دارین که به همون یکی هم نمیتونین برسین. حتی یه زنگ نزدین بگین مردهای یا زنده!
	- عروس خوبه، تو چرا حالی از مادر نامزدت نپرسیدی؟
	- چون روزهایی که من و خانوادهام به شدت به دلداری نیاز داشتیم، شما نبودی که دلدار ما باشی. توی بدترین شرایط رهام کردین. حتی حسام. من که به خاطر شرایطم خیلی حالم بد بود. اونکه باید حواسش میبود شما بودین.
	حسام دستش را روی دست یخزده نیلا گذاشت و گفت:
	- آروم باش عزیزم.
	- من آرومم.
	- حسام جان بذار حرفشو بزنه. انگار دلش خیلی پره.
	نیلا سری تکان داد و گفت:
	- دلم پر نیست. دلم گرفته. از اینکه تا این حد. براتون بیارزش بودم.
	- باید چکار میکردیم نیلا جان؟ تو خودت باید میاومدی و میرفتی. الان تاوان اوضاع سینا رو ما باید بدیم. هرچند داریم میدیم. عقدتون به هم خورد. انگار نه انگار. تو حال حسام برات اهمیت داشت. وضع سینا که مشخص بود. حداقل شمام به حسام فکر میکردین. بابا ماما...
	نامزدی که نسبت نمیسازه دخترم. فقط یه اسمه که رو هم گذاشتین.
	- توی شرایطی که ما داریم کی میتونه به عقد و ازدواج فکر کنه؟
	- پس تکلیف ما چیه دخترم؟ شیش ماه دیگه سینا اعدام میشه. یک سال هم باید صبر کنین تا سالگردش. فکر نمیکنی این نامزدی دیگه خیلی طولانی میشه.
	تقریبا تا اونوقت میشه چهارسال.
	به نظرت چهار سال مدت طولانیی نیست؟ معلومه که این شرایط بین تو و حسام و خانوادهها سردی میآره.
	نیلا که از شنیدن این جملات و پوزخندهای خاله و دخترخاله های حسام خونش به جوش آمده بود، از جا جهید و گفت:
	- من اشتباه کردم که همین الان هم اومدم. نباید میاومدم.
	حسام دست نیلا را کشید و سرزنش وار گفت:
	- نیلا. (2)
	نیلا دستش را کشید و با صدای بلند داد زد:
	- اگه تو جای سینا بودی مادرت همینطوری حرف میزد؟
	حسام شانههای او را گرفت و گفت:
	- آروم باش.
	مهرانه خانم هم از جا بلند شدو  گفت:
	- اینجا رو با کجا اشتباه گرفتی که داد میزنی؟ به چه حقی سر پسرم داد میکشی؟ انگار ما داداششو انداختیم اون تو.
	حسام با فریاد گفت:
	- ساکت.
	خالهاش اخم کرده گفت:
	- آفرین حسام. سر مادرت داد میزنی؟ خانم از در اومده  شمشیرش رو از رو بسته. کسی باید چکارش کنه؟ انگار سر آورده.
	نیلا نفس نفس میزد و چشمهایش دریایی از اشک شده بودند. بغض رهایش نمیکرد و منتظر جواب حسام بود.
	حسام گفت:
	- حق با نیلاس. مادرم حتی به خاطر من حالش رو نمی پرسید. خودمون بودیم بیشتر از این دلخور میشدیم.
	نیلا نفسش را آرام بیرون فرستاد که همزمان اشکهایش روی گونههایش چکید.
	مهرانه خانم خود را روی مبل رها کرد. دخترخاله اش با ناز گفت:
	- وا حسام. خوب خاله حق داره. نباید عروسش تحت هر شرایطی یادش میرفت که نامزدی داره و نامزدش خانواده ای دارن.
	حسام با غیظ گفت:
	- تو یکی خفه شو.
	دختر که به شدت یکه خورده بود گفت:
	- وا! مامان ببین حسام چی میگه.
	نیلا از حسام جدا شد و به سمت در رفت.
	حسام دنبالش رفت و گفت:
	-نیلا... نیلاجان.
	نیلا هقهق کنان سمت در رفت. دلش از حرفهای بی منطق مهرانه خانم گرفته بود.
	نیلا هقهق کنان سمت در رفت. دلش از حرفهای بی منطق مهرانه خانم گرفته بود. (1)
	نیلا هقهق کنان سمت در رفت. دلش از حرفهای بی منطق مهرانه خانم گرفته بود. (2)
	مهرانه خانم از پشت داد زد:
	- برو حسام. برو لیاقتت همینه. فردا پس فردا برادرش رو که اعدام کردن سر نداری بلند کنی.
	حسام چرخید و رو به بقیه با فریاد گفت:
	- به شماها مربوط نیست.
	و از ساختمان بیرون زد و در را محکم به هم کوفت.
	همه از جا پریدند.
	- نازنین جان. برو یه لیوان آب واسه خاله ات بیار رنگ به رو نداره.
	نازنین سریع رفت و نازیلا مشغول ماساژ دادن شانه های خاله اش شد.
	حسام به نیلا رسید و بازوی او را چنگ زد و گفت:
	- مگه صدات نمیزنم؟ با این حالت کجا داری میری؟
	- قبرستون
	نیلا خواست برود اما حسام او را به سمت خود چرخاند. نیلا با عصبانیت دستهایش را در سینه حسام زد و گفت: - ولم کن.
	و در ماشین را باز کرد و نشست.حسام چند ضربه به شیشه زد و گفت:
	- نیلا نرو تصادف میکنی. صبر کن آروم شی.
	نیلا گوش نکرد. در لحظه آخر حسام در را باز کرد و پشت سر او نشست. در را بست و به صدای گریههای نیلا گوش کرد.
	کمی بعد گفت:
	- نیلا! بس کن دیگه.
	- مادرت خیلی نامرده.
	- چون زنه.
	نیلا عصبی در آینه نگاه کرد و گفت:
	- الان چه وقت شوخیه؟
	- اون مادرمه نیلا. حق نداری بهش توهین کنی.
	- ولی اون حق داره به من توهین کنه، نه؟
	- معلومه که حق نداره. من حوصله این حرف های زنونه رو ندارم. دعواهاتون رو بذارید بین خودتون. از چیزی که به من ربط داره حرف بزن.
	نیلا دستش را کنار سرش زد و در حالیکه اشکهایش بند نمیآمد گفت:
	- کمکم کن پس.
	- چکار کنم؟
	- نمیدونم. نذار سینا اعدام بشه.
	- نیلا به خدا حاضرم دار و ندارم رو بدم فقط رضایت بدن. وقتی کوتاه نمیان چکار کنم؟
	- نمیدونم. من خودمم موندم چکار کنم.
	نیلا کنار زد که حسام پایش را کنار دنده گذاشت و خود را روی صندلی جلو انداخت و گفت:
	- فکر میکنی حال و روز من بهتر از شماهاس؟ من هم دلم برای سینا مثل سیر و سرکه میجوشه.چکار کنم خوب هیچی ازم بر نمیاد. یه کار ازم خواست. اینکه باهات ازدواج کنم و نذارم بینمون سرد شه و فاصله بیفته ولی شد. همون ترسی که سینا داشت اتفاق افتاد.
	- مامانت چی میگفت؟
	- چی میگفت!
	- سینا اعدام بشه سرت پایین میشه؟
	- عصبانی بود یه چیزی گفت.
	- نکنه میخواد مانکنهای ایتالیایی زنت بشن!
	حسام جبهه گرفت و گفت:
	- نه! این چه حرفیه؟ تو در مورد ما چی فکر کردی؟ اینکه ما تا این حد پستیم؟ فقط کاش اومدی تو به جای گله گذاری از مادرم یه جور دیگه باهاش حرف میزدی. وقت واسه این چیزا زیاد بود.
	- نیست. دیر هم بهش گفتم.
	- بس کن اشکات رو پاک کن.
	حسام دستهایش را جلو برد و اشکهای نیلا را پاک کرد. او را جلو کشید و سرش را در آغوش گرفت و گفت:
	- میخوای تو این هفته عقد کنیم؟
	- که چی بشه؟ (2)
	- هم تو خیالت راحت بشه که قرار نیست اتفاقی بیفته. هم میریم پیش سینا و این خبر خوشحال کننده رو بهش میدیم. اون خیلی نگران آینده توئه
	- باید بهش فکر کنم.
	- باشه (1)
	حسام پیشانی نیلا را بوسید و گفت:
	- دیگه خودت رو ناراحت نکن. شاید اتفاق بهتری افتاد.
	نیلا سر فرود آورد. حسام پیاده شد و خم شد. گفت:
	- حالا آروم برو خونه. مراقب خودت باش.
	نیلا خداحافظی کرد و به منزل رفت.
	فصل پنجم:
	آقا جلال در اتاقش نشسته بود و داشت نقطه نامعلومی را نگاه میکرد. فکرش درگیر شرط بزرگی بود که وکیل سینا به گوشش رسانده بود.
	هر طور فکر میکرد نمیتوانست با زندگی نیلا بازی کند تا سینا زنده بماند. نیلا جوان بود،عاشق بود، او هم باید زندگی میکرد.
	نمیتوانست زندگی دخترش را با جان پسرش طاق بزند. هر دو برایش عزیز بودند و دردانه. چطور میتوانست تصمیمی به این سختی بگیرد.
	او حتی به خودش حق نمیداد در موردش فکر کند. چه برسد به اینکه تصمیم هم بگیرد.
	از این شرایط سخت خسته شده بود. صورتش را میان دستهایش گرفت و گریه کرد.
	از این شرایط سخت خسته شده بود. صورتش را میان دستهایش گرفت و گریه کرد. (1)
	از این شرایط سخت خسته شده بود. صورتش را میان دستهایش گرفت و گریه کرد. (2)
	چند ضربه به در اتاق خورد و نیلا در را باز کرد و گفت:
	بابا، شام حا...
	و با دیدن حال پدرش در را رها کرد و وارد اتاق شد و گفت:
	- چیزی شده بابا؟
	آقا جلال با دستمال اشکهایش را زدود و گفت:
	- نه دخترم. چیزی نیست.
	- پس چرا گریه میکنی بابا؟
	- چی بگم بابا؟ خسته شدم...
	او سر بلند کرد و بغض کرده روبه نیلا گفت:
	- سخته بابا. دارم پسرم رو از دست میدم. مادرت هم همینطور. این زن دیگه اون زن سابق نمیشه. دووم نمیاره. اگر این دوتا از دست برن من هم میمیرم بابا. باید چکار کنم؟ هر دری رو زدم. هر کاری کردم. اما انسانیت ندارن.
	نیلا جلوی پدرش زانو زد و سرش را روی زانوی پدرش گذاشت و گفت:
	- درست میشه بابا. سینا برمیگرده.
	- امیدوارم اینطور باشه.
	آقا جلال دستش را روی سر او کشید و گفت" حالا که مادرت این حال و روزشه احساس تنهایی میکنم. کاش سر پا بود تا بتونم بازهم بهش تکیه کنم.
	- درست میشه.
	آن شب نیلا ساعتها کنار مادرش نشست و صورت او را نگاه کرد. صورتی که به شدت در هم شکسته و غمگین بود. در خواب هم غم داشت.
	آن شب نیلا ساعتها کنار مادرش نشست و صورت او را نگاه کرد. صورتی که به شدت در هم شکسته و غمگین بود. در خواب هم غم داشت. (1)
	آن شب نیلا ساعتها کنار مادرش نشست و صورت او را نگاه کرد. صورتی که به شدت در هم شکسته و غمگین بود. در خواب هم غم داشت. (2)
	او صورت مادرش را نوازش میکرد و به گذشته میاندیشید . به روزگاری قبل از آن شب پلید.
	به روزهایی که خوش بودند. شاد بودند و هنوز خبری از این دردهای عظیم و این دوری نبود.
	سینا هرشب در خانه بود و با مادرش سر ازدواج کردن کلکل میکرد. هر شب آخر وقت پای سیستمش بود و داشت کاری انجام میداد.او هر وعده غذایی که در منزل بود با آب و تاب از دستپخت مادرش تعریف میکرد و با لقمههای بزرگی که در دهان جای میداد، با لذت «جون» میگف...
	هر روز بدون اینکه فراموش کند وقتی از خانه میرفت از مادرش میپرسید  «مامان! چیزی لازم نداری؟» و مادرش هر روز جواب میداد «فقط سلامتی مادر»
	او همیشه حرف برای گفتن با پدرش داشت. از بازار حرف میزد، از اقتصاد، از اخبار روز، از اتفاقات شرکت، از پیشرفت و کم و کاستهایش. آن دو مردانه پای صحبتهای هم مینشستند و حرف هم را به خوبی میفهمیدند.
	و اما برای نیلا برادری بود نرم و مهربان که همیشه نسبت به او احساس مسئولیت میکرد. شاید این به دلیل اختلاف سنشان بود. سینا نه تنها چون هر برادر دیگر به خواهرش تعصب داشت و با اینکه سرش به کارش بود اما همیشه حواسش به تمام حرکات او بود. غمش را میدید، شا...
	نیلا حالا که به اینها میاندیشید میفهمید چقدر نبود سینا برای پدر و مادرش شکنجه آور است. و چقدر زندگیشان بدون سینا سرد و کسل کننده شده است.
	او خم شد مادرش را بوسید و برخاست و به اتاقش رفت.
	روی تخت دراز کشید و به لباسی که درون کاور به کمد آویزان بود نگاه کرد.
	لباسی که از نظرش بر خلاف زیباییش بسیار نحس بود.
	با نگاه کردن به آن به یاد حسام افتاد و این دوسال اخیر زندگیش با او.
	مردی که همیشه مهربان بود اما حالا با فشاری که به خانواده نیلا میآمد داشت کم کم از آنها دور میشد.
	نیلا گوشی را مقابل خود گذاشت و به حسام پیام داد.
	سه روز از آن شب گذشته بود و به خاطر برخورد تندش با مادر حسام پشیمان شده بود.
	حس میکرد باید خوددار میبود. آن هم جلوی خاله حسام.
	- سلام عزیزم. خوبی؟
	طولی نکشید که جواب گرفت"سلام، تو خوبی نیلا جان"
	- ممنون... فکر می کنم اون شب مادر رو بدجور ناراحت کردم
	- اشکال نداره. اون هم تو رو ناراحت کرد.
	- چه خبرها. خوبین؟
	- عالی. ممنون. پدر مادرت چطورن؟
	- مثل این چند وقت که گذشت. بابام خیلی غصه داره. امشب دیگه اشکاش رو دیدم
	- خیلی متأسفم.
	- ممنون. (1)
	- نیلا، دوست داری از اینجا چی برات بیارم؟
	- مگه کجایی؟ (1)
	-کیش.
	- کیش؟ کی رفتی؟ با کی؟
	- روز بعد از اینکه اومدی خونمون.
	نیلا چند لحظه جوابی نفرستاد و بعد گفت:
	- خوش بگذره. چطور شد که نگفتی؟
	- فکر کردم ناراحتی. گفتم نگم فعلا تا بعد
	- خانوادگی رفتین؟
	- با خونه خالهام
	- آهان. پس مسافرت خانوادگی بوده
	- آره همون شب اومده بودن برنامهریزی  کنن
	- خوبه. پدر مادر من هم به یه مسافرت احتیاج دارن. کاش میشد برن مسافرت.
	حسام جوابی نداد. نیلا هم گوشی را کنار گذاشت و پلکهایش را روی هم گذاشت و سعی کرد بخوابد.
	حسام جوابی نداد. نیلا هم گوشی را کنار گذاشت و پلکهایش را روی هم گذاشت و سعی کرد بخوابد. (1)
	حسام جوابی نداد. نیلا هم گوشی را کنار گذاشت و پلکهایش را روی هم گذاشت و سعی کرد بخوابد. (2)
	بعد از پیشنهاد آقای راستاد به
	وکیل برای رضایت دادن به سینا، آقای امیری هر روز با آقای سرمد تماس میگرفت. منتظر بود تا جواب نهایی را از آقای سرمد بگیرد و مهلت پانزده روزه را به او گوشزد میکرد و هر روز داشت این مهلت به آخر خود نزدیک میشد.
	آقای سرمد اگر نه میگفت آقای امیری از او میخواست بیشتر فکر کنند.
	اما آقای سرمد هنوز نتوانسته بود حتی آن را با نیلا مطرح کند.
	نیلا هم در خود فرو رفته بود و در امواجی از افکارش غرق بود و هر روز و هر لحظه در فکر خانوادهی پرپر شدهاش بود.
	ده روز از مهلتشان سر رفته بود و نیلا وقتی به حسام فکر میکرد نمیتوانست او را رها کند.
	ده روز از مهلتشان سر رفته بود و نیلا وقتی به حسام فکر میکرد نمیتوانست او را رها کند. (1)
	ده روز از مهلتشان سر رفته بود و نیلا وقتی به حسام فکر میکرد نمیتوانست او را رها کند. (2)
	و وقتی به سینا میاندیشید دلش میخواست همه جوره خود را برای آزادیش به آب و آتش بزند.
	روز دهم او در بیمارستان مشغول کارش بود که نگهبان بخش به سراغش آمد و گفت:
	- خانم سرمد، خسته نباشید.
	- ممنون. بفرمایید.
	- یه آقایی اومدن می خوان بیان تو
	- مگه نمیدونید ساعت ملاقات نیست. ردش کنید بره. شما که قوانین بخش من رو میدونید
	- برای ملاقات نیومده میخواد شما رو ببینه
	- من؟ کی هست؟
	- گفتن راستاد.
	نیلا به وضوح لرزید. سر بلند کرد و به نگهبان خیره شد.
	نگهبان با تردید گفت:
	- میخوایین بگم بره؟
	نیلا از جایش بلند شد و نگران دستهایش را به هم فشرد و گفت:
	- نه. بگین بیان تو.
	نگهبان سرفرود آورد و رفت. نیلا دوباره پشت میزش نشست و با نوشتن خدمات پرستارها خود را سرگرم کرد. چند دقیقه بعد چند ضربه به در کاملا باز خورد.
	نیلا سر بلند کرد و از دیدن شاهین یخ زد. انتظار دیدن راستاد بزرگ را داشت، نه پسرش را.
	با رنگ پریده و به سختی از جا بلند شد و گفت:
	- بفرمایید
	شاهین وارد اتاق شد. نگهبان از کنار در گفت:
	- من همین نزدیکیها هستم. اگر امری داشتین صدام کنید
	نیلا سر فرود آورد و بعد رو به شاهین به صندلی کنار میزش اشاره کرد.
	شاهین روی نزدیکترین صندلی نشست و آرام گفت:
	- سلام. (6)
	- سلام آقای راستاد.
	شاهین ساکت شد. به جلوی پایش خیره شد و نیلا سعی کرد نگاه ترسیده اش را از آن مرد ترسناک بگیرد.
	از آن مردی که موهایش تا روی بازوهایش رشد کرده بود و آنها را پشت سرش بسته بود میترسید.
	از آن مردی که موهایش تا روی بازوهایش رشد کرده بود و آنها را پشت سرش بسته بود میترسید. (1)
	از آن مردی که موهایش تا روی بازوهایش رشد کرده بود و آنها را پشت سرش بسته بود میترسید. (2)
	از مردی که بلندای ريشش تا روی سینهاش بود وحشت داشت.
	دستپاچه بود. ناخودآگاه به مردی که در اتاقش کز کرده بود نگاه کرد.
	او را در دو سال پیش به خاطر آورد. در شبی که سینا برادرش را زده بود. آن زمان چهرهاش کمتر رعب انگیز بود.
	نیلا سعی کرد به خود مسلط شود. چایساز داخل اتاقش آبش هنوز جوش بود.
	از چایساز برایش چای در فنجان ریخت و برای خودش هم. با دست لرزان فنجان را نزدیک او گذاشت و گفت:
	از چایساز برایش چای در فنجان ریخت و برای خودش هم. با دست لرزان فنجان را نزدیک او گذاشت و گفت: (1)
	از چایساز برایش چای در فنجان ریخت و برای خودش هم. با دست لرزان فنجان را نزدیک او گذاشت و گفت: (2)
	- بفرمایین.
	شاهین سر بلند کرد و رو به نیلا گفت:
	- از من میترسین؟
	نیلا روی صندلیش نشست و دستهایش را محکم به هم قفل کرد تا نلرزند و بعد گفت:
	-نه.
	- معلومه که میترسین.
	نیلا با شنیدن این حرفها ناخودآگاه دلش میلرزید و بیشتر وحشت میکرد.
	پس نگاهش را پایین گرفت تا از چشمهای یخ زده او نترسد. شاهین نگاهش به حلقه دست نیلا افتاد. دندانهایش را روی هم فشرد و بعد دستش را به درون کتش برد. یک خشاب قرص در آورد. یکی از آنها را خالی کرد و خشاب را سرجا انداخت.
	پس نگاهش را پایین گرفت تا از چشمهای یخ زده او نترسد. شاهین نگاهش به حلقه دست نیلا افتاد. دندانهایش را روی هم فشرد و بعد دستش را به درون کتش برد. یک خشاب قرص در آورد. یکی از آنها را خالی کرد و خشاب را سرجا انداخت. (1)
	پس نگاهش را پایین گرفت تا از چشمهای یخ زده او نترسد. شاهین نگاهش به حلقه دست نیلا افتاد. دندانهایش را روی هم فشرد و بعد دستش را به درون کتش برد. یک خشاب قرص در آورد. یکی از آنها را خالی کرد و خشاب را سرجا انداخت. (2)
	قرص را در دهان انداخت و فنجان را برداشت و دو جرعه از چای را، همانطور داغ نوشید.
	قرص را قورت داد و به نگاه ترسیده نیلا خیره شد و با صدای گرفته گفت:
	-من اینم. یه افسرده، قرصی. یه بیمار روحی. پدرم فکر کرده اگر من ازدواج کنم خوب میشم. چون زیر بار ازدواج نرفتم و کسی هم علاقه نداره با من زندگی کنه، به سرش زده شما رو مجبور به ازدواج با من بکنه. گرو کشی کرده و میخواد به برادرتون در ازای شما رضایت بده.
	امروز اگر اومدم اینجا به دو دلیل بود. اول اینکه بیام پیش اون پزشکی که به پدرم معرفی کردین. دوم به این دلیل که شما رو ببینم و بگم این اشتباه رو مرتکب نشین.
	تلاش کنین به شکل دیگه رضایت بگیرین. ولی این روش اشتباهه. اشتباهه چون من کسی نیستم که بخوایین حتی بعدها بهم تکیه کنین. من تکیهگاه خوبی نیستم.
	مشکلات زندگیم خیلی زیادن و این دور از مردونگیه من بخوام شما رو وارد این ماجراها کنم. من یه روز حالم خوشه، ده روز داغون. دو روز میفهمم کی هستم و چی هستم ده روز نمیدونم. با زندگی خودتون بازی نکنین.
	شاهین به دست نیلا اشاره کرد و گفت:
	-نامزد هم که دارین. پس دلش رو نشکنید. چون ممکنه بعدها هرگز نتونید با عذاب وجدان کنار بیایین.
	نیلا به خود جرئت داد و گفت:
	-شما میتونین پدرتون رو راضی کنین؟
	- به چی؟
	- اینکه به سینا رضایت بده؟
	- نمیتونم. اگر میتونستم توی این دوسال راضیشون میکردم.
	- اگر سینا بمیره، پدر و مادرم از دست میرن.
	شاهین آهی کشید و از جا بلند شد. گفت: - من هم برادر کوچیکترم رو دوست داشتم. حاضر نبودم طوریش بشه. اگر باور نمیکردم مرگش فقط یک اتفاق بوده. طور دیگه رفتار میکردم. اما حالا هر بار به خودم میگم فقط یک پیشامد بود.
	تا کمی داغ دلم سرد بشه.
	او پشت به نیلا کرد و سمت در رفت. در میان چهارچوب در ایستاد و گفت:
	- دختر خانوم توی خانواده من یه زندگی جهنمی انتظارت رو میکشه. اشتباه نکن.
	بعد راه افتاد و با قدمهای آهسته و سنگینش دور شد.
	نیلا نفسش را فوت کرد و سرش را میان دستهایش گرفت. به بخت بدشان لعنت فرستاد و در دل خدا را صدا زد.
	وقتی شیفتش تمام شد وسایلش را جمع کرد و به طرف منزل رفت. تصمیم گرفت این حرفها را به حسام هم بگوید.
	او به حسام حق میداد که این موضوع را بداند.
	برای همین راهش را عوض کرد و به شرکت رفت. وقتی وارد شرکت شدکارمندها رفته بودند. منشی هم داشت وسایلش را جمع میکرد که برود.
	سر بلند کرد و بادیدن نیلا لبخند زد و گفت:
	- سلام خانم سرمد. خوبین؟
	- سلام. ممنون عزیزم.
	و بعد جلو رفت و نیلا را در آغوش کشید و گفت:
	- مهندس سرمد چطورن؟ واقعا دلمون براشون تنگ شده.
	- خوبه. خدا رو شکر.
	منشی نیم نگاهی سمت در اتاق مدیریت کرد و بازوهای نیلا را گرفت و با صدایی آهسته گفت:
	- کاش مهندس برگردن. اینجا شده هر کی به هرکی. باور کنید روزی صدبار تصمیم میگیرم استعفا بدم دوباره به امید اینکه افاقه ای میشه و مهندس میاد، نظرم عوض میشه.
	- چرا هر کی به هر کی؟
	منشی سری تکان داد و گفت:
	- مهندس عظیمی دخترخاله اش رو استخدام کرده. با امر و نهیای بیخودش روزگارم سیاه شده. اصلا کار هم بلد نیست. اشتباه هم زیاد میکنه. من حداقل تجربه دارم، کارم رو بلدم. اشتباهاتش رو میگم بدش میاد. بعد هی با حرفا و دستورات الکی اذیتم میکنه. تا مهندس سرمد ...
	نیلا که از شنیدن این حرفها شوک زده بود گفت:
	- کِی استخدامش کرده؟
	- حدود شیش ماهی میشه.
	- اون که رشته اش با کار شما مرتبط نیست.
	- پارتی همه کار میکنه عزیزم... دختره دیوونه حتی نمیذاره چایی یا اوراق و اسناد و حتی برنامهها رو تحویل مهندس عظیمی بدم. میگه هر چی لازم بود بده به من، من میبرم براشون. با این حرکتهای لوس و جلفش. اَه.
	نیلا از درون میسوخت. منشی بازوهای او را فشرد و گفت:
	- فقط تو رو خدا از من نشنیده بگیرین
	- خیالتون راحت باشه.
	منشی برگشت و مشغول جمع کردن کیفش شد و گفت:
	- طبق معمول داخلن.
	نیلا دندانهایش را روی هم فشرد. منشی راه افتاد گفت:
	- من رفتم برین داخل. که اعتراض نکنن چرا اومدنتون رو خبر ندادم.
	بعد گونه نیلا را بوسید و رفت.
	نیلا با قلبی که ضربانش اوج گرفته بود به جلوی در رفت و بدون در زدن در را گشود.
	نازنین پشت سر حسام بود و روی شانههای او لمیده بود و صورتش کنار صورت حسام بود.
	نازنین پشت سر حسام بود و روی شانههای او لمیده بود و صورتش کنار صورت حسام بود. (1)
	نازنین پشت سر حسام بود و روی شانههای او لمیده بود و صورتش کنار صورت حسام بود. (2)
	با دیدن نیلا هر دو سریع راست شدند و حسام پشت میز ایستاد.
	نیلا دستههای کیفش را فشرد و سلام کرد.
	- سلام عزیزم.
	-سلام نیلا خانوم.
	نیلا جلو رفت و نشست و گفت:
	- خست نباشید
	حسام هم نشست و نازنین از پشت او بیرون آمد. با ابروهای در هم کشیده سمت در رفت و از اتاق بیرون زد.
	نیلا رو به حسام گفت:
	- از این همه نزدیکیتون چه برداشتی بکنم؟
	-نیلا باور کن چیزی نیست. اون کارمند منه.
	- با همه کارمندات این رفتار رو میکنی؟
	- این چه حرفیه؟
	- اصلا چرا استخدامش کردی؟
	- بیکار بود خاله گفت نذارم بیکار باشه
	- ادبیات چه ربطی به نرم افزار و برنامه نویسی داره؟
	- تونستن استخدامم کردن. شما مشکلی دارین؟
	نیلا رو به نازنین کرد که کنار در ایستاده بود و داشت کیفش را روی مچش مرتب میکرد.
	نیلا از رو در آمد و گفت:
	- معلومه که مشکل دارم.
	- پس سعی کن با مشکلت کنار بیای! پسرخالهام دلش خواست من رو استخدام کرد. مگه باید از تو اجازه میگرفت.
	- نازنین. ساکت باش.
	نیلا بلند شد و به مقابلش رفت و گفت:
	- از من نه. از سینا. شصت درصد سهام اینجا به نام سیناست.
	- باشه. فعلا که سیناتون نیست قرارم نیست که باشه. تصمیم گیرنده حسامه. تو هم هیچ کارهای خانوم.
	نیلا در یک آن عصبی دستش را روی صورت نازنین فرود آورد که حسام فریاد زد:
	- چکار کردی؟
	لبهای نازنین لرزید. نیلا با فریاد گفت:
	- سینا هنوز نمرده که لاشخورایی مثل تو و پسرخالهات بیفتین به جون میراثش. این شرکت رو سینا شرکتش کرد. همین فردا یه وکالت ازش میگیرم و اول دم تو یکی رو میگیرم و از اینجا پرت میکنم بیرون که حساب کار دستت بیاد و جولون ندی.
	حسام بازوی نیلا را سمت خود کشید و گفت:
	- داری اشتباه میکنی. چیزی بین ما نیست. این دختر مثل خواهرمه
	- و منم مثل غریبهها.
	نیلا بازویش را پس کشید و انگشت اشاره اش را سمت حسام گرفت و در صورتش فریاد زد:
	- حسابم رو با تو یکی بعدا صاف میکنم.
	به سمت مبل رفت و در حین برداشتن کیفش گفت:
	-هر روز نیستی، مسافرتهای بیخبر میری، بیخبر این از خود راضیهارو استخدام میکنی. بعدم با هم این وضعتونه.
	کیفش را چنگ زد و برگشت. حسام جلوی او را گرفت و گفت:
	- نمیذارم بری.
	- برو کنار بذار برم.
	حسام بازوهای نیلا را محکم گرفت و گفت:
	اجازه نمیدم بری.
	نازنین گریان
	از پشت سر گفت:
	- تو که به خاله قول دادی ولش کنی. الان که میخواد بره چرا نمیذاری؟
	نیلا با شنیدن این حرف از تک و تا افتاد. حسام به سمت نازنین چرخید و رفت بازوی او را گرفت و محکم تکانش داد و با فریاد گفت:
	- خفه شو لعنتی. چی داری میگی؟
	- تو مگه...
	حسام دوباره فریاد زد:
	- من به گور بابام خندیدم که همچین قولی دادم. بفهمین. نامزدمه. دوسش دارم. چرا اینقدر تحت فشارم میذارین. بابا منم آدمم. تحملی دارم.
	نازنین را به عقب هول داد و گفت:
	- گمشو بیرون. گمشو دیگه نبینمت.
	نازنین هق هق کنان از شرکت بیرون زد. حسام در اتاق را بست و به آن تکیه زد و صورتش را میان دستهایش گرفت و چند نفس عمیق کشید و بعد گفت:
	- نیلا. محض رضای خدا تو بس کن. من تحت فشارم. خیلی. هم از سمت خانوادم که نامزدی رو به هم بزنم. هم از طرف کارهای شرکت. هیچی با هیچی جور در نمیاد. دیگه بریدم. دیگه نمیتونم شب تا صبح فکر کنم. صبح تا شب مثل مرده متحرک باشم. بابا منم آدمم به خدا. از اول با...
	- آهان. پس عروس مورد پسند خانواده، نازنین خانومه. حسام دوست دارم بدونم اگر تو جای سینا بودی و خانوادت به جای خانوادم، اگر من این کار رو میکردم چه دیدی به من داشتن؟ چه انتظاری داشتن. این اصلا درست نیست. وقتیکه بهشون احتیاج داشتم ولم کردن... ولم کردین...
	- ببخشید نیلا جان... باور کن سر در گم شده بودم. خانواده ام تحت فشارم گذاشتن. وگرنه من که نمیخواستم ولت کنم.
	نیلا با نگاهی یخ زده به حسام خیره شد. نگاهش تیره و سرد شده بود. یک لحظه دل حسام لرزید. یک قدم جلو رفت و گفت:
	- نیلا! (1)
	نیلا آهسته گفت:
	- فردا بریم پیش سینا.
	حسام متعجب گفت: (1)
	- سینا؟ برای چی؟
	- دوتایی بریم... باهم. بهش بگیم ازدواج کردیم.
	- ازدواج؟
	- آره. آرزوی سینا این بود تا قبل از اعدام شدنش ازدواج ما رو ببینه. بهش بگیم عقد کردیم.
	- باشه. حتما میریم.
	- فردا مرخصی ساعتی میگیرم میام دنبالت.
	- باشه (2)
	- من باید برم خونه. مامان بابام حالشون خوب نیست. تنهان.
	حسام جلوتر رفت و دستهای نیلا را گرفت و گفت:
	- حالت خوبه؟
	- خوبم
	- چرا دستهات یخ زدن؟
	- چیز مهمی نیست.
	حسام چشمهای نیلا را کاوید. احساس میکرد چشمهای او تیره شدهاند.
	- تو حالت خوب نیست.
	نیلا جواب نداد. حسام او را به آغوش کشید. نیلا سرش را روی سینهی حسام گذاشت و عطر او را به مشام کشید.
	نیلا جواب نداد. حسام او را به آغوش کشید. نیلا سرش را روی سینهی حسام گذاشت و عطر او را به مشام کشید. (1)
	نیلا جواب نداد. حسام او را به آغوش کشید. نیلا سرش را روی سینهی حسام گذاشت و عطر او را به مشام کشید. (2)
	پلکهایش را بست و نفسش را رها کرد.
	آهسته از حسام جدا شد و گفت:
	- داره دیرم میشه.
	- تو با من کاری داشتی که اومدی؟
	- نه. (1)
	و از کنار حسام رد شد.حسام دست نیلا را گرفته بود. نیلا رفت و دستش از دست حسام جدا شد.
	نیلا سوار ماشینش شد و آهنگ غمگینی که آن روزها شریک لحظه هایش شده بود را پلی کرد.
	به سمت منزل رفت و در تاریکی شبها دل خیابانها را شکافت و پیش رفت.
	به سمت منزل رفت و در تاریکی شبها دل خیابانها را شکافت و پیش رفت. (1)
	به سمت منزل رفت و در تاریکی شبها دل خیابانها را شکافت و پیش رفت. (2)
	و آن خیابانهای تاریک با آن چراغ های زرد رنگ چقدر برایش دلگیر شده بود.
	هر دقیقه کاسه چشمهایش پر از اشک میشد و چند لحظه بعد لبریز و خالی.
	او در بازی روزگار مانده بود. هرگز فکر نمیکرد که اینچنین کیش و مات شود.
	او در بازی روزگار مانده بود. هرگز فکر نمیکرد که اینچنین کیش و مات شود. (1)
	او در بازی روزگار مانده بود. هرگز فکر نمیکرد که اینچنین کیش و مات شود. (2)
	آنقدر در خيابانها گشت زد تا داغ دلش فرو نشست و حس کرد دیگر اشکی برای ریختن ندارد.
	آنقدر در خيابانها گشت زد تا داغ دلش فرو نشست و حس کرد دیگر اشکی برای ریختن ندارد. (1)
	آنقدر در خيابانها گشت زد تا داغ دلش فرو نشست و حس کرد دیگر اشکی برای ریختن ندارد. (2)
	وقتی آرام شد به منزل رفت. وارد حیاط که شد همانجا کنار شیر آب داخل حیاط صورتش را شست و با شالش خشک کرد.
	وقتی وارد هال شد پدرش را نشسته روی مبلی دید. در خود و غمگین.
	- سلام بابا.
	- سلام بابا... دیر کردی.
	- شیفتم طول کشید. چرا تنهایین؟ مادر بیدار نشد؟
	- چرا... یه چند دقیقهای بیرون اومد. دوباره رفت بخوابه.
	- اصلا خوب نیست این همه قرص میخوره. بهتره بذارین با این درد کنار بیاد. گیریم هی قرص خورد و روز به روز بدتر شد.
	نیلا خود را روی مبل انداخت.
	- چیزی خوردی؟
	- گرسنه ام نیست بابا.
	- یعنی چی گرسنه نیستم. از سر کار اومدی
	- تو بیمارستان چیزی خوردم
	- چی مثلا! برو لباسات رو عوض کن بیا شامت رو بخور. از بیرون چلو کباب گرفتم.
	و بعد به سمت آشپزخانه رفت و از داخل آشپزخانه گفت:
	- تا تو لباسات رو عوض میکنی من غذا رو گرم میکنم.
	- ممنون بابا... میل ندارم.
	- بدو بیا ببینم.
	- چشم. (2)
	نیلا وارد اتاقش شد و بعد از تعویض لباسهایش به آشپزخانه رفت.
	پشت میز نشست و بشقاب غذایش را نگاه کرد و بعد به پدرش که در حال گرم کردن چای بود گفت:
	- چرا زحمت میکشین؟ خودم انجام میدادم.
	- بخور باباجون. من بلد نیستم مثل مادرت لی لی به لالات بذارم... ولی میدونم هم الان که حال مادرت مساعد نیست، چقدر زندگی برات سخت و کشنده شده.
	نیلا چنگال را در غذایش بازی داد و گفت:
	- درست میشه بابا... همه چیز درست میشه.
	پدرش پشت میز نشست و گفت:
	- واقعا امید داری که این موضوع درست بشه؟
	- آره، درست میشه.
	- چطوری؟ اونا که رضایت بده نیستن.
	- چرا! رضایتشون رو میگیریم
	- با موضوعی که پیش آوردن اطمینان دارم که نمیشه. تو اونارو نمیشناسی. توی این مدت فهمیدم که چه آدمهای دلسنگی هم پیدا میشه. نمیدونم این پیشنهاد چطور به فکر کثیفشون رسیده. نمیخوای رضایت بدی نده، این چه حرفیه که میزنی! مگه دوره ارباب رعیتیه که میگی...
	- من رفتم خونشون.
	آقا جلال متعجب به نیلا خیره شد. نیلا نگاهش را بالا برد و چشمهای گرد شده پدرش را نگریست و گفت:
	آقا جلال متعجب به نیلا خیره شد. نیلا نگاهش را بالا برد و چشمهای گرد شده پدرش را نگریست و گفت: (1)
	آقا جلال متعجب به نیلا خیره شد. نیلا نگاهش را بالا برد و چشمهای گرد شده پدرش را نگریست و گفت: (2)
	- کی رفتی؟ چرا؟
	- چند روز قبل از اینکه این پیشنهاد رو بدن. رفتم باهاشون حرف زدم. که به خاطر مادر رضایت بدن. که این بحث پیش اومد.
	آقا جلال با صدای خفه گفت:
	- چرا رفتی؟
	- نباید میرفتم. ولی دیگه طاقت ندارم بابا... مادر داره از دست میره، شما افسرده شدین، سینا داره هرشب اون تو جون میده. خودم خیلی بی کس شدم. باور کنین نگاه کردن به این زندگی به هم ریخته داره روح من رو میخوره.
	- میخوا به حسام بگیم بیاد عقد کنین. حداقل اگر نامزدیتون رسمی بشه روحیهات بهتر میشه.
	نیلا سرش را به چپ و راست تکان داد. کوبیده را روی پلو تکه تکه کرد و بعد گفت:
	- حسام خیلی از من دور شده. دیگه مثل اول نیست. انگار بار فشار روحی خانواده اون رو هم سرد کرده. نمیخوام تحت فشارش بذارم و مجبورش کنم این غم کده رو تحمل کنه.
	- اون نامزدته نیلا.
	نیلا لبخند کجی زد و گفت:
	- امشب چیزهایی دیدم که تونستم حسام رو تو سختیها بشناسم.
	- چی دیدی؟
	- اون تحمل نداره بار سختی رو به دوش بکشه. آدمیه که تو سختیها از عزیزانش دور میشه تا مجبور نباشه غصه بخوره.
	- مگه چی شده؟ (1)
	نیلا اتفاقی را که افتاده بود برای پدرش تعریف کرد. مو به مو. تمام حرفهای نازنین و منشی و حسام را.
	- پس کارت طول نکشیده، درگیر این مسائل بودی.
	نیلا آهی کشید و بشقاب را کنار زد و دستهایش را روی میز به هم قفل کرد و گفت:
	نیلا آهی کشید و بشقاب را کنار زد و دستهایش را روی میز به هم قفل کرد و گفت: (1)
	نیلا آهی کشید و بشقاب را کنار زد و دستهایش را روی میز به هم قفل کرد و گفت: (2)
	- بابا، من فردا میرم به سینا میگم که با حسام عقد کردم. میخوام خیالش رو آسوده کنم؛ که فکر کنه همه چیز داره خوب پیش میره. بعد هم به درخواست آقای راستاد جواب مثبت میدم.
	آقا جلال معترض گفت:
	- نیلا! (2)
	نیلا التماس گر گفت:
	- بابا... هیچکس به ما فکر نمیکنه. هیچکس دلش برای ما نمیسوزه؛ پدر مادر حسام با ازدواج ما مخالفن. اونا نمیذارن این ازدواج سر بگیره. تا نه ده ماه دیگه که سینا دور از جونش سرش بره بالای دار و بعد یکسال هم صبر کنیم تا سالش، معلوم نیست حسام چند بار من ...
	وقتی سینا نباشه مادر نباشه شما نباشین، دلم به کی خوش باشه؟
	بابا ولی اینطوری حداقل سینا برمیگرده، مامان حالش دوباره خوب میشه، شما هم با وجود مادر بهتر می شین.
	- نیلا... چرا اینطور فکر میکنی؟ اگه تو بری باز زندگیمون همین آش و همین کاسهاس. مادرت بدون سینا نمیتونه، بدون تو هم نمیتونه.
	- بابا... قبول کن مامان سینا رو طور دیگه دوست داره... اون پسرشه، بچه اولشه، محبتش به سینا از جنس دیگهاس. نبضش با قلب سینا میتپه.
	سینا طوریش شه، زبونم لال دور از جونش، سکته میکنه.
	بابا... من هم جای سینا نمیمیرم. من زنده میمونم. شاید یه وقتی، یه جایی، کوتاه اومدن. میام پیشتون. بهتون سر میزنم. ولی حداقل اینطوری کسی از خانوادمون از دست نمیره.
	بابا... من هم جای سینا نمیمیرم. من زنده میمونم. شاید یه وقتی، یه جایی، کوتاه اومدن. میام پیشتون. بهتون سر میزنم. ولی حداقل اینطوری کسی از خانوادمون از دست نمیره. (1)
	بابا... من هم جای سینا نمیمیرم. من زنده میمونم. شاید یه وقتی، یه جایی، کوتاه اومدن. میام پیشتون. بهتون سر میزنم. ولی حداقل اینطوری کسی از خانوادمون از دست نمیره. (2)
	- عشقت به حسام چی میشه؟ تو اصلا... اصلا میدونی چی در انتظارته؟ ممکنه تو اون خانواده بدترین و سختترین زندگی رو داشته باشی. اونا پسرشون مشکل عصبی داره. خودشون هر دفعه میگفتن دوتاپسرامون از دست رفتن. چطور میخوای یه عمر با کسی زندگی کنی که مشکل روحی ...
	- فکر میکنم تحمل اون زندگی از تحمل نبود شماها راحتتره. کی میدونه شاید جدا شدم. شاید برگشتم. شاید اجازه دادن بیام پیشتون.
	- اگه اجازه ندادن چی؟ اگه بهت سخت گرفتن چی؟ اگه آزارت دادن چی؟
	- اونوقت فرار میکنم بابا. فقط باید سینا بیاد بیرون.
	- چرا مثل بچهها رفتار میکنی؟ این کار اصلا شوخی بردار نیست.
	- نمیدونم شوخیه یا نه، ولی تنها راهه.
	- نیلا...
	نیلا دستش را روی دست پدرش گذاشت و گفت:
	- بابا بهم اطمینان کن... درست میشه همه چی.
	- ولی...
	- فقط بین دوتامون باشه... درموردش با هیچکس حرف نزن. قرار نیست کسی بدونه، نه حسام، نه سینا و نه حتی مادر
	- آخه...
	نیلا از جا بلند شد و رو به جلو خم شد و پدرش را بوسید و گفت:
	- همین که گفتم. نگران نباشید.
	و بعد بشقاب را برداشت و محتویات آن را درون ظرف خالی کرد.
	درب ظرف را بست و آن را داخل یخچال گذاشت.
	- چرا چی
	زی نخوردی؟
	- میل ندارم بابا.
	او اجاق را خاموش کرد و برای خود و پدرش چای در دو استکان ریخت.
	دوباره مقابل پدرش نشست و گفت:
	- از روزیکه آقای امیری اون خبر رو آورد به فکر بودم. اما هیچ جور روی حسام نمیتونستم خط بکشم.با این حال طوری داره پیش میره که بخوام درستتر تصمیم بگیرم.
	- از کجا مطمئنی که این تصمیم درسته؟
	- از اونجایی که دارم بهتر اطرافیانمون رو میشناسم. هیچکس براش اهمیتی نداره که به سر ما چی میآد. خودمون باید همدیگر رو نجات بدیم
	- با قربونی کردن تو؟
	- من قربونی نمیشم. فقط شرایط ازدواجم عوض میشه.
	- یه ازدواج که از مرگ بدتره.
	آقا جلال تکیه کرد و سرش را با تأسف تکان داد و گفت:
	- این کار بزرگترین اشتباه ممکنه. معلوم نیست چی در انتظارت هست.
	- هر چی که باشه مرگ نیست.
	- اگر اون پسر دست بزن داشت چکار میکنی؟ اگر بددهن بود؟ اگر توانایی چرخوندن زندگیتون رو نداشت و نتونست از پس مخارج زندگی بر بیاد چی؟ اگر خانوادش اذیتت کردن چی؟ اگر...
	- همه چی ممکنه بابا. ولی همهی اینها میارزه به برگشتن سینا. سینا که بیاد بیرون حتما هوام رو داره.ولی بدون سینا هیچکس هوامون رو نداره.
	آقا جلال یک جرعه چای نوشید و گفت:
	- از عاقبتش نگرانم بابا.
	- عاقبتش بدتر از مردن سینا نیست. اونها طوری حرف میزدن انگار من آویزون زندگیشون هستم. ولی باید قبل از اینکه غرورم شکسته بشه خودم با حفظ غرور از اون رابطه بیام بیرون. پس چه بهتر که برادرم رو نجات بدم.
	- حسام هیچوقت ولت نمیکنه. اون تحت فشار هم که باشه یه مدت دیگه باز دلش هواتو میکنه.
	- کی؟ بعد از اینکه مادرش دستش رو گذاشت تو دست نازنین؟ اون موقع که دیگه ارزش نداره.
	- چی بگم بابا...
	- حسام باید بره... مانکنهای ایتالیایی براش ردیف شده.
	نیلا و پدرش ساعتی در مورد آن مسئله بحث کردند. در آخر نیلا به اتاقش رفت و روی تخت نشست و به نقطه نامعلومی خیره شد. افکارش مشوش و به هم ریخته بود.
	نمیدانست انتهای راهی که انتخاب کرده است چیست. ولی آن را راه آخر میدید.
	نمیدانست انتهای راهی که انتخاب کرده است چیست. ولی آن را راه آخر میدید. (1)
	نمیدانست انتهای راهی که انتخاب کرده است چیست. ولی آن را راه آخر میدید. (2)
	آقا جلال وارد حیاط شد و ساعتها قدم زد. نگران بود. نگران آینده ای که نیلا داشت برای خود رقم میزد.
	دلش میخواست جلوی او را بگیرد اما از طرفی میدید جان برادر در دستان خواهر است.
	همچون یکی ماهی بیرون افتاده از آب که در دستان دخترکی برای برگشت به زندگی بالا و پایین میپرد.
	*
	نیلا و حسام روبه روی در زندان بودند. قلب نیلا مالامال از اندوه بود. حق برادرش نمیدید که عمرش را در این چهاردیواری بگذراند در آخر هم طناب دار سهمش باشد.
	نیلا خطاب به حسام گفت:
	- بریم تو.
	بریم.
	آن دو با هم وارد شدند و بعد از تحویل وسایلشان و آنچه که برای سینا با خود آورده بودند به قسمت ملاقات رفتند.
	وقتی سینا آمد نیلا چند لحظه به مرد شکسته و ژولیده مقابلش نگاه کرد. باورش نمیشد سینا اینچنین هر روز بیشتر از روز قبل حال و روزش بد و بدتر میشود. میدید که این مرد فاقد روحیه و امید است. دلش از درون هزار تکه شد اما دستش را برای او تکان داد و لبخند زد.
	سینا لبخند زد و دستش را بالا آورد. و بعد نشست و لبخندی هم به حسام زد. گوشی را برداشت و به گوشش چسباند.
	نیلا هم گوشی را برداشت و گفت:
	- سلام داداشی، قربونت برم.
	- سلام آبجی کوچیکه. خوبی؟
	- خوبم. خوبی سینا... قربونت برم الهی... چقدر دلم برات تنگ شده بود.
	سینا لبخند زد و باعشق خواهرش را نگاه کرد و گفت:
	- حالت خوبه؟ حسام که اذیتت نمیکنه.
	نیلا نیم نگاهی به حسام کرد و بعد گفت:
	- مگه میتونه؟ سینا میخوام یه خبری بهت بدم!
	- چی عزیزم؟
	نیلا از ته قلب میسوخت. قلبش ضجه غم میزد. اما صورتش میخندید. گفت:
	- منو حسام عقد کردیم.
	سینا خوشحال حسام را نگاه کرد و گفت:
	- مبارک باشه نیلا. الان خیالم ازت راحت شد. خوب کردین... مراقب هم باشین.
	- حتما.
	- گوشی رو بده به حسام.
	نیلا گوشی را به حسام داد. بعد از سلام و احوالپرسی با حسام گفت:
	- تبریک میگم داداش، به پای هم پیر بشین.
	حسام سر تکان داد و گفت:
	- مرسی داداش. آرزو میکنم بیای بیرون و برات زن بگیریم. یه عروسی بگیریم برات از این سر کوچه به اون سر برات چراغونی کنم. با همین دستهای خودم.
	- مرسی.
	حسام گوشی را روی پیشخوان کوچک جلویش کوفت و به گریه افتاد و بیرون رفت. سینا چند بار صدایش کرد. نیلا هم صدایش زد و گفت:
	- کجا میری حسام.
	و بعد گوشی را برداشت و گفت:
	- ببخش سینا، حسامه دیگه. یهو احساساتی میشه.
	- اشکال نداره... طاقت نداره دوستشو اینجا ببینه.
	و بعد خندید و گفت:
	- بهترین خبری بود که منتظرش بودم. خوشحالم الان سایه یه مرد بالا سرته. خیلی نگران آینده ات بودم.
	- قربونت برم. ان شاء الله روزی بشه بیای بیرون، سایه خودت رو سرم باشه.
	- زبون نریز دیگه...
	نیلا و سینا چند لحظه صحبت کردند که حسام برگشت. سینا به او خندید و گفت:
	- چیه مثل دخترا اشکت دم مشکته.
	- دست خودم نیست،
	داداش. بهترین دوستم رو اینجا می بینم میخوام دق کنم.
	- خدا نکنه. بگو ببینم تو که یادت هست خواهرم امانت دستته.
	- همیشه.
	- آفرین پسر خوب. جای من رو واسه پدر مادرم پر کن. مادرم خیلی داغونه. حواست بهش باشه.
	- حتما. (1)
	وقتی اتمام ملاقات را اعلام کردند نیلا گفت:
	- از خدا میخوام هرچه زودتر خبر آزادیت رو بشنوی.
	- خدا از زبونت بشنوه
	نیلا و حسام از سینا خداحافظی کردند. سینا به بند بازگشت و نیلا و حسام سوار ماشین حسام شدند.
	- کجا ببرمت؟
	- بیمارستان.چرا گذاشتی رفتی؟
	- فکر میکنی تحمل وضعیت سینا واسه من آسونه؟ زد خودش رو بدبخت کرد. می بینمش دلم ریش میشه. واسه دروغی که بهش گفتیم عذاب وجدان دارم. چرا دروغمون رو رسمی نکنیم؟
	نیلا نگاهش را به بیرون دوخت.
	لبهایش را جوید تا به بغض گره شده در حلقومش اجازه شکستن ندهد.
	لبهایش را جوید تا به بغض گره شده در حلقومش اجازه شکستن ندهد. (1)
	لبهایش را جوید تا به بغض گره شده در حلقومش اجازه شکستن ندهد. (2)
	وقتی نیلا جواب نداد حسام گفت:
	- نیلا جانم. کجایی؟ با تواَم.
	نیلا آب دهانش را قورت داد و گفت:
	- باشه... یه چند وقت دیگه.
	- یعنی کی مثلا؟
	- به همین زودیا.
	- یه روزی تعیین کن.
	نیلا عصبانی شد و داد زد:
	- چه میدونم حسام. همین روزا دیگه. آمادگیشو داشتم خبرت میکنم.
	- چرا عصبانی میشی؟
	- چون رو اعصابی. این اصرارا کار الان نیست.
	- پس کار کِیِه؟
	- وقتی که من داشتم از تنهایی بال بال میزدم و تو نبودی.
	- من فقط کارم زیاد بود و گرفتار بودم.
	- فقط!
	- حالا دیگه از این به بعد حرفای نازنین رو چماق کن و هی بکوب فرق سر من
	- من قصد چنین کاری ندارم.
	- چرا خواستی بریم با چنین دروغی سینا رو خوشحال کنیم؟
	نیلا جوابی نداد.
	- جواب من رو بده.
	- چون این تنها چیزی بود که سینا رو خوشحال میکرد.
	- پس چرا همون روزای اول نیومدی خوشحالش کنیم که اینطوری مادرم رو به جونم نندازی.
	- مادرت خودش نباید عقل داشته باشه که اوضاع و حال و روز ما رو بسنجه! مادرم رو دیدی؟ اون زن حال و روز این رو داره بشینه سر سفره عقد دخترش کِل بکشه؟ برای اون هر شب پسرش میمیره و هر روز دوباره زنده میشه. تو خودت هم درکت بیشتر از مادرت نبود. اگر بود یک ه...
	با کی و چی و چراشو من دیگه نمیدونم اما دقیقا فقط واسه من نبودی.
	- دلت پره؟
	- تو اینطور فکر کن.
	- اینطور فکر میکنم چون هست... چکار باید میکردم. فکر میکنی فقط زندگی تو خراب شده. پس منی که این همه وقت از لحاظ ذهنی و روحی اذیت شدم چی؟
	من هم یه آدمم. می اومدم سراغ تو، تو توی خودت بودی. حال پدر و مادرت هم که خیلی بدتر از تو. نه میشد مال من باشی، که خیالم راحت بشه. نه مال من نبودی که بخوام کلا بیخیال اون خونه بشم.
	بابا بسه دیگه. این رفتارهای حق به جانب کلافه ام کرده. میدونی حال من دقیقا حال آدمیه که با قایق سوراخش وسط اقیانوس گیر کرده، هیچ فریاد رسی هم نداره. اونقدر سرگردونم که نمیدونم چکار کنم؟ دوستم پای اعدام. نامزدم که قرار بود زنم بشه، هنوز نشده. معلوم هم...
	بابا بسه دیگه. این رفتارهای حق به جانب کلافه ام کرده. میدونی حال من دقیقا حال آدمیه که با قایق سوراخش وسط اقیانوس گیر کرده، هیچ فریاد رسی هم نداره. اونقدر سرگردونم که نمیدونم چکار کنم؟ دوستم پای اعدام. نامزدم که قرار بود زنم بشه، هنوز نشده. معلوم هم... (1)
	بابا بسه دیگه. این رفتارهای حق به جانب کلافه ام کرده. میدونی حال من دقیقا حال آدمیه که با قایق سوراخش وسط اقیانوس گیر کرده، هیچ فریاد رسی هم نداره. اونقدر سرگردونم که نمیدونم چکار کنم؟ دوستم پای اعدام. نامزدم که قرار بود زنم بشه، هنوز نشده. معلوم هم... (2)
	نیلا زیر لب گفت:
	- فقط بیخیال شو.
	- چی؟
	- گفتم فقط بیخیال شو.
	-  یعنی چی؟
	- یعنی اینکه الان واقعا تحت فشار عصبیام و نمیخوام به چیزی فکر کنم.
	- باشه... باشه. هر وقت آروم شدی، یه فکری بکن و راهی بذار جلو پای من که تکلیفم رو بدونم.
	وقتی به جلوی بیمارستان رسیدند نیلا بغض کرده و عصبی بود. میدانست  آخرین باری اَست که حسام را میبیند.
	این اِحساس دوگانه داشت او را میکشت. حسام به نیمرخ او دقت کرد و گفت:
	- چیه عزیزم؟
	نیلا رو به حسام چرخاند و خود را جلو کشید و او را در آغوش کشید. حسام متعجب نیلا را به خود فشرد و گفت:
	- چی شده عزیزم.
	نیلا ناخواسته گریه میکرد و قطرات اشک از چشمهایش روان بود. میدانست بعد از این لحظه جدایی پیش میآید و دلتنگیهای عظیم.
	حلقه دستهایش را دور گردن حسام محکمتر کرد و او را بیشتر به خود فشرد.
	مشامش را پر از عطر تن حسام کرد و بوی عطر او را به خاطر سپرد.
	حسام دستهایش را روی کمر نیلا کشید و گفت:
	- چی شده نیلا؟ چرا حرف نمیزنی.
	نیلا بعد از اینکه حسابی گریه کرد و اشکهایش را نثار شانههای حسام کرد از او جدا شد و گفت:
	- هیچی! فقط دلم گرفته.
	حسام یک دستمال برداشت و صورت او را پاک کرد و گفت:
	- چرا خودت رو اذیت میکنی؟ همهی اینها هم یه طوری تموم میشه دیگه. قول میدم درست میشه. نگران نباش. سعی میکنم یه کاری کنم درست بشه.
	نیلا لبخند تلخی زد و گفت:
	- آره. درست میشه.
	و بعد از چهره دوست داشتنی حسام دل کند و پیاده شد. خم شد و چند ثانیه به چشمهای حسام
	نگاه کرد و بعد گفت:
	- خداحافظ. (1)
	- مراقب خودت باش. (1)
	نیلا راه افتاد و رفت. حسام هم پایش را روی پدال گاز فشرد و از آنجا دور شد.
	نیلا راه افتاد و رفت. حسام هم پایش را روی پدال گاز فشرد و از آنجا دور شد. (1)
	نیلا راه افتاد و رفت. حسام هم پایش را روی پدال گاز فشرد و از آنجا دور شد. (2)
	به نیلا و حال و روزش اندیشید. به سینایی که در یک قدمی مرگ بود فکر کرد. به خودش و حال روزش که همچون صخره ای در حال فرو ریختن بود اندیشید.
	میدانست برخلاف آنچه که باید انجام میداد عمل کرده اَست. حالا حال نیلا او را دچار عذاب وجدانی بیش از پیش کرده بود. تنهایش گذاشته بود. آن هم در بدترین شرایط زندگیاش.
	شب خواستگاری به او قول داده بود، در سختترین شرایط زندگی کنارش باشد و نگذارد غم به دلش سایه بیفکند. اما حالا درست کاری مخالف قولش انجام داده بود.
	شب خواستگاری به او قول داده بود، در سختترین شرایط زندگی کنارش باشد و نگذارد غم به دلش سایه بیفکند. اما حالا درست کاری مخالف قولش انجام داده بود. (1)
	شب خواستگاری به او قول داده بود، در سختترین شرایط زندگی کنارش باشد و نگذارد غم به دلش سایه بیفکند. اما حالا درست کاری مخالف قولش انجام داده بود. (2)
	وقتی به شرکت رسید و وارد ساختمان شد با کارمندهایش که به او سلام و روز به خیر میگفتند رو به رو شد.
	مقابل میز منشی ایستاد و با صدای بلند گفت:
	- همه جمع کنید برید خونههاتون.
	منشی که سر پا ایستاده بود ترسیده گفت:
	- چرا آقای عظیمی؟
	- همتون تا اطلاع ثانوی مرخصی.
	همه جمع شدند و پرسیدند:
	- چرا؟ (3)
	- چون من میگم. کار تعطیله... همین حالا برید خونههاتون. مرخصی  اجباریه. حقوقاتون هم سر وقت واریز میشه، بفرمایید.
	و بعد به اتاقش رفت و لپ تاپ شرکت و چند فلش مموری و وسیله دیگر را برداشت و از اتاق بیرون آمد و درب اتاق را قفل کرد و دید که همه در حال رفتن هستند. با صدای بلند گفت:
	- همه در دسترس باشین. ممکنه کارم بهتون بیفته.
	و بعد خطاب به منشی گفت:
	- همه قرار ملاقاتها رو کنسل کنید.
	و بعد راه افتاد و از شرکت بیرون زد.
	به منزل رفت و وقتی وارد منزل شد مادرش را چون شب قبل ناراحت دید. مهرانه از او رو میگرفت و ناراحت بود. چون حسام با نازنین بد رفتار کرده بود و جواب سیلی نیلا را نداده بود.
	حسام به طبقه بالا رفت. وارد اتاقش شد و یک ساک از درون کمد بیرون کشید. ساک را روی تخت انداخت و بعد چند دست لباس برداشت و درون ساک چید.
	مهرانه که تا به حال پسرش را این ساعت در خانه ندیده بود به سراغش رفت.
	وقتی ساک او را دید گفت:
	- جایی میری؟
	- حتما دارم میرم که ساک بستم.
	- اونوقت کجا به سلامتی؟
	حسام رو به مادرش گفت:
	- جایی که چند  وقت از شما و همه مشکلاتی که برام ساختین دور باشم.
	مهرانه سریع جبهه گرفت و گفت:
	- من برای تو مشکل ساختم؟ میبینم که خانوم خانوما دوباره پُرت کرده. باز چی زیر گوشت خونده که از این رو به اون رو شدی.
	- اون چیزی زیر گوشم نخونده. فقط خودم از این وضعیت خسته شدم
	- مگه چی شده؟ (2)
	- چی باید بشه؟ دیگه بدتر از این؟ من احمق عقلم رو دادم دست شماها. مغزم رو کار گرفتین. به جای اینکه زیر بار مسئولیتم بمونم باعث شدین شونه خالی کنم. عشقم رو تو بدترین شرایط زندگیش ول کنم. من بزرگترین حماقت دنیا رو کردم.
	- آهان پس کاملا مغزت رو شست وشو داده.
	- اون که مغز من رو شست و شو داد شما  بودین. من که نامزد خودم رو داشتم. عشقمه، دوستش دارم. شماها گفتین ولش کن. گفتین داداشش اعدام بشه مردم نمیگن اتفاق بوده. میگن از خانواده یه قاتل زن گرفته. هر روز هم خاله و نازنین و نازیلا رو آوردین ور دل من.
	من کی از این دوتا خوشم میاومد که اینهمه سعی کردین ما رو به هم بچسبونین. هان؟ بیچاره نیلا که دلش رو به من خوش کرد. بیچاره سینا که فکر میکرد من میتونم پشت و پناه خواهرش باشم. خاک بر سر من بیعرضه.
	حسام وسایلش را برداشت که مهرانه خانم جلویش را گرفت و گفت:
	- بفهم که  از روز اول از این دختر خوشم نیومد. بفهم که دلم میخواد خواهرزاده خودم عروسم باشه. هم خوشگل تر از نیلاس، هم احساسم بهش بهتره.
	حسام پوزخندی زد و گفت:
	- پس چطوره برای خودتون بگیرینش. یا اگر نمیشه، نازنین رو واسه بابا بگیرین، که این عروسک خوشگل که احساستون بهش خوبه بشه هووتون و همیشه هم جلو چشمتون باشه.
	دست مهرانه بالا رفت و روی صورت حسام فرود آمد. حسام سر کج شدهاش را راست کرد و تکانی به فکش داد و با دهان بسته فک بالا و پایینش را از هم فاصله داد. مهرانه خشمگین غرید:
	- بیحیا.چطور به خودت اجازه میدی همچین حرفی بزنی. از کی تا حالا اینقدر دریده و بی ادب شدی.
	حسام گفت: (1)
	- از وقتی که شما اجازه دادین خط بکشین رو خواسته های من. به خودتون اجازه دادین واسه من تصمیم بگیرین و به تصمیمات من بی احترامی کنین. از وقتی که به علایق من پشت کردین و باعث شدین یه آدم نامرد جلوه کنم. یه آدم سستِ حال به هم زن.
	از وقتی که با اون رفتارهای مسخره تون دل نیلا رو شکستین. از وقتی که دیگه احترامی برای رابطه من با اون دختر قائل نبودین. من میرم، وقتی برگشتم اسمی از نازنین نباشه. اسمی از به هم خوردن رابطه من و نیلا نباشه. کسی حرف بزنه میدونم چجوری جوابش رو بدم"
	و بعد مادرش را کنار زد و با سرعت خود را به طبقه پایین رساند. مهرانه دنبالش دوید و صدایش کرد اما او جواب نداد. از خانه بیرون زد و سوار ماشینش شد و دور گشت.
	مهرانه عصبی به درون منزل برگشت و طول و عرض سالن
	را قدم زد. وقتی خسته شد خود را روی مبل رها کرد و با انگشتهایش پیشانیش را ماساژ داد.
	خواهرش از شب گذشته به خاطر رفتار نیلا و حسام با نازنین قهر کرده بود و تلفنهایش را جواب نمیداد. حسام هم که با آن حال رفته بود. بیشتر از دست نیلا حرص خورد و نمیدانست چطور پای او را از زندگیشان ببرد.
	یکدفعه پلک گشود و از ماساژ دادن پیشانیش دست کشید. با عجله به اتاقش رفت و حاضر شد. با آژانس تماس گرفت و منتظر ماند. وقتی آژانس آمد و سوار شد گفت:
	یکدفعه پلک گشود و از ماساژ دادن پیشانیش دست کشید. با عجله به اتاقش رفت و حاضر شد. با آژانس تماس گرفت و منتظر ماند. وقتی آژانس آمد و سوار شد گفت: (1)
	یکدفعه پلک گشود و از ماساژ دادن پیشانیش دست کشید. با عجله به اتاقش رفت و حاضر شد. با آژانس تماس گرفت و منتظر ماند. وقتی آژانس آمد و سوار شد گفت: (2)
	- برید به بیمارستان.
	راننده او را به همان آدرس برد. خطاب به راننده گفت:
	-بمونید تا برگردم.
	- چشم خانم.
	مهرانه خانم وارد بیمارستان شد. زمان ملاقات بود و برای ورودش مشکلی نداشت.
	وارد بخش شد و جلوی ایستگاه پرستاری ایستاد و خطاب به پرستاری که داشت با دکتر صحبت میکرد گفت:
	- ببخشید خانم.
	همهی پرستارهایی که حضور داشتند رو به او کردند.
	پرستار رو به او گفت:
	- لطفا اتاق مریضتون رو از روی بُرد پیدا کنید.
	دوباره رو به دکتر کرد.
	- من اینجا مریض ندارم. بگید خانم سرمد بیاد.
	- تو اتاقشون هستن.
	- هر قبرستونی که هستن بگید بیاد.
	دکتر و پرستار متعجب به هم نگاه کردند. بقیه در گوش هم پچ پچ کردند.
	دکتر برگشت و گفت:
	- خوب خانم چرا تشریف نمیبرید به اتاقشون.
	- بگید بیاد اینجا.
	دکتر به پرستار اشاره کرد. پرستار به دنبال نیلا رفت و دکتر دفترچه بیمهای  که در دست داشت را روی پیشخوان گذاشت و خود را با نوشتن دارو در آن سرگرم کرد.
	چند لحظه بعد نیلا آمد. همه می دانستند او امروز حال خوشی ندارد و حالا این زن از او چه میخواست!
	نیلا با دیدن مهرانه خانم دلش به شور افتاد. وقتی به او رسید گفت:
	- سلام، خو...
	مهرانه خانم به او توپید:
	-چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو زدی زندگی من رو داغون کردی.
	نیلا متعجب گفت:
	- من! چرا من؟
	- حق به جانب وانستا. آره تو. عزیزم من به چه زبونی بگم دوست ندارم عروسم بشی. ازدواج کردن حسام با تو آینده اش رو خراب میکنه. میفهمی؟
	- بیایید بریم تو اتاقم در این مورد حرف بزنیم.
	و بعد نگاهی به پرستارها و همراهایی کرد که از صدای بلند مهرانه خانم از اتاق  هايشان سرک میکشیدند.
	- نخیر. همین جا حرف میزنیم. ایهاالناس داداش این خانم قاتل یه نفره. یک نفر رو کشته. من نمیخوام از خانواده یه قاتل زن بگیرم. باید برم کی رو ببینم. این خانم پیچیده به پسرم دست از سرش بر نمی داره. من فقط یه پسر دارم. نمیخوام زندگیش خراب بشه. دلم میخوا...
	نیلا به خاطر لحن حرف زدن مهرانه خانم احساس مرگ میکرد. دوست داشت بمیرد. دهان باز کرد و در حالیکه اشک از چشمهایش میبارید گفت:
	نیلا به خاطر لحن حرف زدن مهرانه خانم احساس مرگ میکرد. دوست داشت بمیرد. دهان باز کرد و در حالیکه اشک از چشمهایش میبارید گفت: (1)
	نیلا به خاطر لحن حرف زدن مهرانه خانم احساس مرگ میکرد. دوست داشت بمیرد. دهان باز کرد و در حالیکه اشک از چشمهایش میبارید گفت: (2)
	- این چه کاریه؟ من عروس شمام. قبل از اینکه اون اتفاق بیفته عروستون بودم. مگه شما سینا رو نمیشناسین؟ مگه شما نمیدونین سینا کیه؟ مگه نمیدونین یه اتفاق ناخواسته بوده. چرا آبروریزی میکنین؟
	- تو آبروریزی نکردی؟ چرا نازنین رو زدی؟ مگه نمیدونی من چقدر رو نازنین حساسم؟
	نیلا سری تکان داد و با صدای بلند گفت:
	- چون خیلی دختر وقیحیه. و اگر این کار رو کردم برای این بود که حدش رو بدونه.
	- تو چی حدت رو میدونی؟ پات رو از زندگی پسرم بکش بیرون. اگر نکشی زندگی رو بهت زهر میکنم.
	دکتر از رفتار مهرانه خانم و پچ پچ حاضرین به ستوه آمد و خودکار دستش  را روی پیشخوان کوفت و خطاب به مهرانه خانم گفت:
	- حیف خانم سرمد که بخواد عروس یکی مثل شما بشه. خانم به اصطلاح محترم. شما باید مسائل خصوصیتون رو میبردین تو خونه یا اتاق ایشون، حل میکردین، نه که صداتون رو بندازین سرتون هوار هوار کنین. مردی که شما مادرش باشین باید خودش رو بکشه با این رفتار سطح پایین...
	- این موضوع به شما مربوط نیست.
	دکتر از پشت پیشخوان بیرون زد و با صدای بلند گفت:
	- چرا ربط داره. اومدین تو بخش من به کولیگری. این رفتارتون فقط مناسب اون خونهایه که توش سلطنت میکنین. نه اینجا. گمشو بیرون ببینم تا زنگ نزدم به حراست که مشایعتت کنن.
	- وقتی تو دکتر این مملکتی و...
	دکتر انگشت اشارهاش را سمت مهرانه خانم گرفت و با جدیّت گفت:
	- به پرستارم توهین کردی، الان میخوای به منم توهین کنی. اون جمله از دهنت در بیاد یه راست میفرستمت کلانتری.
	مهرانه خانم نگاه اخم آلودی به نیلا کرد و دستش را به بازوی او زد و گفت:
	- آخر این ماجرا خوب تموم نمیشه.
	نیلا آهسته و غمگین گفت:
	-آره پشیمون میشین.
	مهرانه خانم با غیظ نگاه از نیلا گرفت و به سمت خروجی راه افتاد. دکتر با صدای بلند گفت:
	- یکی نیست بگه تو که هنوز مامانت برات تعیین تکلیف میکنه، که چی بخوری چی بپوشی بی جا زن میگیری بچه ننه.
	مهرانه خانم جلوی در دکتر را نگاه کرد و بعد رفت. نیلا بیحال بود و سرگیجه داشت. دیگر ت
	مهرانه خانم جلوی در دکتر را نگاه کرد و بعد رفت. نیلا بیحال بود و سرگیجه داشت. دیگر ت (1)
	مهرانه خانم جلوی در دکتر را نگاه کرد و بعد رفت. نیلا بیحال بود و سرگیجه داشت. دیگر ت (2)
	تحمل نداشت.
	راهش را به سمت اتاقش کج کرد. وارد اتاقش شد و پشت میز نشست. دکتر و یک پرستار بعد از او وارد اتاق شدند.
	پرستار گفت:
	- خانم سرمد بذارین فشارتون رو بگیرم. آستین نیلا را بالا زد و مشغول شد. اما اشک به نیلا امان نمیداد. دکتر خطاب به نیلا گفت:
	- این همه اشک برای کار یک زن بی عقله؟
	نیلا به سختی بغضش را قورت داد و گفت:
	- داداشم دوست صمیمی پسرشه. سالها خونه شون رفت و آمد داشت. قبل از نامزد شدن من با پسرش. نامزدم قبل از اینها هر روز خونمون میاومد.
	اصلا فکر نمیکردم این خانم حتی نخواد حرمت اون نون و نمکهایی که این دوتا باهم خوردن رو نگه داره. داداش من چاقو نکشیده. فقط کسی رو که بهش فحش داده و براش مشت انداخته به عقب هول داده. از شانس بدش می افته و سرش میخوره به جدول بعد هم میمیره. اسم قاتل خو...
	کمی بعد پرستار گفت:
	- نیلا جان خیلی فشارت پایینه.
	- برید براش سرم بیارید.
	- چشم. (3)
	پرستار رفت و دکتر روی صندلی نشست و گفت:
	- ببین دختر جون، بدترین چیزها رو تحمل نکن چون به کسی وابستهای. یه وقتایی وابستگی جز تحمل خاری و خفت نیست. اگر میدونی ارزش نداره اصرار نکن که همه چی درست بشه. یا به امید اینکه یه روزی درست میشه نباش. هیچ چیزی اونقدر ارزش نداره که هر بار خون به جگر ...
	نیلا دستش را زیر چشمهای خیسش کشید و سرش را بالا و پایین انداخت. پرستار آمد و برای نیلا سرم را وصل کرد.
	نیلا دستش را زیر چشمهای خیسش کشید و سرش را بالا و پایین انداخت. پرستار آمد و برای نیلا سرم را وصل کرد. (1)
	نیلا دستش را زیر چشمهای خیسش کشید و سرش را بالا و پایین انداخت. پرستار آمد و برای نیلا سرم را وصل کرد. (2)
	- سرمت که تموم شد برو خونه.
	- ولی... (1)
	- میگم کسی به جات وایسه... رنگت شده مثل گچ دیوار
	- ممنون دکتر.
	- خواهش میکنم. (1)
	دکتر روز بخیری گفت و رفت تا به کارهایش برسد. نیلا هم بعد از اینکه پرستار برایش سرم را وصل کرد و رفت به صندلی تکیه کرد و نگاهش را به سقف دوخت و گفت:
	- خدایا... میخوای این اتفاق بیفته. مگه نه؟ میخوای من با حسام نباشم. میخوای سینا اینجوری بیاد بیرون؟ باشه. کاش میدونستم حکمت این همه اتفاق و درد چیه؟
	چیزی که از آن حرف زده بود اما در موردش دو دل بود حالا باید عملی میشد. دست برد و گوشی همراهش را برداشت. شماره آقای امیری را پیدا کرد. با اوتماس گرفت. او با دومین بوق جواب داد.
	- جانم خانم سرمد.
	_ سلام.
	- سلام. منتظرتون بودم. خیلی نگران بودم که جوابتون چی میشه؟ با پدرتون که حرف میزدم میگفت دست من نیست. هر چی نیلا بگه.
	- آقای امیری.
	- بله!
	باز هم اشک از چشمهایش سرازیر شد و با بغض گفت:
	- زنگ بزنید بگید بهشون بگید شرطتون قبوله.
	آقای امیری چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت:
	- مطمئنید؟
	- بله. (6)
	- خوب مبارک باشه.
	نیلا به هق هق افتاد و گریه کرد. ارتباط را قطع کرد و سرش را روی میز گذاشت.
	وقتی سرمش تمام شد با شانه های افتاده از بیمارستان بیرون زد و به منزل رفت.
	مهرانه خانم که میترسید حسام با شنیدن موضوع بیشتر اِحساساتش جریحه دار شود پس با او تماس گرفت تا برایش به دلخواه موضوع را توضيح دهد.
	مهرانه خانم که میترسید حسام با شنیدن موضوع بیشتر اِحساساتش جریحه دار شود پس با او تماس گرفت تا برایش به دلخواه موضوع را توضيح دهد. (1)
	مهرانه خانم که میترسید حسام با شنیدن موضوع بیشتر اِحساساتش جریحه دار شود پس با او تماس گرفت تا برایش به دلخواه موضوع را توضيح دهد. (2)
	بار اول گوشی حسام کلی زنگ زد تا قطع شد و بار دوم وقتی زنگ زد گوشی حسام خاموش بود. او با عصبانیت گوشیاش را روی مبل پرت کرد و گفت:
	- عفریت خانم قبل از من پرش کرده.
	در منزل آقای راستاد همه دور میز شام نشسته بودند و داشتند شامشان را در سکوت صرف میکردند و تنها صدای به هم خوردن قاشق چنگال با کاسه و بشقاب به گوش میرسید.
	زنگ گوشی همراه آقای راستاد در فضا طنین انداز شد و صدای آهنگ ملایمش به گوش رسید. آقای راستاد از پشت میز بلند شد و رفت گوشیاش را از روی میز برداشت و صفحه را نگاه کرد.
	اسم خرمی باعث شد سریع تر جواب دهد. گوشی را به گوشش چسباند و گفت:
	- بله
	- سلام جناب راستاد
	- سلام. بفرمایید در خدمتم
	- خرمی هستم.
	- بله، بله به جا آوردم.
	آقای راستاد روی مبل نشست و گفت:
	- بفرمایید در خدمتم.
	- خدمت از ماست. جناب راستاد غرض از مزاحمت. عصری آقای امیری وکیل سینا سرمد با بنده تماس گرفتن.
	- خوب!
	- گفتن که با پیشنهاد شما موافقن
	- موافق نبودن جای تعجب داشت.
	- الان چی دستور میفرمائید؟
	- بهشون بگو برای روز سه شنبه، حاضر باشن. قرار محضر برای حوالی ساعت پنج یا شش میگیرم. از همونجا هم دختر باید همراهمون بیاد. برگشتن خونه و الان بره بعدا بیاد نداریم. طی این یکی دو روز هم تشریف ببرید رضایتنامه رو توی دادگاه آماده کنین، شرایط رو قید کن...
	- چشم حتما. امری باشه جناب راستاد.
	- عرضی نیست.
	آقای راستاد خداحافظی کرد و گوشی را روی میز برگرداند. وقتی از روی مبل بلند شد نگاهش به نگاههای خیره خانوادهاش افتاد. همه مات نگاهش میکردند.
	برگشت و سر میز نشست. همه در سکوت منتظر بودند که او ماجرا را بگوید. خانم راستاد که سمت چپ میز نشسته بود و از همه به آقای راستاد نزدیکتر بود گفت:
	- چی شده؟ داشتین چی میگفتین.
	- خرمی بود. گفت خانواده سرمد شرایط رضایت رو قبول کردن.
	راستاد قاشق چنگال را روی میز گذاشت و تکیه کرد و به همسر مستبدش نگاه کرد. نگاهی زار و درمانده. حالا اطمینان پیدا کرد که همسرش باز هم دارد حرفش را به کرسی مینشاند.
	همه در سکوت و بیحرکت به آقای راستاد نگاه کردند. تنها شاهین سرش پایین بود.
	خانم راستاد با بغض گفت:
	- آخر کار خودت رو کردی؟ آخر رفتی به اون بی همه چیز رضایت بدی! اون پسرم رو کشته. پسرت رو.
	و کلمه آخر را با حرص بر سر آقای راستاد فریاد زد. آقای راستاد دو انگشتش را روی گوش چپش فشرد و چند لحظه پلک بست. بعد هم رو به همسرش گفت:
	- منیر خانم! شاهرخ پسرم بود. دلم براش میسوزه. از اینکه نیست و سر این میز و توی این خونه جاش خالیه ناراحتم. ولی کشتن اون پسر، شاهرخ رو بهم بر نمیگردونه.
	رامین به حرف آمد و گفت:
	- پس میخواین چکار کنین عمو؟ رضایت بدین بره؟
	شاهین که تا آن لحظه داشت به سختی خودش را کنترل میکرد بلند شد که برود. آقای راستاد محکم گفت:
	- بشین.
	- حاجی...
	- گفتم بشین.
	شاهین همیشه در مقابل حکم پدر سر تعظیم فرود میآورد. این بار هم نشست.
	شاهین همیشه در مقابل حکم پدر سر تعظیم فرود میآورد. این بار هم نشست. (1)
	شاهین همیشه در مقابل حکم پدر سر تعظیم فرود میآورد. این بار هم نشست. (2)
	آقای راستاد گفت: (1)
	- اون دختری که اون روز اومد اینجا خواهر قاتل بود. من تصمیم دارم اون رو برای شاهین عقد کنم. به جاش به برادرش رضایت میدم.
	خانم راستاد با صدای بلند زیر گریه زد و صورتش را میان دستهایش گرفت. شیلا و ربکا ناباور به آقای راستاد نگاه میکردند.
	خانم راستاد با صدای بلند زیر گریه زد و صورتش را میان دستهایش گرفت. شیلا و ربکا ناباور به آقای راستاد نگاه میکردند. (1)
	خانم راستاد با صدای بلند زیر گریه زد و صورتش را میان دستهایش گرفت. شیلا و ربکا ناباور به آقای راستاد نگاه میکردند. (2)
	رامین رو به شاهین کرد که سر به زیر داشت. گفت:
	- تو راضی هستی؟
	شاهین جواب نداد. آقای راستاد گفت:
	- چرا نباشه. دو کار خیر با هم انجام میده. هم یه نفر رو از گَلِ دار پایین میکشه هم خودش متأهل میشه و از بلاتکلیفی در میآد.
	رامین رو به عمویش گفت:
	- اگه بخوایم اونطور به قضیه نگاه کنیم آره. معامله ی خوبیه.
	خانم راستاد صورت خیس از اشکش را بالا آورد و گفت:
	- آخه چرا این کارا رو میکنی حاجی؟ به قاتل پسرم رضایت میدی، خواهرش رو میآری تو خونه من!
	- من صلاح کار رو در این دیدم. هر کس هم ناراحته، میتونه بره. راه باز جاده دراز.
	خانم راستاد در حین بلند شدن از پشت میز گریان گفت:
	- آخه کجا برم؟ دردم رو به کی بگم؟ به خدا این درست نیست، دشمن جونم رو بیارید بذارید رو به روم.
	پشت سر او ربکا میز را ترک کرد و به سمت پلهها دوید. رامین ربکا را نگریست که داشت با سرعت از پلهها بالا میرفت. شیلا که کنار شاهین نشسته بود، مشتش را به بازوی او زد و گفت:
	پشت سر او ربکا میز را ترک کرد و به سمت پلهها دوید. رامین ربکا را نگریست که داشت با سرعت از پلهها بالا میرفت. شیلا که کنار شاهین نشسته بود، مشتش را به بازوی او زد و گفت: (1)
	پشت سر او ربکا میز را ترک کرد و به سمت پلهها دوید. رامین ربکا را نگریست که داشت با سرعت از پلهها بالا میرفت. شیلا که کنار شاهین نشسته بود، مشتش را به بازوی او زد و گفت: (2)
	-چرا؟چرا این کار رو میکنی؟ میخوای یه آدم نفرتانگیز به خانواده اضافه کنی؟
	شاهین جوابی نداد. شیلا از جایش بلند شد و او هم به اتاقش رفت.
	وقتی سالن خلوت شد و هرسه مرد ماندند، رامین ساعدهایش را روی میز به حالت ضربدر گذاشت و با پوزخند به شاهین گفت:
	- جون مادرت برو این ریشت رو بزن. موهاتم کوتاه کن شبیه آدم بشی. به فکر ما نیستی به فکر اون بدبختی باش که قراره تو رو با این قیافه ببینه. اون بخواد یه بوس از لپ تو بگیره باید چهل لا،گیس کنار بزنه، برسه به مراد.
	شاهین جوابی نداد. اما آقای راستاد که خندهاش گرفته بود، دستی به محاسنش کشید و زیر لب استغفراللهی گفت.
	شاهین جوابی نداد. اما آقای راستاد که خندهاش گرفته بود، دستی به محاسنش کشید و زیر لب استغفراللهی گفت. (1)
	شاهین جوابی نداد. اما آقای راستاد که خندهاش گرفته بود، دستی به محاسنش کشید و زیر لب استغفراللهی گفت. (2)
	رامین رو به عمویش گفت: (1)
	- حاجی جون دروغ نمیگم که! خودتون قضاوت کنین. این ریش و سیبل بوسیدن داره.
	- رامین بس کن.
	- چشم. (4)
	رامین رو به شاهین دوباره پوزخند زد. آقای راستاد گفت:
	شاهین بابا. رامین بی راه هم نمیگه. دستی به سر و روت بکش. دختره اینطور تو رو ببینه خوف میکنه.
	شاهین بابا. رامین بی راه هم نمیگه. دستی به سر و روت بکش. دختره اینطور تو رو ببینه خوف میکنه. (1)
	شاهین بابا. رامین بی راه هم نمیگه. دستی به سر و روت بکش. دختره اینطور تو رو ببینه خوف میکنه. (2)
	شاهین نفس عمیقی کشید و گفت:
	- اون من رو اینطوری دیده.
	بعد سر بلند کرد و گفت:
	- بابا. میشه من برم.
	- برو.
	شاهین از پشت میز بیرون آمد و به سوئیتش رفت. رامین دوباره مشغول خوردن باقی غذایش شد و گفت:
	- راستش عمو جون فقط اینطوری میتونستین دستش رو به زندگی بند کنین. ولی در کل خوب کاری کردین.
	- کی بفهمه عمو جان!
	- ولی مگه دختره نامزد نداشت؟ اون رو چکار کرد؟
	- از این لحظه دیگه نداره. از الان نامزدش و تا سه روز آینده همسرش شاهینه. دیگه هم در این مورد حرفی نزنید.
	- ای به چشم.
	آقای راستاد هم رفت و رامین تنها ماند. قاشق را درون بشقابش انداخت و تکیه زد. کمی فکر کرد و بعد به سراغ ربکا رفت. وقتی وارد اتاق ربکا شد او را در حال ضجه زدن دید.
	ربکا خود را روی بالش انداخته بود و سعی داشت صدایش را خفه کند. رامین در را بست و گفت:
	- میبینم که یکی اینجا داره میمیره و به کمک احتیاج داره.
	روی لبهی تخت نشست و موهای ربکا را نوازش کرد و گفت:
	- بسوز پدر عشق. مخصوصا عشق یک طرفه.
	ربکا سرش را بلند کرد و با صدایی که سعی در کنترل کردنش داشت، هق هق کنان گفت:
	-نباید این اتفاق بیفته.چرا اینقدر بدبختم.
	- آره تو واقعا بدبختی. چون همه تو رو خواهر شاهین میدونن. نه کسی که شرایط لازم رو برای ازدواج با اون داشته باشه.
	- تو خیلی بدجنسی رامین.
	- چرا چون دارم حماقتت رو بهت یادآوری میکنم؟
	- مگه دوست داشتن دست خود آدمه.
	- ربکا! تو با شاهین بزرگ شدی. مثل خواهر و برادر بودین.
	اگر کسی غیر از این فکر میکرد حتما بهت میگفت. در ضمن، شاهین مشکلات روحی روانی زیادی داره. اینقدر احساساتی نباش. اون مردی نیست که بشه برای زندگی بهش تکیه کرد. خودت که بهتر از همه به حال و روزش آگاهی.
	- من همین مرد بیمار رو دوست دارم.
	رامین از روی تخت بلند شد و شانهی ربکا را فشرد و گفت:
	- اون تو رو به چشم یه بچه میبینه. نه کسی که بخواد برای زندگیش انتخاب کنه. وگرنه همون چند سال پیش این کار رو میکرد.
	رامین به سمت در رفت و گفت:
	-بگیر بخواب.
	- کمکم کن رامین.
	رامین چرخید و گفت:
	- چکار کنم؟ (1)
	- نمیدونم. جلوی این ازدواج رو بگیر.
	رامین خندید و گفت:
	- من؟ مگه من چکاره ام؟ سر پیازم یا ته پیاز؟ عمو اصلا  به حرف زن عمو گوش کرد که بخواد به حرف من گوش بده! شاهین هم که معلومه کاملا در برابر عمو تسلیمه. چی میتونم بهش بگم. اتفاقا خیلی بهتر شد که این اتفاق افتاد. دیگه حداقل راه به حماقت تو یکی بسته شد. م...
	و با دهان بسته خندید و برگشت و کلید برق را زد. همه جا تاریک شد. ربکا دوباره هق هقش را رها کرد. خود را روی تخت انداخت که رامین گفت:
	- آرومتر بنال... نذار کسی از دردت باخبر بشه. چون مسخرهی دستشون میشی.
	رامین از اتاق بیرون آمد و درب اتاق را بست. وارد باغ شد و روی آخرین پله نشست و به باغچهی گلهای پاییزی که زیر درختهای انار ساخته شده بود، نگاه کرد. او غرق در گذشتهی تلخ خانواده راستاد شد.
	شاهین اما روی مبل چهار نفرهی سوئیتش نشسته بود و آرنجهایش را روی زانوهایش گذاشته بود و دستهایش را در هم گره زده بود. داشت به مسئولیتی که قبول کرده بود میاندیشید.
	شاهین اما روی مبل چهار نفرهی سوئیتش نشسته بود و آرنجهایش را روی زانوهایش گذاشته بود و دستهایش را در هم گره زده بود. داشت به مسئولیتی که قبول کرده بود میاندیشید. (1)
	شاهین اما روی مبل چهار نفرهی سوئیتش نشسته بود و آرنجهایش را روی زانوهایش گذاشته بود و دستهایش را در هم گره زده بود. داشت به مسئولیتی که قبول کرده بود میاندیشید. (2)
	او خود را آنقدر قوی نمیدید که بخواهد زندگی برای کسی بسازد. تکیهگاه کسی شود و کسی را حمایت کند.
	او خود را آنقدر قوی نمیدید که بخواهد زندگی برای کسی بسازد. تکیهگاه کسی شود و کسی را حمایت کند. (1)
	او خود را آنقدر قوی نمیدید که بخواهد زندگی برای کسی بسازد. تکیهگاه کسی شود و کسی را حمایت کند. (2)
	حتی این دو روز آخر خیالش راحت شده بود که نیلا این ازدواج را قبول نمیکند. فکر نمیکرد آن دختر دست به چنین کاری بزند و روی تمام زندگیاش خط بطلان بکشد و ازدواج با او را بپذیرد. مخصوصاً اینکه با هم در این باره صحبت کرده بودند.
	وقتی به این میاندیشید که او به راحتی نامزد سابقش را کنار گذاشته است حرصش میگرفت. او نیلا را هم سطح و همانند کسی میدید که رهایش کرده بود. اما بعد از چند لحظه به خود نهیب زد «شاید هم نه. پای جان در میان است.»
	عُقش میگرفت از این زندگی و بازیهای کثیفش. عقش میگرفت از بالا و پایین ها  و سرنوشت هایی که رقم میزد.
	دستهایش را محکم روی صورتش کشید، تا بلکه افکارش را پاک کند. اما حالش بدتر میشد و بهتر نمیشد.
	دستهایش را محکم روی صورتش کشید، تا بلکه افکارش را پاک کند. اما حالش بدتر میشد و بهتر نمیشد. (1)
	دستهایش را محکم روی صورتش کشید، تا بلکه افکارش را پاک کند. اما حالش بدتر میشد و بهتر نمیشد. (2)
	وقتی به این فکر میکرد از چند شب دیگر در مأمن تنهاییش، دیگر تنها نخواهد بود و باید هر روز و هر لحظه کسی را کنار خود تحمل کند سخت بر میآشفت.
	وقتی به این فکر میکرد از چند شب دیگر در مأمن تنهاییش، دیگر تنها نخواهد بود و باید هر روز و هر لحظه کسی را کنار خود تحمل کند سخت بر میآشفت. (1)
	وقتی به این فکر میکرد از چند شب دیگر در مأمن تنهاییش، دیگر تنها نخواهد بود و باید هر روز و هر لحظه کسی را کنار خود تحمل کند سخت بر میآشفت. (2)
	سر انگشتهایش را روی پوست سرش کشید و موهایش را به هم ریخت. سعی کرد سخت نگیرد و با این افکار بی سر و ته بیشتر از این موجبات ناراحتی خود را فراهم نکند. از مسئولیتی که بر عهده گرفته بود میترسید. زیر لب گفت:
	سر انگشتهایش را روی پوست سرش کشید و موهایش را به هم ریخت. سعی کرد سخت نگیرد و با این افکار بی سر و ته بیشتر از این موجبات ناراحتی خود را فراهم نکند. از مسئولیتی که بر عهده گرفته بود میترسید. زیر لب گفت: (1)
	سر انگشتهایش را روی پوست سرش کشید و موهایش را به هم ریخت. سعی کرد سخت نگیرد و با این افکار بی سر و ته بیشتر از این موجبات ناراحتی خود را فراهم نکند. از مسئولیتی که بر عهده گرفته بود میترسید. زیر لب گفت: (2)
	- از پسش برمیای. نترس.
	فصل ششم:
	صبح روز سهشنبه بود و نیلا در اتاقش در حال جمع کردن لباسهایش بود.
	یکی یکی آنها را در چمدانهای جلوی دستش میچید.
	آقا جلال در زد و وارد اتاق شد. وقتی نیلا را در آن حال دید غصهاش گرفت و حس کرد قلبش فشرده میشود.
	آقا جلال در زد و وارد اتاق شد. وقتی نیلا را در آن حال دید غصهاش گرفت و حس کرد قلبش فشرده میشود. (1)
	آقا جلال در زد و وارد اتاق شد. وقتی نیلا را در آن حال دید غصهاش گرفت و حس کرد قلبش فشرده میشود. (2)
	کنار او نشست و گفت:
	- نیلا بابا،دوباره ازت میپرسم. تو مطمئنی میخوای این کار رو بکنی؟
	- نیلا با صدای گرفته گفت:
	-بله.
	- حسام چیزی میدونه؟
	- بهش نگفتم. شما هم نگین. فقط یه مدت دیگه، خریدهاشون رو بهشون پس بدین.
	- باشه حتما. (1)
	نیلا دستش را نگاه کرد. حلقه حسام را از  انگشتش بیرون کشید و داخل جعبهی جواهرات انداخت و گفت:
	-این جعبه رو به حسام بدین حتما.
	- باشه حتما. (2)
	نیلا دوباره برگشت و لباسهای تا شده را یکی یکی داخل چمدان گذاشت.
	نیلا دوباره برگشت و لباسهای تا شده را یکی یکی داخل چمدان گذاشت. (1)
	نیلا دوباره برگشت و لباسهای تا شده را یکی یکی داخل چمدان گذاشت. (2)
	- مامان چطوره؟
	- بد نیست. سرمش تموم شد، بستمش.
	- خوبه. عمه کی میاد؟
	- گفت بعد از ناهار میاد.
	- پس من تا قبل از اومدن عمه چمدونا رو حاضر میکنم که بذارید توی صندوق عقب ماشین.
	- باشه عزیزم. (1)
	آقا جلال از اتاق بیرون رفت و وقتی برگشت نیلا کاملا وسایلش را حاضر کرده بود. او روی تخت نشست و گفت:
	- بیا بابا.
	جعبه ای کنارش گذاشت و گفت:
	- ببین. این همهی طلاهای خودته. چیزایی که خریدی و تو خونه داشتی. اینا رو ببر با خودت ممکنه لازمت بشن.  این کارت بانکی که مادرت مقداری روش برات پس انداز کرده بود.
	- ولی بابا من اونجا طلا به چه کارم میاد. حقوق خودم هم کفایت زندگیم رو میده
	نیلا مقابل پدرش در آن طرف جعبه روی تخت نشست. آقا جلال دست کوچک و ظریف نیلارا گرفت و کارت را کف دست او گذاشت و گفت:
	- دخترم. میدونم حقوقت هست اما شاید یک وقتی چیزی نیاز داشتی و پول کم آوردی. نمیخوای که درمونده بشی. شاید اصلا اونجا روت نشد به کسی چیزی بگی.
	- باشه بابا. اما...
	- اما نداریم. مادرت دوتا حساب به اسم خودش برای تو و سینا باز کرده بود که زمان ازدواجتون واسه جهیزیه و چیزای دیگه مشکلی نداشته باشین. الان کارت تو رو بهت میدم که اگه نیاز داشتی از روش برداشت کنی. ماهیانه هم خودم برات یه مقداری میزنم به حسابت
	- بابا مگه خرج من چقدره. نیاز داشتم بهتون زنگ میزنم. نگران نباشین.
	- باشه بابا.
	آقا جلال کارت را داخل جعبه انداخت و جعبه را درون کیف نیلا جای داد.
	- ببرم بذارم تو ماشین؟
	- بله. کمکتون میکنم
	- نه لازم نیست. لباس برای پوشیدن کنار گذاشتی؟
	- بله بابا. کنار گذاشتم
	آقا جلال کیف نیلا را روی دوشش انداخت و دسته هردو چمدان را گرفت و دنبال خود کشید. آنها را درون صندوق عقب جای داد و به درون ساختمان رفت.
	نیلا را کنار  مادرش یافت. او سرش را روی سینهی مادرش گذاشته بود. دست مادرش را روی صورتش گذاشته بود و داشت بیصدا گریه میکرد.
	نیلا را کنار  مادرش یافت. او سرش را روی سینهی مادرش گذاشته بود. دست مادرش را روی صورتش گذاشته بود و داشت بیصدا گریه میکرد. (1)
	نیلا را کنار  مادرش یافت. او سرش را روی سینهی مادرش گذاشته بود. دست مادرش را روی صورتش گذاشته بود و داشت بیصدا گریه میکرد. (2)
	آقا جلال با دلی شکسته و دنیایی پر از غصه به چهارچوب در تکیه زد. کمی بعد خانم سرمد با صدایی گرفته گفت:
	- نیلا جانم.
	نیلا سر بلند کرد و مادرش را نگریست.
	- جانِ مادر! چرا گریه میکنی؟
	- خوبی مامان؟
	- خوبم. تو چرا گریه میکنی؟ چیزی شده؟
	- آره (1)
	- چی شده؟
	نیلا نگاهی به پدرش کرد.و بعد رو به اَنیس خانم گفت:
	شرط دارم.
	- چه شرطی؟
	- از روی این تخت پاشی. دیگه هم جز وقت خواب، روش دراز نکشی
	- چی شده نیلا؟
	و بعد سعی کرد برخیزد.نیلا کمک کرد تااو روی تخت بنشیند. وقتی نشست گفت:
	نیلا چه خاکی به سرم شده.
	و بعد دستش را کنار گیجگاهش گذاشت.
	نیلا دو دست مادرش را در دست گرفت و در میان اشکهایش لبخند زدو گفت:
	نیلا دو دست مادرش را در دست گرفت و در میان اشکهایش لبخند زدو گفت: (1)
	نیلا دو دست مادرش را در دست گرفت و در میان اشکهایش لبخند زدو گفت: (2)
	- خبر خوب دارم برات.
	- چه خبری؟
	- به شرطی که غش و ضعف نکنی
	- نیلا چرا حرف نمیزنی؟
	نیلا اَنیس خانم را که به شدت مضطرب شده بود، بغل گرفت و گفت:
	- خانواده راستاد به سینا رضایت دادن. سینا بعد از گذروندن حبس قانونیش میآد بیرون.
	اَنیس خانم با وضعیت آشفته اش به آقا جلال نگاه میکرد. آقا جلال لبخند اطمینان بخشی به او زد.
	اَنیس خانم با وضعیت آشفته اش به آقا جلال نگاه میکرد. آقا جلال لبخند اطمینان بخشی به او زد. (1)
	اَنیس خانم با وضعیت آشفته اش به آقا جلال نگاه میکرد. آقا جلال لبخند اطمینان بخشی به او زد. (2)
	اَنیس خانم به یکباره شروع کرد به فریاد زدن. صدای ضجه و ناله هایش اتاق را پر کرد. نیلا را محکم به آغوش کشید و در حالیکه گریه میکرد سقف را نگریست و گفت:
	- خدایا شکرت. خدایا باورم نمیشه. خدایا من بنده گناهکار تواَم. تو بچه این بنده گناهکار رو بهش برگردوندی.خدایا شکر... لبهایش را به سر نیلا چسباند و گفت:
	- خوش خبر باشی مادر... خوش خبر باشی.
	نیلا در میان گریههایش به پدرش لبخند زد و از شادی مادرش، قلبش حس بهتری گرفت.
	نیلا کمک کرد مادرش از تخت پایین برود و او را به حمام برد و برایش از آینده گفت. از روزهایی که سینا باز هم کنار آن ها خواهد بود. آن هم با یک بغل آرامش و امید.
	نیلا وقتی داشت موهای مادرش را خشک میکرد میدید که او به وضوح دوباره جان گرفته است. انگار که مردهای زنده شده باشد.
	موهای او را بافت و گفت:
	- دیگه روزای سخت از الان تموم شد. پاشو برو آرایشگاه، دستی به سر و روت بکش که دو ساله بابا از دستت عاجز شده و خیری ازت ندیده.
	- نیلا، زشته مامان.
	- خوب راست می گم این انیس خانم زرد
	و لاغر کجا و اون اَنیس خانوم گرد تپلی کجا؟ باید به خودت برسی حسابی سر حال بشی که سینا وقتی اومد حالش حسابی خوب بشه.
	- باشه مادر. نیلا! حسام خبر داره؟
	نیلا نیم نگاهی در آینه به صورت مادرش کرد و گفت:
	- نه. حسام رفته ماموریت کاری. گوشیش چند روزه خاموشه. تا بیاد چند روزی طول میکشه.
	- اصلا ازش خبر داری؟
	- بله مامان... اون خوبه.
	و بعد مادرش را بوسید و گفت:
	- او رو ول کن بیا باهات کار دارم.
	- چه کاری؟
	- بیا بشین تو هال برام بگو چند هزارتا نذر واسه سینا کردی که برگرده خونه. باید همه رو به جا بیاری.
	- آخ گفتی مادر... همه رو انجام میدم. همه رو یادداشت کردم یادم نره.
	- آفرین مامان خوبم.
	- امروز فردا بریم برای تشکر از خانواده راستاد؟ باید برم دست تکتکشون رو ببوسم.
	نیلا شانهی مادرش را فشرد و گفت:
	- نه مامان. لازم نیست. خودشون گفتن کسی نیاد.
	- مگه میشه؟
	- آره مامان... گفتن لازم نیست بیاد. کسی هم بیاد درو باز نمیکنیم. بابا با دوستاش رفته بود، در رو باز نکرده بودن.
	- چه آدمای عجیبی.
	- خیلی مامان.
	آن دو به هال رفتند که همان هنگام عمه نیلا از راه رسید. بعد از احوال پرسی و روبوسی نگاهی به حال مناسب اَنیس خانم کرد و گفت:
	- اَنیس جان انگار ماشاءالله بهتری.
	و بعد چادرش را از سر جدا کرد و روی یک مبل راحتی نشست. اَنیس خانم گفت:
	- الحمدلله... خوبم. آقا جلال شیرینی گرفته. بذار بیارم دهنت رو شیرین کنی.
	- خیر باشه. شیرینی مناسبتی داره؟
	اَنیس خانم در حالیکه سمت آشپز خانه میرفت گفت:
	- به سینا رضایت دادن.
	عمه نیلا از جا بلند شد و گفت:
	- ت رو خدا! راست میگین؟
	آقا جلال گفت:
	- آره.
	او با صدای بلند کِل کشید. نیلا وقتی شادی آنها را میدید قلبش آرام میگرفت و از شدت اضطرابش کم میشد.
	نیلا نگاهی به ساعت کرد و گفت:
	- من باید برم دیرم شده.
	- برو به سلامت عمه جان.
	بعد از اینکه اَنیس خانم برگشت و از خواهر شوهرش پذیرایی کرد نیلا مادرش را محکم در آغوش کشید و گفت:
	بعد از اینکه اَنیس خانم برگشت و از خواهر شوهرش پذیرایی کرد نیلا مادرش را محکم در آغوش کشید و گفت: (1)
	بعد از اینکه اَنیس خانم برگشت و از خواهر شوهرش پذیرایی کرد نیلا مادرش را محکم در آغوش کشید و گفت: (2)
	- مراقب خودت باش. (2)
	- باشه مادر سفر قندهار که نمیری. نهایتا فردا صبح خونهای.
	- نه مامان برای یه اُردوی دانشجویی به عنوان یکی از سرپرستهای کاروان باید برم. یه چند روزه.
	- آخه الان باید بری. تو این شرایط؟
	عمهی نیلا به حرف آمد و گفت:
	- بذار بره انیس جون. بچه ام خسته شد تو خونه. تو که حال و روز بیچاره رو نمیدونی. خونه پرستاری، بیمارستان پرستاری. بذار بره هوایی به کله اش بخوره.
	اَنیس خانم گفت:
	- برو مادر. ولی خیلی مراقب خودت باش.
	- حتما. (2)
	او دوباره مادر و عمه اش را در آغوش کشید و از پدرش خداحافظی کرد و رفت. او پیاده راه افتاد و یک خیابان آن طرفتر به آرایشگاه رفت.
	آرایشگر او را به عنوان مشتری دائم میشناخت. گفت:
	- نیلا جان. مثل همیشه اصلاح و اَبرو؟
	- نه یه چند تا کار اضافه هم دارم.
	- در خدمتم عزیزم.
	نیلا روی صندلی نشست و آرایشگر مشغول اصلاح کردن او شد و با بند اول گفت:
	- مبارک باشه. (1)
	نیلا آهی کشید و گفت: (1)
	-ممنون.
	در دل گفت:
	- اصلا مبارک نیست.
	آرایشگر صورت او را اصلاح کرد و ابروهای او را برداشت. به خواست نیلا ابروهای او را رنگ کرد و برایش ماسک گذاشت. بعد هم روی صورت او آرایش ملایمی کرد و موهایش را سشوار کشید.
	بعد از کار نیلا برخاست و در آینه خود را نگاه کرد. صورتش از آن حالت رنگ پریدگی و بی حالی در آمده بود. لباسهایی را که حاضر کرده بود از کاور بیرون کشید و پوشید. به یاد روزی افتاد که آن همه حسام را مغازه به مغازه برای پیدا کردن یک لباس سفید گرداند. اما ح...
	- چقدر خوشگل شدی خانومم.
	- ممنون لطف دارین
	و در دل از اینکه حسام نبود تا زیبایی او را تحسین کند دلگیر شد. دستمزد آرایشگر را حساب کرد که صدای بوق ماشین پدرش را شنید. از آرایشگر تشکر و خداحافظی کرد و بیرون رفت. وسایل اضافه دستش را در عقب جای داد و خودش کنار پدرش نشست.
	و در دل از اینکه حسام نبود تا زیبایی او را تحسین کند دلگیر شد. دستمزد آرایشگر را حساب کرد که صدای بوق ماشین پدرش را شنید. از آرایشگر تشکر و خداحافظی کرد و بیرون رفت. وسایل اضافه دستش را در عقب جای داد و خودش کنار پدرش نشست. (1)
	و در دل از اینکه حسام نبود تا زیبایی او را تحسین کند دلگیر شد. دستمزد آرایشگر را حساب کرد که صدای بوق ماشین پدرش را شنید. از آرایشگر تشکر و خداحافظی کرد و بیرون رفت. وسایل اضافه دستش را در عقب جای داد و خودش کنار پدرش نشست. (2)
	آقا جلال او را نگریست و گفت:
	- مبارکت باشه دخترم.
	نیلا با صدای ضعیفی گفت:
	- ممنون. (2)
	- نیلا هنوز وقت هست دخترم. اگر میدونی...
	- بابا... دیدین مادر چقدر حالش خوب شد. سینا بیاد همه چیز حل میشه. نگران من نباشید. من فکرام رو کردم.
	- باشه دخترم.
	آنها نزدیک محضر بودند که آقای امیری تماس گرفت. آقا جلال جواب داد که او گفت:
	آنها نزدیک محضر بودند که آقای امیری تماس گرفت. آقا جلال جواب داد که او گفت: (1)
	آنها نزدیک محضر بودند که آقای امیری تماس گرفت. آقا جلال جواب داد که او گفت: (2)
	- دیر کردین. ساعت محضر داره میگذره. نکنه پشیمون شدین.
	- نه توی راهیم. داریم میآییم.
	- خیلی خوب.زودتر همه اینجا منتظر شمان.
	کمی بعد وقتی به محضر رسیدند نیلا ناخواسته پاهایش سست شد. حس دلشوره عجیبی به دلش چنگ میانداخت و مانع ورودش میشد.
	- چی شده بابا؟
	نیلا نگاهی به در کرد و بعد گفت:
	- هیچی.فقط... فقط کمی دلشوره دارم.
	- میخوای برگردیم؟
	- خواهش میکنم بابا! این حرف شما بیشتر بهم اضطراب میده.
	- خیلی خوب. (1)
	- شما برین تو منم میام.
	- آخه.
	- برین من هم میآم
	آقا جلال به درون ساختمان رفت و به حاضرین سلام کرد و با آنها دست داد.
	آقا جلال به درون ساختمان رفت و به حاضرین سلام کرد و با آنها دست داد. (1)
	آقا جلال به درون ساختمان رفت و به حاضرین سلام کرد و با آنها دست داد. (2)
	نیلا اما کف دستهای عرق کرده اش را نگاه و با دستمال دستهایش را پاک کرد.
	نفس عمیقی کشید و با بسمالله وارد محضر شد. وقتی به اتاق عقد رسید در زد و وارد شد و سلام کرد.
	نفس عمیقی کشید و با بسمالله وارد محضر شد. وقتی به اتاق عقد رسید در زد و وارد شد و سلام کرد. (1)
	نفس عمیقی کشید و با بسمالله وارد محضر شد. وقتی به اتاق عقد رسید در زد و وارد شد و سلام کرد. (2)
	همه جوابش را دادند. او تنها صدای مرد شنید. سر بلند کرد و نگاهی گذرا به محیط انداخت. فقط چند مرد دید. آقای راستاد، رامین و شاهین را هم شناخت، با اینکه هنوز نامشان را نمیدانست. با دیدن آن ریش و سبیل بلند شاهین از اینکه تا آن حد به خود رسیده بود خجالت ک...
	شاهین حتی نیم نگاهی به او نینداخت. اما در عوض نگاه رامین سر تا پای نیلا را می کاوید. جز اینها وکیل دو خانواده حضور داشتند و دو مرد دیگر که نیلا نفهمید چه کسانی هستند. جلو رفت و کنار پدرش نشست. آقای امیری گفت:
	- این هم از عروس خانم گل.تشریف آوردن. حاج آقا بفرمایید شروع کنید.
	عاقد گفت:
	- دخترم بیا بشین اینجا.
	نیلا به سختی از جا بلند شد و رو به روی عاقد نشست.
	- دخترم اینجا رو امضا بزن. آقای داماد قبل از شما همهی کارها رو انجام دادن.
	نیلا حرفی نزد. عاقد شرایط را میدانست. با این حال تا نیلا سرگرم امضا زدن دفتر بود گفت:
	نیلا حرفی نزد. عاقد شرایط را میدانست. با این حال تا نیلا سرگرم امضا زدن دفتر بود گفت: (1)
	نیلا حرفی نزد. عاقد شرایط را میدانست. با این حال تا نیلا سرگرم امضا زدن دفتر بود گفت: (2)
	- این مجلس مبارکه. ایکاش خانمها برای دلگرمی عروس خانم تشریف داشتن.
	رامین از این طرف سالن گفت:
	- حاج آقا من هستم. خودم هم کل میکشم هم قند میسابم هم زیرلفظی عروس خانم رو میگیرم.
	همه خندیدند جز آقا جلال و شاهین. رامین از سالن خارج شد و طولی نکشید که با سه خانم جوان برگشت و گفت:
	- بفرمایین. این هم خانم برای گل آوردن گلاب گرفتن.
	شاهین به او چشم غره میرفت. اما آقای راستاد به رامین احسنت گفت و از خانمها تشکر کرد. آنها برای عقدازدواج یکی از بستگانشان بیرون منتظر بودند و حالا رامین آنها را برای تنها نبودن نیلا آورده بود.
	شاهین به او چشم غره میرفت. اما آقای راستاد به رامین احسنت گفت و از خانمها تشکر کرد. آنها برای عقدازدواج یکی از بستگانشان بیرون منتظر بودند و حالا رامین آنها را برای تنها نبودن نیلا آورده بود. (1)
	شاهین به او چشم غره میرفت. اما آقای راستاد به رامین احسنت گفت و از خانمها تشکر کرد. آنها برای عقدازدواج یکی از بستگانشان بیرون منتظر بودند و حالا رامین آنها را برای تنها نبودن نیلا آورده بود. (2)
	عاقد خواست آنها در جایگاه قرار بگیرند. وقتی نشستند خانم ها طور سفید را بالای سر آن دو برافراشتند و خانم دیگر مشغول قند سابیدن شد.
	عاقد خواست آنها در جایگاه قرار بگیرند. وقتی نشستند خانم ها طور سفید را بالای سر آن دو برافراشتند و خانم دیگر مشغول قند سابیدن شد. (1)
	عاقد خواست آنها در جایگاه قرار بگیرند. وقتی نشستند خانم ها طور سفید را بالای سر آن دو برافراشتند و خانم دیگر مشغول قند سابیدن شد. (2)
	آقای راستاد دو جعبه مقابل آن ها قرار داد و دربشان را باز کرد.
	حلقههای سفید درون جعبهها میدرخشیدند. نیلا حالا که کنار آن مرد قرار گرفته بود به شدت میترسید و دلهره داشت.
	با ناخن پوست انگشتهایش را میکند. شاهین با چهرهی بیحس و سرد به حرکت انگشتهای نیلا نگاه میکرد. حال او را درک میکرد اما هیچ کاری از دستش بر نمیآمد.
	رامین قرآن را در آغوش نیلا گذاشت و
	عاقد شروع به خواندن خطبه کرد.
	نیلا نفهمید کی اشکهایش باریدن گرفت. حالا میفهمید به انتهای ثانیههای زندگی مجردی و آسایش نزدیک میشود.
	وقتی عاقد برای سومین بار نظر او را پرسید و گفت:
	- دوشیزه نیلا سرمد آیا وکیلم؟
	رامین گفت:
	- عروس زیر لفظی میخواد.
	شاهین به رامین چشم غره رفت. آقای راستاد دست در جیب کتش کرد و جعبهای به رامین داد. رامین جعبه را برد و سمت شاهین گرفت. شاهین با اخم رامین را نگریست و به خاطر لودگیهایش برایش خط و نشان میکشید.
	شاهین جعبه را از دست رامین کشید و وقتی آن را باز کرد دید پدرش برای نیلا نیم ستی خریده است که آن را به عنوان کادوی زیر لفظی هدیه کرده بود. شاهین جعبه را به سمت نیلا گرفت. نیلا که اشکهایش باعث شده بود دیدش تار شود بدون اینکه جعبه را بگیرد با صدایی بسی...
	- با اجازه پدرم بله.
	خانمها کل کشیدند و مردها تبریک گفتند. شاهین جعبه را روی میز گذاشت و نفس حرصی اش را بیرون داد. وقتی عاقد اسم او را صدا زد نیلا تازه نام همسرش را فهمید. همانطور که شاهین تازه اسم او را شنیده بود.
	خانمها کل کشیدند و مردها تبریک گفتند. شاهین جعبه را روی میز گذاشت و نفس حرصی اش را بیرون داد. وقتی عاقد اسم او را صدا زد نیلا تازه نام همسرش را فهمید. همانطور که شاهین تازه اسم او را شنیده بود. (1)
	خانمها کل کشیدند و مردها تبریک گفتند. شاهین جعبه را روی میز گذاشت و نفس حرصی اش را بیرون داد. وقتی عاقد اسم او را صدا زد نیلا تازه نام همسرش را فهمید. همانطور که شاهین تازه اسم او را شنیده بود. (2)
	شاهین بله گفت و بعد از اتمام دعای پایانی بدون اینکه منتظر شود تا کسی به او تبریک بگوید از اتاق بیرون زد و رفت. حتی منتظر نشد تا حلقهها را به دست هم کنند.
	رامین زیر لب گفت بیشعور. و رفت به آقای سرمد تبریک گفت و تازه متوجه اشکهای او شد. او دستش را دور شانهی آقای سرمد انداخت و او را کنار برد و گفت:
	رامین زیر لب گفت بیشعور. و رفت به آقای سرمد تبریک گفت و تازه متوجه اشکهای او شد. او دستش را دور شانهی آقای سرمد انداخت و او را کنار برد و گفت: (1)
	رامین زیر لب گفت بیشعور. و رفت به آقای سرمد تبریک گفت و تازه متوجه اشکهای او شد. او دستش را دور شانهی آقای سرمد انداخت و او را کنار برد و گفت: (2)
	- نگران دخترتون نباشین. من مثل داداشش مراقبش هستم. خیالتون راحت باشه. هم عموم آدم خوبیه هم این شاهین خل. اینجوری نگاهش نکنید آزارش به مورچه هم نمیرسه. الان کمی براش سخته. اما کم کم عادت میکنه.
	- تو رو خدا مراقب دخترم باشید. ما کمتر از گل بهش نگفتیم.
	- خیالتون راحت باشه. خودم حواسم به زندگیشون هست.
	آنها به عنوان شاهد دفتر ازدواج را امضا کردند و همه چیز تمام شد.
	در آخر آقای سرمد کادویش را به نیلا داد و او را محکم به آغوش کشید و هر دو گریه کردند. صدای گریه هایشان حال همه را بد کرده بود و داشت کم کم اشکشان در میآمد.
	چند دقیقه بعد همه بیرون از محضر بودند. رامین چمدانها و وسایل نیلا را داخل ماشین شاهین جای داد و آقا جلال داشت دخترش را دلداری میداد.
	چند دقیقه بعد همه بیرون از محضر بودند. رامین چمدانها و وسایل نیلا را داخل ماشین شاهین جای داد و آقا جلال داشت دخترش را دلداری میداد. (1)
	چند دقیقه بعد همه بیرون از محضر بودند. رامین چمدانها و وسایل نیلا را داخل ماشین شاهین جای داد و آقا جلال داشت دخترش را دلداری میداد. (2)
	آقای راستاد با او دست داد و خواست برود که آقا جلال اجازه نداد
	و گفت:
	- مراقب دخترم باشین.نذارین غم ببینه. آقای راستاد سر فرود آورد و همراه رامین رفت.
	نیلا اما از پدرش دل نمیکند و گریه امانش نمیداد. آقا جلال مدام به او دلداری میداد و میگفت حتما همه چیز درست میشود و نگران نباشد. چند دقیقه بعد صدای بوق ماشین شاهین آن دو را به خود آورد. شاهین بی حوصله شده بود و آقا جلال به ناچار گفت:
	- برو عزیزم. خیلی منتظرت شد.
	و بعد نیلا را سمت ماشین برد و در را باز کرد و سوارش کرد. آقا جلال خطاب به شاهین گفت:
	اذیتش نکن. خواهش میکنم.
	شاهین رو به آقا جلال کرد و سر فرود آورد. آقا جلال دوباره نیلا را در آغوش کشید و بعد او را رها کرد و گفت:
	- برو بابا. خدا پشت و پناهت باشه.
	و بعد در را بست و یک قدم عقب رفت و شاهین بوق کوتاهی زد و دور شد.
	آقا جلال با عقدنامه دستش رفت و سوار ماشین شد و سرش را روی فرمان گذاشت.
	شاهین در آرامش رانندگی میکرد و به صدای گریههای نیلا گوش میکرد. او به منزل نرفت و آنقدر بی هدف در خیابانها  چرخید که کم کم شب از راه فرا رسید و نیلا آرام شده بود. تکیه زده بود و داشت خیابان را نگاه میکرد.
	شاهین هم با خستگی دستی به ريشش کشید که در یک لحظه غفلت چرخ ماشین در چالهای افتاد و هر دو تکان سختی خوردند. جعبه هایی که رامین روی داشبورد گذاشته بود سر خوردند و نزدیک بود بیفتند که شاهین دستش را روی جعبهها گذاشت و گفت:
	- لطفا اینها رو بذارین تو کیفتون.
	کیف مشکی و بزرگ نیلا را که رامین بین دو صندلی گذاشته بود جلو کشید و در دسترس نیلا گذاشت.
	نیلا به خاطر لحن مؤدب شاهین که چندان از او انتظار نداشت کیف را برداشت و روی پایش گذاشت و جعبهها را درون کیفش انداخت. زیپ کیف را کشید و آن را سر جایش برگرداند و دوباره به بیرون خیره شد.
	شاهین در جایی نگهداشت و پیاده شد. وقتی برگشت برای خود و نیلا آب هویج آورده بود. سینی یکبار مصرف را سمت نیلا گرفت و گفت:
	شاهین در جایی نگهداشت و پیاده شد. وقتی برگشت برای خود و نیلا آب هویج آورده بود. سینی یکبار مصرف را سمت نیلا گرفت و گفت: (1)
	شاهین در جایی نگهداشت و پیاده شد. وقتی برگشت برای خود و نیلا آب هویج آورده بود. سینی یکبار مصرف را سمت نیلا گرفت و گفت: (2)
	- بفرمایید.
	نیلا به لیوانها نگاه کرد. تازه احساس تشنگی شدیدی کرد. دست برد و یک لیوان برداشت و با صدای گرفته گفت:
	نیلا به لیوانها نگاه کرد. تازه احساس تشنگی شدیدی کرد. دست برد و یک لیوان برداشت و با صدای گرفته گفت: (1)
	نیلا به لیوانها نگاه کرد. تازه احساس تشنگی شدیدی کرد. دست برد و یک لیوان برداشت و با صدای گرفته گفت: (2)
	- ممنون. (3)
	و مشغول نوشیدن آب هویج شد. شاهین اما با بی میلی یک جرعه نوشید تا نیلا احساس خجالت نکند و به راحتی آب میوه اش را بنوشد.
	دقایقی بعد وقتی نیلا آب هویجش را نوشید شاهین دستش را سمت او گرفت. نیلا دست او را نگاه کرد. وقتی نگاه شاهین را روی لیوان دید، لیوان را به دستش داد. شاهین لیوان تمام شده نیلا و لیوان پر خود را روی سینی گذاشت پیاده شد. لیوانها را در سطل انداخت و برگشت و...
	* (1)
	مه لقا خانم به کمک مستخدم دیگر در حال چیدن میز شام بود. منیر خانم با حرص در سالن قدم میزد و زیر لب غر میزد:
	- ببین میآد خونه. عنتر خانم رو برده گشت و گذار. از حالا اینطوریه دو ماه دیگه میخواد چکار کنه براش.
	و نگاهش به رامین افتاد که بیخیال روی مبل لمیده بود و یک چشمش به سینمای خانگی بود و یک چشمش به گوشی همراه دستش و تندتند پیامکهایش را تایپ میکرد.
	و نگاهش به رامین افتاد که بیخیال روی مبل لمیده بود و یک چشمش به سینمای خانگی بود و یک چشمش به گوشی همراه دستش و تندتند پیامکهایش را تایپ میکرد. (1)
	و نگاهش به رامین افتاد که بیخیال روی مبل لمیده بود و یک چشمش به سینمای خانگی بود و یک چشمش به گوشی همراه دستش و تندتند پیامکهایش را تایپ میکرد. (2)
	منیر خانم با عصبانیت گفت:
	-رامین.
	رامین از جا پرید و نشست و گفت:
	- زن عمو. یه بار دیگه با من این کارو بکنید سکته میکنم.
	- جای زبون درازی یه زنگ بزن به این پسر ببین کجاست؟ این دختره بلایی سرش نیاره. نکنه ببردش خونه بابا ننه اش.
	رامین خندید و گفت: (1)
	- زن عمو. بابا زنشه دیگه. ما چکاره ایم که کجان.
	آقای راستاد حین پایین آمدن از پلهها گفت:
	- نه آخه نمیدونن حریم خصوصی چیه! برای اینه میخوان از جیک و پوک همه چی سر در بیارن.
	منیر خانم که چند روزی بود از همسرش رو میگرفت گفت:
	- فعلا اتفاقی نیفتاده که بخواییم حریم بسازیم و حریم رعایت کنیم. اینا یه بچهمو گرفتن. میترسم بلایی سر این یکی بیارن. طوری بشه باید چکار کنم.
	- هیچ طوری نمیشه
	وقتی میز حاضر شد نه ربکا آمد و نه شیلا. خانم راستاد هم حوصله نشستن نداشت. تا اینکه آقای راستاد گفت:
	- چه خبره؟ چرا هیچکی سر میز نمیشینه.
	منیر خانم گفت:
	-همه اعتراض دارن.
	- به درک. ولی این آخرین وعدهایه که کسی سر این میز غایبه. وگرنه بعدش من میدونم و اون.
	- زندگی ما از روزی که بدون رضایت ما رفتی رضایت دادی تموم شد و رفت رو هوا. دیگه انتظار نداشته باش درست شه.
	- بذارین امشب بگذره. از فردا من میدونم و شماها.
	منیر خانم فریاد زد:
	- بهتره دست از این غلدریات برداری. چون تو یکی برای من تموم شدی.
	آقای راستاد مشتش را روی میز کوبید و فریاد زد:
	- این چه طرز حرف زدنه زن؟
	در سالن به شدت باز شد و شاهین میان قاب در ظاهر شد. وارد سالن شد و گفت:
	- این داد و هوار برای چیه؟
	منیر خانم جلو رفت و گفت:
	- به سلامتی دور دوراتو زدی با عروس خانوم؟
	نیلا وارد سالن شد و بعد باغبان چمدانها را داخل آورد. نیلا سلامی کرد.
	نیلا وارد سالن شد و بعد باغبان چمدانها را داخل آورد. نیلا سلامی کرد. (1)
	نیلا وارد سالن شد و بعد باغبان چمدانها را داخل آورد. نیلا سلامی کرد. (2)
	منیر خانم گفت: (1)
	- علیک نا سلام. کی گفته پاتو این تو بذاری؟ خونه من جای قدمهای منحوس کسی مثل تو نیست.
	شاهین جلوتر رفت و گفت:
	- حاج خانم!
	ربکا و شیلا از پلهها سرازیر شدند و با نفرت نیلا را نگاه کردند.
	- این خونه یا جای منه یا جای این...
	بعد با فریاد گفت:
	- گمشو برو بیرون. جای تو خوابیدن توی لونه سگه. تو باید بری با اون سگ بخوابی. تو رو چه به خونهی من، تو رو چه به پسر من.
	نیلا دلشکسته یک قدم عقب گذاشت. شاهین رو به نیلا گفت:
	- برو تو سوئیتم.
	منیر خانم در حالیکه موهایش را چنگ میزد فریاد کشید:
	- بره تو سوئیت، خودم رو میکشم. برو بیرون... برو بیرون.
	نیلا چرخید و از سالن بیرون زد.
	منیر به سمت باغبان حملهور شد و گفت:
	- اینارو بنداز بیرون. بندازشون بیرون.
	بعد دستههای چمدان را گرفت و آنها را بیرون انداخت. شاهین سمت در رفت که منیر خانم با فریاد بازوی او را چنگ زد و با هیجان کنترل نشده گفت:
	- پاتو بذاری بیرون خودم رو میکشم. پاهایش سست شد و روی زمین افتاد.
	شاهین عصبی رو به شیلا گفت:
	- چرا مثل مجسمه ماتت برده، بیا جمعش کن.
	همه جلو رفتند و دور منیر خانم حلقه زدند و او را روی مبل نشاندند و به او کمی آب خوراندند.
	شاهین اعصاب دیدن این وضعیت را نداشت راه افتاد و به سوئیتش رفت.
	زیر لب غر زد:
	- شدم مسخره دست اینا.
	و بعد کتش را از تن بیرون کشید و با عصبانیت آن را درون کمدش آویزان کرد.
	به سراغ کشوی میز توالت رفت و قرص آرامبخش را پیدا کرد و یکی از آنها را در دهان انداخت و به زور قورت داد. بعد به روی مبل رفت و گوشهی پرده را کنار کشید و پنجره هایی را که خیلی هم بالا بودند گشود.
	پایین آمد و پاکت سیگار و ظرف جاسیگاریش را برداشت و روی مبل نشست و مشغول سیگار کشیدن شد.
	نیم ساعت بعد رامین پایین آمد و سرزنش وار گفت:
	- جای این همه سیگار کشیدن بیا مادرت رو راضی کن دختره بیاد تو، هوا سرده.
	شاهین با چشمهای سرخ شده فریاد زد:
	- این فیلمهاش رو نمیشناسی؟
	بعد از جا برخاست و به سمت در سوئیت رفت و از کنار آن فریاد زد:
	- فکر میکنین یادم میره؟ همین اداهارو وقتی نوشین برای اولین بار اومد تو این خونه در آورد. اونقدر بداخلاقی کرد تا فراریش داد.
	رامین بازوی او را سمت خود کشید و در را بست و گفت:
	- این چه حرفیه، زن عمو ناراحت میشه. شاهین با انگشتهایی که سیگار میانشان بود دوباره در را باز کرد و فریاد زد:
	- این زن بود که عشق من رو فراری داد. از این خونه و خونواده متنفرش کرد. حاجی هم گِل گرفت به سرم که هر روز با این اعصاب ضعیف دعوا و کشمکش داشته باشم. ولی ایندفعه اوندفعه نیست. این دختر اسمش تو شناسنامه من رفته. آبروم به این بنده، بذاره بره گم و گور شه ...
	و مشتش را درون در کوفت و فریاد زد:
	- این نشون.
	رامین گفت: (1)
	- آروم باش بابا... من میرم میارمش.
	شاهین خطاب به رامین و با اشاره دو انگشتی که سیگار بینشان بود گفت:
	شاهین خطاب به رامین و با اشاره دو انگشتی که سیگار بینشان بود گفت: (1)
	شاهین خطاب به رامین و با اشاره دو انگشتی که سیگار بینشان بود گفت: (2)
	- تو غلط زیادی نکن. گمشو برو بیرون ریختت رو نبینم.
	- تو به من چکار داری؟
	شاهین رامین را با دو دستش هول داد و گفت:
	- تو دخالت نکن گمشو بیرون.
	رامین تعادلش را از دست داد و عقب رفت. کمرش به چهارچوب گرفت و وقتی راست شد گفت:
	- واقعا که کم از حیوون نداری... گاو.
	و بیرون رفت و در را به هم کوفت. شش پله را بالا رفت و در دوم را هم بست و با صورت درهم به سمت پلههایی که به طبقه دوم ختم میشدند رفت.
	منیر خانم گفت: (2)
	- این چی می گه؟ هان؟
	رامین رو به او گفت:
	- من دیگه دخالت نمیکنم. ایکاش همون خراب شده میموندم.
	- خوب زن عمو راست میگه.
	رامین رو به ربکا کرد و در حالیکه انگشتش را تهدید وار تکان میداد گفت:
	رامین رو به ربکا کرد و در حالیکه انگشتش را تهدید وار تکان میداد گفت: (1)
	رامین رو به ربکا کرد و در حالیکه انگشتش را تهدید وار تکان میداد گفت: (2)
	- نه بابا. دو کلمه هم از مادر عروس بشنوید. تو یکی خفه شو. دخالت نمیکنی تو ماجراشون.
	و بعد راه افتاد و به اتاقش رفت. آقای راستاد سر تکان داد و گفت:
	- زن! بفهم. سعی دارم این زندگی رو درست کنم. دندون بذار سر جگر. چرا اینطوری میکنی؟
	منیر به گریه افتاد و گفت:
	- نمیذارم. با دستهای خودم خفهاش میکنم.
	نیلا اما تنها روی پلههای ورودی ساختمان نشسته بود. نه راه پس داشت نه راه پیش. نمیدانست باید چکار کند. اشک میریخت و گریه میکرد. انتظار داشت که با او بد برخورد شود اما نه به این شکل. ساعتها روی پلهها نشست و هیچکس به سراغش نیامد.
	نیلا اما تنها روی پلههای ورودی ساختمان نشسته بود. نه راه پس داشت نه راه پیش. نمیدانست باید چکار کند. اشک میریخت و گریه میکرد. انتظار داشت که با او بد برخورد شود اما نه به این شکل. ساعتها روی پلهها نشست و هیچکس به سراغش نیامد. (1)
	نیلا اما تنها روی پلههای ورودی ساختمان نشسته بود. نه راه پس داشت نه راه پیش. نمیدانست باید چکار کند. اشک میریخت و گریه میکرد. انتظار داشت که با او بد برخورد شود اما نه به این شکل. ساعتها روی پلهها نشست و هیچکس به سراغش نیامد. (2)
	تا اینکه شب از نیمه گذشت. باغ سرد و تاریک بود. او از سرما به خود میلرزید. اما تا جایی که یادش بود لباس گرم با خود نیاورده بود.
	از جا بلند شد و در همان نزدیکی قدم زد و بازوهایش را با دست ماساژ داد. از شدت نشستن روی پلهها و سرمایی که به وجودش مستولی شده بود ناخواسته کمی لرزید. کم کم چراغهای عمارت هم خاموش شد و همان یک ذره نور هم از او دریغ شد.
	با ترس نگاهی به تاریکی بی انتهای باغ انداخت و دوباره به کنار پلهها برگشت. هم گرسنه بود، هم سردش بود. داشت احساس ضعف میکرد و سرما باعث کمر درد و دل دردش میشد.
	با ترس نگاهی به تاریکی بی انتهای باغ انداخت و دوباره به کنار پلهها برگشت. هم گرسنه بود، هم سردش بود. داشت احساس ضعف میکرد و سرما باعث کمر درد و دل دردش میشد. (1)
	با ترس نگاهی به تاریکی بی انتهای باغ انداخت و دوباره به کنار پلهها برگشت. هم گرسنه بود، هم سردش بود. داشت احساس ضعف میکرد و سرما باعث کمر درد و دل دردش میشد. (2)
	دوباره روی پله نشست و با دردی که به جانش افتاد از جا
	بلند شد. ناچار در طول پلهها قدم زد و آسمان را نگاه کرد و گفت:
	- خدایا. خودت به دادم برس. خدایا کمکم کن.
	چند لحظه بعد سگ بزرگ به نزدیکش آمد. از ترس قالب تهی کرد و یک قدم عقب رفت و ایستاد. سگ چند لحظه نیلا را نگاه کرد و بعد همانجا نشست و بعد چانهاش را روی دو دستش گذاشت. نیلا نفس راحتی کشید و چون هنوز میترسید همانجا نشست. ولی حالش خوب نبود و از شدت کمردر...
	سگ نگاهی به او انداخت. خمیازه ای کشید و بلند شد و رفت. یک ساعت دیگر گذشت. نیلا ساعتش را نگاه کرد. ساعت دو و نیم بود. دستهایش را زیر بغلش زد و گفت:
	- خدایا چکار کنم؟ چرا این شب تموم نمیشه.
	او شبهای زیادی تا صبح بیدار مانده بود. اما آن شب برایش زجر آور و کشنده بود. هم از تاریکی باغ میترسید و مدام اطرافش را با هر صدایی دید میزد. هم در آن لباس سردش شده بود. و هم اینکه کمردرد و دلدرد جانش را به ستوه آورده بود.
	او شبهای زیادی تا صبح بیدار مانده بود. اما آن شب برایش زجر آور و کشنده بود. هم از تاریکی باغ میترسید و مدام اطرافش را با هر صدایی دید میزد. هم در آن لباس سردش شده بود. و هم اینکه کمردرد و دلدرد جانش را به ستوه آورده بود. (1)
	او شبهای زیادی تا صبح بیدار مانده بود. اما آن شب برایش زجر آور و کشنده بود. هم از تاریکی باغ میترسید و مدام اطرافش را با هر صدایی دید میزد. هم در آن لباس سردش شده بود. و هم اینکه کمردرد و دلدرد جانش را به ستوه آورده بود. (2)
	از ایستادن خسته شد. نشست و سرش را به چمدان تکیه داد. پلکهایش گرم شدند که صدای تقه ای شنید.
	از ایستادن خسته شد. نشست و سرش را به چمدان تکیه داد. پلکهایش گرم شدند که صدای تقه ای شنید. (1)
	از ایستادن خسته شد. نشست و سرش را به چمدان تکیه داد. پلکهایش گرم شدند که صدای تقه ای شنید. (2)
	از جا برخاست و اطراف را نگاه کرد. درب عمارت به آرامی باز شد. از پایین پلهها به در خیره شد. کمی بعد قامت سیاهی را در تاریکی بین چهارچوب دید. دستهایش را روی دهانش گذاشت تا جیغ نکشد. کمی بعد شاهین بیرون آمد.
	خیال نیلا راحت شد. شاهین از پلهها سرازیر شد و بدون نگاه به نیلا چمدانهای او را برداشت و بالا رفت.
	خیال نیلا راحت شد. شاهین از پلهها سرازیر شد و بدون نگاه به نیلا چمدانهای او را برداشت و بالا رفت. (1)
	خیال نیلا راحت شد. شاهین از پلهها سرازیر شد و بدون نگاه به نیلا چمدانهای او را برداشت و بالا رفت. (2)
	نیلا به او خیره شده بود. نمیدانست چکار کند! شاهین جلوی در چرخید و گفت:
	-کسی طَبَق نمیاره که شما رو روش سوار کنه بیاره تو. باید خودتون تشریف بیارین.
	و بعد داخل ساختمان شد. نیلا نگاهی به اطراف کرد. ترسید. کیفش را چنگ زد و به سرعت از پله ها بالا دوید. وقتی وارد سالن تاریک شد شاهین کنار در سوئیت منتظرش بود.
	نیلا در سالن را بست و به سمت شاهین رفت.
	- زن عمو گفت داخل نیاد.
	هردو تعجب زده برگشتند و در تاریکی به دنبال صدا گشتند. و بعد ربکا را روی پله های سالن دیدند.
	- تو اینجا چکار میکنی؟ (1)
	- دارم میرم آب بخورم.
	- آب بخور ولی فضولی نکن. چون به تو ربط نداره.
	شاهین روبه نیلا کرد. نیلا بی حرف از پلهها سرازیر شد. شاهین هم بعد از او وارد شد و در را بست. ربکا با حرص دندانهایش را روی هم فشرد و عصبی به اتاقش برگشت.
	شاهین روبه نیلا کرد. نیلا بی حرف از پلهها سرازیر شد. شاهین هم بعد از او وارد شد و در را بست. ربکا با حرص دندانهایش را روی هم فشرد و عصبی به اتاقش برگشت. (1)
	شاهین روبه نیلا کرد. نیلا بی حرف از پلهها سرازیر شد. شاهین هم بعد از او وارد شد و در را بست. ربکا با حرص دندانهایش را روی هم فشرد و عصبی به اتاقش برگشت. (2)
	وقتی وارد سوئیت شدند. نیلا اطرافش را نگاه کرد. نسبت به روزی که آمده بود هیچ چیز تغییر نکرده بود جز تخت وسط اتاق، که با یک تخت دونفره تعویض شده بود.
	نیلا با صورت گر گرفته وسط اتاق ایستاده بود و دستهایش را روی گونههایش گذاشته بود. تازه حالا میفهمید تنها ماندن با این مرد خیلی ترسناکتر از تنها ماندن در باغ است.
	نیلا با صورت گر گرفته وسط اتاق ایستاده بود و دستهایش را روی گونههایش گذاشته بود. تازه حالا میفهمید تنها ماندن با این مرد خیلی ترسناکتر از تنها ماندن در باغ است. (1)
	نیلا با صورت گر گرفته وسط اتاق ایستاده بود و دستهایش را روی گونههایش گذاشته بود. تازه حالا میفهمید تنها ماندن با این مرد خیلی ترسناکتر از تنها ماندن در باغ است. (2)
	شاهین دو درب از کمد دیواری را باز کرد و گفت:
	- میتونین لباساتون رو اینجا بچینین، براتون خالی کردم.
	درها را بست و با پایش به چهار کشوی زیر آن دو در اشاره کرد و گفت:
	این چهارتا هم خالی هستن، برای استفاده شما.
	- ممنون. (4)
	شاهین به سمت دیگر سوئیت رفت و درب انتهایی را باز کرد و گفت:
	-اینجام حموم دستشوئیه. از داخل درای ورودیشون جداست. همین جا هم میتونین لباسهاتون رو عوض کنید.
	شاهین در را بست و گفت:
	- مه لقا دو روز در هفته میاد لباسهای چرک رو میبره میشوره. لباسهاتون رو بندازید داخل اون سبد سبز داخل سرویس که از شست و شو جا نمونن.
	شاهین اطراف سوئیت را نگاه کرد و گفت:
	- و این در اصلی، من هر وقت میرم بیرون قفلش میکنم، که از این به بعد هر وقت شما باشین دیگه قفل نمیکنم.
	ولی اگه دوتامون بیرون رفتیم کلید رو داشته باشین و حتما قفلش کنید.
	به جا کلیدی آویز روی دیوار اشاره کرد.
	سپس رفت و روی مبل چهارنفره نشست و گفت:
	- در آخر اینکه به نظافت این چهل متر خیلی حساسم. باید همیشه مرتب باشه.
	او به میز گرد ناهار خوری دونفره اشاره کرد و گفت:
	-غذاتون از دهن افتاد. براتون گرم کردم.
	نیلا سر تکان داد و تشکر کرد. ازگرسنگی تعارف را جایز ندانست. رفت و پشت میز نشست و مشغول خوردن شد.
	شاهین هم با گوشی دستش ور میرفت.
	وقتی نیلا دلی از عزا در آورد مشغول جمع کردن میز شد که شاهین گوشی را کنار گذاشت و به کنار میز رفت و گفت:
	- من جمع میکنم. شما برید لباسهاتون رو عوض کنید.
	نیلا به صورت غرق موی شاهین نگاه کرد. میترسید. ته دلش از شنیدن این جمله میلرزید.
	احساس بدی داشت و نمیدانست قرار است که چه اتفاقی بیفتد.
	با نگرانی سراغ چمدانهایش رفت و درب یکی از آنها را تا نصفه باز کرد و مشغول پیدا کردن لباس مناسبی شد. اما او درست نمیدانست چه لباسی مناسب آن شب است.
	شاهین ظرفها را برداشت و از سوئیت خارج شد. نیلا هم با یک تصمیم ناگهانی یک شلوار مشکی و یک سارافون صورتی برداشت و به درون حمام رفت. لباسهایش را تعویض کرد و بیرون آمد.
	شاهین برگشته بود و داشت از لیوانش چای مینوشید.
	خطاب به نیلا گفت:
	- براتون چایی آوردم.
	نیلا تشکر کرد و مانتو شلوارش را روی چمدان انداخت
	و برگشت و  پشت میز نشست و مشغول نوشیدن چای شد. فاصلهای که با شاهین داشت خیالش را راحت میکرد.
	و برگشت و  پشت میز نشست و مشغول نوشیدن چای شد. فاصلهای که با شاهین داشت خیالش را راحت میکرد. (1)
	و برگشت و  پشت میز نشست و مشغول نوشیدن چای شد. فاصلهای که با شاهین داشت خیالش را راحت میکرد. (2)
	شاهین در همان حال گفت:
	- گوش بده دختر. چند تا قانون هست که باید رعایت کنی. یکیش رو بهت گفتم؛ نظم و تمیزی سوئیته؛ دومیش وقتی نیستیم قفل کردن دره؛ سومیش که از همه مهمتره اینه که اینجا فقط به حرف من گوشی میدی. نه هیچکس دیگه. حتی پدرم که من همیشه در برابرش سر تعظیم فرود میآ...
	- آخه مادرتون...
	شاهین که روی مبل نشسته بود بدون اینکه نیلا را نگاه کند دستش را بالا آورد و گفت:
	شاهین که روی مبل نشسته بود بدون اینکه نیلا را نگاه کند دستش را بالا آورد و گفت: (1)
	شاهین که روی مبل نشسته بود بدون اینکه نیلا را نگاه کند دستش را بالا آورد و گفت: (2)
	- حرف نباشه. فقط حرف من رو گوش بده.
	- بله. (7)
	- باقی حرفامون باشه برای فردا. میدونم خستهای. میتونی بری بخوابی.
	نیلا جواب نداد و از جایش بلند شد. به روی تخت رفت و پتوی بزرگ پایین تخت را باز کرد و آن را بالا کشید. پشت به سمتی کرد که شاهین نشسته بود. در دل دعا میخواند و ذکر میگفت.
	دلشوره عجیبی داشت و به خاطر اتفاقی که هر آن میتوانست بیفتد پریشان بود.
	شاهین لیوانها را به طبقهی بالا برد و برگشت. وقتی دید نیلا زیر پتو خود را به خواب زده اَست، جلو رفت و یک بالش برداشت.
	از تخت دور شد و آن را روی مبل انداخت و یک پتو از داخل کمد دیواری برداشت.
	بعد هم داروهایش را برداشت و یک قرص جدا کرد. آن را در دهانش انداخت و به سختی قورت داد.
	سپس چراغ ها را خاموش کرد و روی مبل دراز کشید و پتو را رویش انداخت.
	نیلا پلک گشود و نفس حبس شده در ششهایش را آهسته بیرون فرستاد و خدا را شکر کرد.
	کمی بعد هم با خیال راحت خوابش برد. شاهین هم با اینکه دارو خورده بود بی سر و صدا به تاریکی اتاق زل زده بود و به آنچه که بر او گذشته بود فکر میکرد.
	صبح روز بعد نزدیک ساعت ده بود که نیلا تکانی به خود داد و با کسالت پلک گشود. برای یک لحظه نفهمید که کجاست. روی تخت نشست و با دیدن سوئیت یاد اتفاقات روز قبل افتاد. دستی به چشمهایش کشید و به دنبال ساعت دیواری گشت. ساعت زیبایی به دیوار نصب بود که ساعت ده...
	آهی کشید که شاهین گفت:
	- گوشیت خودش رو کشت.
	رو به شاهین کرد و دید که پشت میز نشسته است و در حالیکه روی میز صبحانه کامل چیده شده بود داشت با گوشیش ور میرفت.
	- صبح بخیر.
	شاهین بدون اینکه سر بردارد گفت:
	- صبحتون بخیر، دیشب مشکلی داشتین؟
	- خیر، چطور؟
	- خیلی تو خواب ناله کردین.
	نیلا کمی فکر کرد و گفت:
	نمیدونم. شاید به خاطر کمر درد بوده.
	- جاتون راحت نبود؟
	- نه از قبل کمرم درد داشت.
	- الان بهترین؟
	- خوبم (1)
	نیلا به لحن شاهین فکر کرد که گاهی او را جمع میبست و گاهی مفرد میخواند. و به نگاهش که هنگام صحبت با نیلا بیشتر به زیر بود تا به او.
	نیلا به لحن شاهین فکر کرد که گاهی او را جمع میبست و گاهی مفرد میخواند. و به نگاهش که هنگام صحبت با نیلا بیشتر به زیر بود تا به او. (1)
	نیلا به لحن شاهین فکر کرد که گاهی او را جمع میبست و گاهی مفرد میخواند. و به نگاهش که هنگام صحبت با نیلا بیشتر به زیر بود تا به او. (2)
	نیلا پتو را کنار زد و  از تخت پایین رفت.
	به درون سرویس رفت و چند دقیقه بعد صدای جیغ ضعیفش به گوش شاهین رسید. شاهین سر بلند کرد و از جا بلند شد و دو قدم سمت سرویس برداشت که نگاهش به تخت افتاد و گندی که نیلا به آن زده بود.
	چند لحظه ایستاد و چند بار پلک زد. نیلا وقتی از دستشویی بیرون آمد با دو دست روی سر خود میزد و پشت لباسش را سمت خود کشید. گندی که به لباس زده بود حتما همانندش روی تخت بود.
	دستهایش را روی سرش گذاشت و نمیدانست از خجالت سرش را به کجا بکوبد! حالا چگونه بیرون میرفت و لباس بر میداشت. باید با حضور این مرد چکار میکرد.
	خدا خدا میکرد شاهین تخت را ندیده باشد. از خجالت تمام بدنش میلرزید.
	خدا خدا میکرد شاهین تخت را ندیده باشد. از خجالت تمام بدنش میلرزید. (1)
	خدا خدا میکرد شاهین تخت را ندیده باشد. از خجالت تمام بدنش میلرزید. (2)
	آنقدر شوک زده بود که دست و پایش را گم کرده بود.
	موعدش جلوتر افتاده بود. شاید به دلیل استرس و شاید هم به خاطر سرما زده شدن بدنش.
	شاهین پتو را روی زمین انداخت و مشغول برداشتن رو تختی شد. دو لایه از روتختی را جمع کرد و از لایه سوم تمیز بود. رو تختی ها را برداشت و به سمت سرویس رفت. در را گشود و به درون سرویس رفت که با نیلا رو به رو شد. او را در حالی دید که دستهایش را چون مادر مرد...
	نیلا با دیدن شاهین از جا پرید و یک قدم عقب رفت. شاهین روتختی ها را درون سبد انداخت و گفت:
	- با اینجا وایسادن تمیز نمیشی.
	و از سرویس بیرون رفت.
	نیلا نزدیک بود سکته کند. وارد حمام شد و چند بار روی سر خود زد. آنقدر اول صبح در سر خود زده بود که سردرد به تمام دردهایش اضافه شده بود.
	شاهین رو تختی جدید از داخل کمد بیرون کشید و آن را روی تخت انداخت و تخت را مرتب کرد. بعد هم به سراغ کمدش رفت و یک حوله تن پوش از حوله های خود را برداشت و به درون سرویس رفت. حوله را آویزان کرد و درب حمام را زد. نیلا به پشت در رفت و گفت:
	- بله. (8)
	- حوله براتون آوردم. من میرم بیرون، یک خورده دیگه بر میگردم.
	نیلا سرش را روی در گذاشت و هزار بار خود را لعنت کرد.
	درست در اولین روز آمدنش خاطرهای به یاد ماندنی از خود برای شاهین ساخته بود.
	درست در اولین روز آمدنش خاطرهای به یاد ماندنی از خود برای شاهین ساخته بود. (1)
	درست در اولین روز آمدنش خاطرهای به یاد ماندنی از خود برای شاهین ساخته بود. (2)
	شاهین سریع یک دست لباس پوشید و موهایش را جمع کرد و پشت سرش بست. ريشش را مرتب کرد و از داخل کمدش یک دفترچه یادداشت برداشت.
	یک برگ از دفترچه کند و چیزی روی آن نوشت و بعد کلید را از روی جا کلیدی برداشت. بیرون رفت. در را قفل کرد تا مبادا زمانیکه نیلا برای برداشتن لباس بیرون میآید همزمان شود با سر زده وارد شدن کسی به سوئیت.
	شاهین پشت فرمان نشست و از منزل بیرون رفت. در خیابان راند و ابتدا از یک فروشگاه دو پاکت بزرگ تهیه کرد سپس  به  نزدیکترین داروخانه رفت.
	کمی شلوغ بود. منتظر ماند تا مشتریها کارهایشان را انجام دهند.
	وقتی نوبتش رسید و جلوی پیشخوان ایستاد رو به دختری که آرایش غلیظی داشت و با عشوه زیادی صحبت میکرد گفت:
	- سلام. (7)
	- سلام بفرمایید. در خدمتم.
	شاهین برگهی یادداشت را از داخل جیبش در آورد و روی پیشخوان گذاشت.
	شاهین برگهی یادداشت را از داخل جیبش در آورد و روی پیشخوان گذاشت. (1)
	شاهین برگهی یادداشت را از داخل جیبش در آورد و روی پیشخوان گذاشت. (2)
	دختر نگاهی سوالی به چهره شاهین انداخت و برگه را برداشت.
	روی برگه نوشته شده بود «لطفا پد بهداشتی و داروهایی که مناسب سیکل ماهیانه هستند»
	دختر لبخندی به روی شاهین زد و رفت و کمی بعد با چند نوع دارو برگشت و مشغول توضیح شد.
	قرصها را یکی یکی به شاهین نشان داد و گفت این برای رفع دردهای این دوره است. این یکی هم اگر حال روحی نامناسبی داشت و عصبی بود میتونه استفاده کنه. اینا هم ویتامینها و مکملهای مناسب هستن برای این دوره. این هم قرص آهنه. که میتونه به صورت مداوم مصرف ک...
	- ممنون (1)
	دختر همه را درون یک پاکت جای داد و فیش را به شاهین داد. شاهین رفت حساب کرد و برگشت و خریدش را برداشت و تشکر کرد. وقتی سوار ماشینش شد یک پاکت برداشت و خریدهایش را درون پاکت جای داد و به منزل برگشت.
	وقتی وارد ساختمان شد شیلا و ربکا را جلوی سینمای خانگی دید.
	هر دو با دیدن شاهین سلام کردند. اما سلام بسیار سرد. به همان سردی هم پاسخ گرفتند. شیلا پرسید:
	- بیرون بودی؟
	- آره. کار داشتم.
	- از روز اول کارهات شروع شدن؟ فرستادتت خرید اول صبحی؟
	- باید به تو جواب پس بدم؟
	- نه، ولی مادر دیشب گفت اون بدترکیب رو تو اتاقت نبری.
	شاهین درب سوئیت را باز کرد و پاکت را روی پله گذاشت و به سمت شیلا رفت. مقابل شیلا خم شد و چهره او را جزء به جزء نگاه کرد.
	شیلا متعجب گفت:
	-چیه؟
	- دارم صورتت رو نگاه میکنم.
	- چرا؟ (4)
	- میخوام ببینم کجای تو بهتر از اونه! تو که خیلی بد ترکیب تر از اونی.
	شیلا از جا جهید و معترض گفت:
	واقعا که. تو داری شورش رو در میاری. شیلا خواست برود که شاهین مچ او را گرفت و با خشونت به مقابل خود کشید و گفت:
	- او الان زن منه. زشت یا زیبا. این رو بفهم خواهر کوچیکه. نذار به خاطر اون بین ما خراب شه.
	و بعد شیلا را روی مبل پرت کرد و به سمت سوئیت برگشت.
	شیلا با غصه مچ دردناکش را نگریست و با چشمهای به اشک نشسته رو به ربکا گفت:
	شیلا با غصه مچ دردناکش را نگریست و با چشمهای به اشک نشسته رو به ربکا گفت: (1)
	شیلا با غصه مچ دردناکش را نگریست و با چشمهای به اشک نشسته رو به ربکا گفت: (2)
	-دیدی چکار کرد؟
	ربکا در حلقش احساس بغض کرد. این حمایت شاهین را برای خودش میخواست. اما حالا نصیب کس دیگر شده بود.
	نیلا لباسهایش را شست و بعد دوش گرفت و بیرون رفت. لباسهایش را به چوب لباسی آویزان کرد تا خشک شوند.
	نیلا لباسهایش را شست و بعد دوش گرفت و بیرون رفت. لباسهایش را به چوب لباسی آویزان کرد تا خشک شوند. (1)
	نیلا لباسهایش را شست و بعد دوش گرفت و بیرون رفت. لباسهایش را به چوب لباسی آویزان کرد تا خشک شوند. (2)
	داشت ضعف میکرد. حوله را پوشید و با احتیاط در را باز کرد. کسی در سوئیت نبود. وارد سوئیت شد و به سراغ چمدانهایش رفت.
	نگاهش به روتختی افتاد که از کرم به طلایی تغییر کرده بود. خجالت کشید و صورتش گر گرفت. او از داخل چمدانش یک دست لباس رنگ تیره برداشت و پوشید. به دنبال بسته پد گشت که در آن لحظه احتیاج داشت اما نبود. اعصابش داشت متشنج میشد.
	درب چمدانها باز بود و تمام لباسهایش را به هم ریخته بود. دستهایش را در موهای به هم ریخته اش فرو برد و از جا برخاست و گفت:
	- خدایا من چه گناهی کردم. باید چکار کنم. فراموش کردم بذارم تو چمدون.
	در همین حال بود که کلید در قفل چرخید و شاهین وارد سوئیت شد. نیلا داشت به این فکر میکرد که او چرا در را قفل کرده است. نکند بر خلاف حرف دیشب قرار است زندانی همیشگی این اتاق باشد.
	شاهین جلو رفت و پاکت را مقابل نیلا گرفت و گفت:
	-بفرمایید
	- ممنون چی هست؟
	نیلا پاکت را گرفت و دربش را باز کرد و محتویات درون آن را نگریست. با دیدنش سرخ شد. حتی نتوانست تشکر کند.
	شاهین جلوی آینه رفت و در حال باز کردن کش موهایش گفت:
	- باید همون دیشب میگفتی.
	نیلا با نفس بند آمده راهش را سمت سرویس کج کرد و تا وارد شد دوباره چند ضربه در سر خود زد.
	دیگر نمیدانست به چه روش خود را برای این سهل انگاری سرزنش کند.
	دیگر نمیدانست به چه روش خود را برای این سهل انگاری سرزنش کند. (1)
	دیگر نمیدانست به چه روش خود را برای این سهل انگاری سرزنش کند. (2)
	وقتی به محتویات پاکت نگاه کرد و نام قرصها را خواند تعجب کرد که شاهین این ها را از کجا میداند! چون معمولا مردها در این مورد هیچ سررشته ای ندارند و به خاطر خلق و خوی زن در این دوره او را مورد سرزنش هم قرار میدهند.
	چند دقیقه بعد به سوئیت برگشت. شاهین که روی مبل نشسته بود اشارهای به
	وضع چمدانهای نیلا کرد و گفت:
	- میشه زودتر تکلیف اینا رو روشن کنی.
	نیلا سر تکان داد و پاکت را روی تخت گذاشت. به سراغ چمدانهایش رفت که شاهین گفت:
	- اول چیزی بخورین.
	- بعدا میخورم.
	نیلا مشغول چیدن لباسهایش در کمد شد. همه را یکی یکی آویزان کرد و باقی لباسهایش را درون کشوها چید.
	چمدانهای خالی را کنار گذاشت و گفت:
	- من با اینا چکار کنم.
	شاهین از جایش بلند شد و چمدانها را در انبار کمد دیواری جای داد. نیلا تشکر کرد که شاهین حین پایین آمدن از صندلی اشارهای به موهای نیلا داد و گفت:
	شاهین از جایش بلند شد و چمدانها را در انبار کمد دیواری جای داد. نیلا تشکر کرد که شاهین حین پایین آمدن از صندلی اشارهای به موهای نیلا داد و گفت: (1)
	شاهین از جایش بلند شد و چمدانها را در انبار کمد دیواری جای داد. نیلا تشکر کرد که شاهین حین پایین آمدن از صندلی اشارهای به موهای نیلا داد و گفت: (2)
	- اینارم یه شونه بزنی بد نیست.
	نیلا دستش را سمت موهایش برد و وقتی دستش به آن موهای درهم ریخته خورد آهی کشید. چند دقیقه بود با آن وضع آشفته جلوی شاهین جولان میداد.
	برسش را برداشت و به جلوی آینه رفت و مشغول شانه کشیدن موهایش شد و بعد آنها را بالای سرش بست. سپس برس را تمیز کرد و آن را روی میز توالت گذاشت که نگاهش به شیشهی عطری افتاد.
	همان مارک از عطر بود که حسام همیشه از آن استفاده میکرد.
	شیشه را برداشت و درب آن را برداشت و بویش را به مشام کشید.
	کمی از آن را درون دربش اسپری کرد و بوی چوب را به ریه هایش کشید. بوی شیرین عطر در فضای سوئیت پیچید.
	شاهین سربلند کرد و نیلا را نگریست.
	نیلا در آینه نگاهش به شاهین افتاد. سریع درب عطر را بست و سرجایش گذاشت.
	نیلا دستپاچه درب عطر را بست و سمت تخت رفت و پاکت را برداشت که شاهین گفت:
	- صدای ویبره گوشیت روی اعصابمه. از صبح اول وقت صد بار زنگ خورده. نمیخوای جواب بدی خاموشش کنن.
	نیلا به سمت کمد رفت و پاکت را درون آن جای داد و کیفش را بیرون کشید. نیلا به شاهین حق میداد. قدرت ویبره گوشی آنقدر زیاد بود که صدایش از کمد هم بیرون میزد.
	پدرش بود. جواب داد:
	- سلا بابا.
	- سلام دخترم. سلام عزیزم. حالت خوبه؟جوابم رو ندادی نگران شدم.
	- نه بابا. نگران نباش. حالم خوبه. گوشیم روی ویبره بود صداش رو نشنیدم.
	- اذیتت که نکردن. اتفاق بدی که نیفتاد!
	نیلا اتفاق شب قبل را فاکتور گرفت و آرام گفت:
	- نه بابا. اصلا.
	- شوهرت که اذیتت نمیکنه؟
	نیلا آهی کشید. که آقا جلال گفت:
	- اذیتت کرده؟ می دونستم.
	نیلا سر تکان داد و گفت: (1)
	- نه بابا... فقط یه نفس از سر آسودگی بود.خوشبختانه تنها میتونم بگم توی این چند ساعت سر و کار من با یک آدم باشعور بوده.
	شاهین آهسته نگاهش را بلند کرد و نیلا را نگریست. نیلا روی تخت پشت به او نشسته بود و سعی داشت تن صدایش پایین باشد.
	- تمام معادلاتی که درموردشون توی ذهن من بود بهم ریخت.
	- خوبه خدا رو شکر. پس خیالم راحت باشه؟
	- بله.مامان کجاست؟ خوبه؟
	- آره خوبه. چند باری زنگ زد جواب ندادی نگران شد. اما الان عمه اومد سراغش با هم رفتن مسجد.
	- خوب خدا روشکر. پس حالش بهتره؟
	- انگار مرده زنده شده. خیلی خوبه. دیشب تا دیر وقت تو خونه تمیز کاری کرد. صبحم تا نزدیک ظهر مشغول بود. هر کار کردم دست برنداشت.
	- بذارین مشغول باشه. اینطور کمتر فکر میکنه.
	- باشه. (5)
	آن دو دقایقی صحبت کردند. وقتی صحبتشان تمام شد و خداحافظی کردند شاهین از پشت میز بلند شد و رفت روی مبل نشست و گفت:
	- تشریف بیارین بشینین.
	نیلا روی مبل با فاصله از شاهین نشست. رویش را به شاهین کرد و گفت:
	- در خدمتم.
	- من نیازی به کسی ندارم که در خدمتم باشه.
	- متوجه نشدم!
	- ادامهی حرفهای دیشبم رو میخوام بگم. نیاز ندارم کسی در خدمتم باشه و بشنوه. نیاز دارم کسی که میشنوه حرف من رو بفهمه. درک کنه. برداشت غلط نکنه. حماقت هم از خودش نشون نده.
	- میشنوم!
	- چندسالته؟
	- بیست و نه.
	- خوبه. پس اونقدر بچه نیستی که حرفم رو نفهمی یا نخوای که بفهمی. من هم هنوز اونقدر پیر و خرفت نشدم که نتونم تو رو یا حال و روزت رو درک کنم.
	ما دوتا اگر امروز مقابل هم قرار گرفتیم یک دلیل مشترک داریم. اون هم اینه که نذاریم سر کسی بالای دار بره. تو به خاطر برادرت اینجایی، من هم به همون دلیل. و البته به این خاطر که به پدرم نشون بدم هنوز کاملا بیعرضه نشدم که از پس انجام کاری بر نیام.
	به هر حال به هر دلیلی که داشتیم الان اینجاییم. کنار هم. رو به روی هم. ولی به هر دلیلی که بود تموم شد و  اسمامون توی شناسنامه هم نوشته شده و رسمی و قانونی و شرعی همسر هم شدیم. پس باید از این به بعد برای خودمون زندگی کنیم. نه به خاطر برادر تو و نه برادر...
	حالا که این اسم رومون هست میخوام دوتامون وظایف همسری رو درست به جا بیاریم. من آدم حوصله داری در بابت لج و لجبازی و بچه بازی نیستم.
	حالا که این اسم رومون هست میخوام دوتامون وظایف همسری رو درست به جا بیاریم. من آدم حوصله داری در بابت لج و لجبازی و بچه بازی نیستم. (1)
	حالا که این اسم رومون هست میخوام دوتامون وظایف همسری رو درست به جا بیاریم. من آدم حوصله داری در بابت لج و لجبازی و بچه بازی نیستم. (2)
	کسی باهام الکی لج کنه بد جوابش رو میدم. اما اگر باهام راه بیاد، هر کس که باشه، پدرم، مادرم خواهرم، همسرم، براش سنگ تموم میذارم و هر کاری از دستم بر بیاد براش انجام میدم؛ و دقیقا میشم همون آدم با شعوره داستان که داشتی واسه پدرت تعریف میکردی.
	در مورد کسایی که دارن بالا زندگی میکنن... جز پدرم کسی رضایت به این ازدواج نداشت. همه مخالفن. مادرم، خواهرهام، دخترعموم، پس وقتی می بینیشون سعی کن تا میتونی از سایش باهاشون دور بشی. دعوا راه نندازین چون واقعا بد میشه. ممکنه نتونم خودم رو کنترل کنم و...
	در مورد کسایی که دارن بالا زندگی میکنن... جز پدرم کسی رضایت به این ازدواج نداشت. همه مخالفن. مادرم، خواهرهام، دخترعموم، پس وقتی می بینیشون سعی کن تا میتونی از سایش باهاشون دور بشی. دعوا راه نندازین چون واقعا بد میشه. ممکنه نتونم خودم رو کنترل کنم و... (1)
	در مورد کسایی که دارن بالا زندگی میکنن... جز پدرم کسی رضایت به این ازدواج نداشت. همه مخالفن. مادرم، خواهرهام، دخترعموم، پس وقتی می بینیشون سعی کن تا میتونی از سایش باهاشون دور بشی. دعوا راه نندازین چون واقعا بد میشه. ممکنه نتونم خودم رو کنترل کنم و... (2)
	اگر چیزی بهت گفتن نشنیده بگیر، بعد از مدتی همه چیز براشون عادی میشه. حساسیتشون کمتر میشه.
	زندگیت رو بکن و کاری به کارشون نداشته باش. ببینیم یه مدت دیگه چی پیش میاد.
	اما در مورد گذشته؛ من قبلا نامزد داشتم. دختری که دوستم بود، بعد از یه مدت با هم نامزد شدیم. اماخوب، مسائلی پیش اومد و برای همیشه رفت. بیخبر گذاشت و رفت. کار من هم به این حال و روز کشید. فکر نمیکردم هرگز یک روزی بخوام ازدواج کنم. ولی بابام خوب تونست ...
	اون روز که اومدم سراغتون بهتون گفتم که تو این خونه جهنم در انتظارتونه. دروغ هم نگفتم. میدونم که قراره من با شما و طبقه بالاییها داستانها داشته باشم. ولی سعی کنید شما رعایت کنید.
	شما هم قبلا نامزد داشتین. از امروز از این لحظه دیگه حرفی درموردش نباشه.
	نه من در مورد گذشتهام حرف میزنم، نه شما بزنید.
	می دونم که فراموش کردن سخته. همونطور که خودم شیش ساله نتونستم فراموش کنم. این رو هم از شما نمیخوام. اما فقط به حرمت اینکه با هم یک زندگی مشترک تشکیل دادیم، حالا چه خواسته، چه ناخواسته، دیگه حرفی از آدمای گذشته نباشه که زندگی الانمون به گند کشیده نشه.
	در مورد این زندگی... از حالا راحت باش. چیزی لازم داشتی به من بگو، برات تهیه میکنم. تا توی این اتاقی راحت لباس بپوش. رفتی بالا رعایت کن. رامین پسر عموی منه. نه برادرم. ربکا هم دختر عمومه. اونا از بچگی با ما زندگی میکنن. چون عمو و زن عموم توی تصادف فو...
	- خدا رحمت شون کنه.
	شاهین سر فرود آورد و گفت:
	- این هم از این. مورد بعدی هم با توجه به شغلی که داری و با توجه به درسی که خوندی بهتر از من میدونی که زیر یک سقف بودن با یه مرد یعنی چی؟ و برعکس با یه زن زندگی کردن چطوریه! پس لازم نیست مسئله رو براتون باز کنم و شروع کنم به توضیح نیازهای دو طرفه مون ...
	به اینجا که رسید نیلا به جان انگشتهایش افتاد. شاهین دستهای او را نگریست و بعد نگاهش را تا صورت سر به زیر نیلا بالا برد و گفت:
	- میخوام که همه چیز عادی و معمولی باشه. نه من مثل دیوونه ها رفتار میکنم، نه تو مثل زنهای احمق باش. برای این مسئله نه قهر داریم، نه دعوا داریم، نه کتک و بزن بزن، و نه حتی زور! میدونم عادت کردن به این شرایط که انتظارش رو نداشتی سخته. ولی هر چه زودتر...
	الان که ساعات اولیه این زندگیه. و تو هم سیکلت شروع شده. ولی بدون، نه قراره من مثل پدر یا برادرت باشم، نه تو مثل مادر یا خواهرم با من زندگی کنی.
	اما اونقدر فرصت هم هست که نخوام چیزی رو بهت تحمیل کنم.
	نیلا صورت سرخ شدهاش را بالا آورد و بدون اینکه به شاهین نگاه کند برای عوض کردن بحث گفت:
	-در مورد کارم چی؟ میتونم برگردم سر کارم
	- چند روز مرخصی گرفتی؟
	- ده روز.
	- تا این ده روز تموم شه کی مرده کی زنده است؟
	نیلا رو به شاهین چرخاند و گفت:
	- نکنه نمیذارید برم سرکار!
	شاهین در سکوت به نیلا نگاه کرد. نیلا با التماس سر کج کرد و گفت:
	- یعنی نمیذارید؟
	شاهین چشمهای التماسگر نیلا را نگریست و بعد گفت:
	- من همچین حرفی زدم؟ من فقط گفتم بذار این ده روز تموم شه.
	- بعد میخواید تصمیم بگیرید که من برم  سر کار یا نه؟
	- نه فقط میخوام بدونم تا اون زمان شرایط چی رو میطلبه!
	- چه شرایطی؟ من میرم سر کارم و برمیگردم.
	شاهین از روی مبل برخاست و گفت:
	- حرف زدن در موردش آسونتر از عمل کردن بهشه.
	- یعنی چی؟
	- به وقتش بهت میگم.
	- آخه!
	شاهین رو به نیلا کرد و با نگاهش باعث شد حرف در دهان او بخشکد. بعد هم رفت وسایل صبحانه را جمع کرد یک لیوان آب پرتقال برداشت و آن را برای نیلا برد.
	نیلا بدون اینکه سر بلند کند گفت:
	- میل ندارم. (1)
	با غصه ناخنهایش را به بازی گرفت. شاهین تکان نخورد. نیلا بعد از چند لحظه سر بلند کرد و آن صورت پر مو را نگاه کرد. از نگاه کردن به صورت او حالش بد میشد. مخصوصاً حالا که حس میکرد او نمیخواهد اجازه دهد به سر کار برود.
	رویش را با غیظ از شاهین گرفت و گفت:
	- نمیخورم.
	شاهین اصرار نکرد و لیوان را روی سینی گذاشت و سینی را به طبقهی بالا برد.
	نیلا غصه دار بلند شد و طول سوئیت بزرگ را قدم زد. داشت فکر میکرد زندانی شدن در این چهار دیواری باید خیلی سخت باشد.
	شاهین سینی را به آشپزخانه برد و برگشت. منیر خانم خطاب به او گفت:
	- زرنگ شدی.
	شاهین به کنار او رفت و گفت:
	- چطور؟
	- قبلا واسه خودت نمیاومدی یه استکان چایی برداری. اما حالا خوب در حال رفت و آمدی.
	شاهین پوزخندی زد و گفت:
	- وقتی ملکه رفت و آمد رو به اتاق بنده ممنوع کردن باید خودم کارهام رو انجام بدم.
	- گوش کن شاهین...
	شاهین زودتر و تقریبا عصبی گفت:
	- نه، شما گوش کنید. اگه جایی رو داشتم میذاشتم میرفتم که کسی این وسط اذیت نشه. ولی حیف که گرفتارم.
	- گرفتار چی؟
	- قول و قرار با حاجی.
	- قول و قرارتون چی هست؟
	- الان واسه پرسیدن دیره. دیروز چرا اون کار رو با دختره کردین؟
	- نباید میکردم؟ حلوا حلواش میکردم؟
	- مگه اون پسرتون رو کشته؟
	- نه. ولی داداشش که کشته.
	- مگه گناه داداش رو پای خواهر مینويسن.
	- فعلا که نوشتن. گناه برادرش رو به گردن گرفته. پس باید تاوانش هم پس بده.
	- که اینطور.
	- دقیقا همینطور. من پدری از این در بیارم کیف کنی.
	- باشه. هر طور راحتین. پس قراره با من در بیفتین.
	ولی اگه بعدش برخورد بدی از من دیدین به دل نگیرین.
	- اومده اسیری، باید تحمل شکنجههاش هم داشته باشه.
	- اومده اسیری ولی زندانبانش میتونه معرفت داشته باشه.
	شاهین از جا بلند شد و سمت سوئیتش رفت. منیر خانم گفت:
	- دیروز داشتی چی میگفتی اون پایین؟
	- چی میگفتم؟
	- اینکه من نوشین رو فراری دادم؟
	- ندادین؟
	- نوشین دخترِ...
	شاهین دستش را بالا برد و محکم گفت:
	- بسه.
	و راه سوئیتش را گرفت و رفت. در را طوری به هم کوفت که منیر خانم از جا پرید.
	شاهین از پلهها سرازیر شد و به درون سوییت رفت و در بعدی را هم بست.
	شاهین از پلهها سرازیر شد و به درون سوییت رفت و در بعدی را هم بست. (1)
	شاهین از پلهها سرازیر شد و به درون سوییت رفت و در بعدی را هم بست. (2)
	بدون توجه به نیلا سراغ قرصهایش رفت و با دست لرزان چندتای آنها را در دست دیگرش انداخت. قوطی را روی میز توالت رها کرد و قرصها را در دهانش انداخت. آنقدر عجله کرد که حتی نتوانست قورتشان دهد.
	بدون توجه به نیلا سراغ قرصهایش رفت و با دست لرزان چندتای آنها را در دست دیگرش انداخت. قوطی را روی میز توالت رها کرد و قرصها را در دهانش انداخت. آنقدر عجله کرد که حتی نتوانست قورتشان دهد. (1)
	بدون توجه به نیلا سراغ قرصهایش رفت و با دست لرزان چندتای آنها را در دست دیگرش انداخت. قوطی را روی میز توالت رها کرد و قرصها را در دهانش انداخت. آنقدر عجله کرد که حتی نتوانست قورتشان دهد. (2)
	به سمت سرویس رفت. درب آن را گشود و آب را باز کرد. چند مشت آب نوشید تا توانست آنها را فرو دهد.
	بیرون آمد و در را به هم کوفت. مادرش دست روی نقطه ضعف او گذاشته بود. همه در آن عمارت میدانستند اسم نوشین که به بد میآید او دیوانه میشود و زندگی را به کام خود و اطرافیان تلخ میکند.
	نیلا که روی لبهی تخت نشسته بود داشت قدم رو رفتنهای شاهین را نگاه میکرد. نمیفهمید چرا تا رفت و برگشت، حالش دگرگون شد.
	به خود جرئت داد و گفت:
	- اتفاقی افتاده؟
	شاهین بر سر او فریاد کشید:
	- به تو مربوط نیست.
	چشمهای نیلا از فریاد ناگهانی او گشاد شد. چند لحظه مات نگاهش کرد که شاهین ایستاد و با همان تن صدا گفت:
	چشمهای نیلا از فریاد ناگهانی او گشاد شد. چند لحظه مات نگاهش کرد که شاهین ایستاد و با همان تن صدا گفت: (1)
	چشمهای نیلا از فریاد ناگهانی او گشاد شد. چند لحظه مات نگاهش کرد که شاهین ایستاد و با همان تن صدا گفت: (2)
	- اینطوری به من زل نزن.
	نیلا سر به زیر گرفت و بغضی که در چند ثانیه تشکیل شده بود ترکید و به گریه افتاد. واقعا از این مرد میترسید و حالا حس میکرد او یک انسان دو شخصیتی است. در حالیکه اینطور نبود. او فقط حس میکرد این حرفها غرورش را جریحهدار میکند.
	شاهین وقتی گریههای نیلا را دید چند نفس عمیق کشید و گفت:
	- گریه نکن. صدای گریه رو اعصابمه. اگه میتونی ساکت باش که بهت آسیب نرسونم. دیگه الان حالم دست خودم نیست. نمیفهمم دارم چکار میکنم.
	و دستهایش را در  خرمن موهایش فرو برد و آنها را چنگ زد. میدانست هر آن ممکن است هیجان زده شود و سوئیت را به هم بریزد و حتی بلایی سر نیلا بیاورد. پس با صدایی آرام گفت:
	- برو بیرون.
	نیلا از روی تخت بلند شد و در میان گریههایش گفت:
	- بله! (1)
	شاهین فریاد زد:
	- گفتم برو بیرون تا بلایی سرت نیاوردم.
	نیلا از ترس سمت در فرار کرد. از سوئیت بیرون زد و پله ها را بالا رفت. وارد سالن شد که با منیر خانم رو به رو شد. ابتدا چند لحظه مکث کرد و بعد دوباره به خود آمد و با همان حال زار گفت:
	- پسرتون حالش بده.
	منیر که میدانست در این لحظات شاهین فقط تنهایی میخواهد و ممکن است در اوج عصبانیتش به اطرافیانش آسیب بزند گفت:
	- برو پایین... کی گفته پاتو بذاری تو خونه من؟ گمشو ببینم.
	نیلا چرخید و یک پله پایین رفت. یکدفعه قوانین شاهین یادش آمد. صدای او در مغزش اکو شد «فقط حرف من رو گوش میدی» نیلا دوباره برگشت که منیر خانم با لحن بدی گفت:
	- نفهمیدی چی گفتم؟ گورتو از جلو چشمام گم کن.
	نیلا با ترس از کنار منیر خانم رد شد و از عمارت بیرون دوید. پلهها را پایین دوید و بی هدف دوید که خود را در پشت ساختمان یافت.
	نیلا با ترس از کنار منیر خانم رد شد و از عمارت بیرون دوید. پلهها را پایین دوید و بی هدف دوید که خود را در پشت ساختمان یافت. (1)
	نیلا با ترس از کنار منیر خانم رد شد و از عمارت بیرون دوید. پلهها را پایین دوید و بی هدف دوید که خود را در پشت ساختمان یافت. (2)
	نفس زنان روی زمین سرد نشست و به گریه افتاد و با صدای بلند زار زد.
	حالا میفهمید گرفتار چه تلاطمی شده است. و در میان این امواج مصیبت تنهای تنها بود و هیچکسی یاریش نمیداد.
	حالا میفهمید گرفتار چه تلاطمی شده است. و در میان این امواج مصیبت تنهای تنها بود و هیچکسی یاریش نمیداد. (1)
	حالا میفهمید گرفتار چه تلاطمی شده است. و در میان این امواج مصیبت تنهای تنها بود و هیچکسی یاریش نمیداد. (2)
	شاهین در اتاقش قدم رو میرفت و چنگ در موهایش میزد. در کمترین زمان به بدترین روزهای زندگیش رفته بود و غرق تلخی گذشته شده بود. حالا این که کی دوباره حالش را بازیابد مشخص نبود.
	بعد از یکساعت راه رفتن وقتی داروها نای او را گرفتند به سمت تخت رفت و پلکهایش زیر و رو شد و دمر روی تخت افتاد و به حالت بیهوش در آمد.
	بعد از یکساعت راه رفتن وقتی داروها نای او را گرفتند به سمت تخت رفت و پلکهایش زیر و رو شد و دمر روی تخت افتاد و به حالت بیهوش در آمد. (1)
	بعد از یکساعت راه رفتن وقتی داروها نای او را گرفتند به سمت تخت رفت و پلکهایش زیر و رو شد و دمر روی تخت افتاد و به حالت بیهوش در آمد. (2)
	نیلا هم تمام طول روز را در همان نقطه نشست.
	منیر خانم هم خوشحال از این وضعیت مقابل سینمای خانگی نشست.
	نزدیک شب افراد خانواده یکی یکی به منزل برگشتند.
	حدود ساعت نه ونیم شب هم آقای راستاد به منزل بازگشت.
	وقتی میز آماده برای صرف شام شد آقای راستاد نگاهی به جمع کرد و خطاب به مه لقا پرسید:
	- مه لقا خانم! شاهین و خانمش نمیان بالا با ما شام بخورن؟
	منیر پوزخندی زد و مه لقا گفت:
	- نه آقا.
	مه لقا به خاطر تهدیدهای منیر خانم حرفی نزد و آقای راستاد با خوشخیالی گفت:
	- البته که تنها باشن براشون بهتره.
	ربکا لبهایش را گزید و قاشق را با نفرت در میان دستش فشرد.
	آنها در سکوت شامشان را صرف کردند و بعد هم دور هم روی مبلهای رو به روی سینمای خانگی نشستند. تمام ذهن ربکا کنار شاهین بود و به آن خلوت حسادتش میشد. غافل از اینکه چه اتفاقی افتاده است.
	آنها در سکوت شامشان را صرف کردند و بعد هم دور هم روی مبلهای رو به روی سینمای خانگی نشستند. تمام ذهن ربکا کنار شاهین بود و به آن خلوت حسادتش میشد. غافل از اینکه چه اتفاقی افتاده است. (1)
	آنها در سکوت شامشان را صرف کردند و بعد هم دور هم روی مبلهای رو به روی سینمای خانگی نشستند. تمام ذهن ربکا کنار شاهین بود و به آن خلوت حسادتش میشد. غافل از اینکه چه اتفاقی افتاده است. (2)
	بعد از نوشیدن اولین چایشان، رامین از جا بلند شد و به سمت سوئیت رفت. منیر خانم با تحکم گفت:
	- کجا رامین؟
	- برم یه سر بهشون بزنم
	- ولشون کن. بذار تنها باشن.
	- تنهایی هم حدی داره. باید یه چند دقیقه هم مهمون قبول کنن. در ضمن دیشب من و شاهین دعوامون شد باید آشتی کنیم.
	و بدون اینکه به اعتراضهای مشکوک منیر گوش کند در سوئیت را باز کرد و پلهها را پایین رفت.
	در زد و منتظر شد اما جوابی نگرفت. دوباره در زد و وقتی جواب نگرفت تعجب کرد. برای بار سوم در زد و گفت:
	- شاهین! نیلا خانوم.
	وقتی صدایی نیامد دلش به شور افتاد.
	محکمتر در زد و گفت:
	- شاهین اجازه هست بیام تو.
	و از صدای بلند رامین که کمی اضطراب در آن موج میزد همه جز منیر بالای پلهها جمع شدند.
	و از صدای بلند رامین که کمی اضطراب در آن موج میزد همه جز منیر بالای پلهها جمع شدند. (1)
	و از صدای بلند رامین که کمی اضطراب در آن موج میزد همه جز منیر بالای پلهها جمع شدند. (2)
	رامین دستی به پیشانیش کشید و فکر کرد در بهترین حالت باید حمام باشند که جواب نمیدهند. دوباره محکم در زد و گفت:
	- شاهین دارم میام تو... یاالله.
	و بعد دستگیره را پایین کشید و آهسته در را باز کرد و صدا زد:
	- نیلا خانم.
	در را تا آخر باز کرد و با دیدن شاهین روی تخت با صدای بلند داد زد:
	- شاهین.
	به داخل دوید. آقای راستاد و شیلا و ربکا هراسان پایین دویدند.
	رامین شاهین را چرخاند و دستش را به صورت شاهین زد و صدایش کرد و بعد رو به آقای راستاد گفت:
	- این که باز بیهوش شده. قرص زیاد خورده حتما. نیلا کجاس.
	و با صدای بلند صدا زد:
	- نیلا خانم. (1)
	شیلا به سمت سرویس رفت و داخل سرویس را گشت. اما نیلا نبود. بیرون آمد و گفت:
	- نیست.
	آقای راستاد به کنار در رفت و صدا زد: منیر... منیر.
	منیر خانم بالای پلهها آمد و گفت:
	-بله. (1)
	- اینجا چه خبره؟ نیلا کجاس؟
	- دعواشون شد. لابد بیرونه.
	- از کی؟
	- از سر ظهر.
	رامین راست شد و با عجله از سوئیت بیرون زد و گفت:
	- حواستون به شاهین باشه.
	رامین از کنار منیر هم رد شد و به باغ دوید. در تاریکی باغ را گشت. نیلا را پیدا نکرد. ساختمان را دور زد و به پشت آن رفت. وقتی داشت به ته میرسید نیلا را دید. نشسته بود در حالیکه سرش را روی زانوهایش گذاشته بود.
	به کنارش رفت و آهسته روی پایش نشست. دستش را جلو برد و شانهی نیلا را تکان داد و صدا زد:
	-نیلا.
	نیلا سر بلند کرد و چند لحظه پلک زد تا رامین را شناخت.
	- چرا اینجا نشستی؟
	- آقا شاهین گفتن بیام بیرون که بهم آسیب نزنن.
	- دعواتون شده؟
	- نه... بامن نه... حالش خوب بود. چند دقیقه رفت بالا و وقتی برگشت حالش خراب بود.
	رامین موضوع را حدس زد. سری تکان داد و گفت:
	- پاشو برو تو.
	- من از اون آدم میترسم
	- اون الان اونقدر قرص خورده تا دو روز دیگه هم بیدار نمیشه. باید یک ساعت بعد میرفتی تو اتاقت.
	- ناراحت نمیشه برگردم تو اتاق؟
	- نه. اتفاقا بدونه از ظهر تا نصف شب تو باغ بودی ناراحت میشه.
	نیلا بلند شد و با رامین راه افتاد. وقتی به سوئیت برگشتند همه آنجا جمع بودند. منیر خانم گفت:
	- اینطوری مراقب شوهرتی؟
	شیلا با ناراحتی گفت:
	- تو اینقدر بیشعوری که میذاری جلو چشمت مشت مشت قرص بخوره.
	ربکا با نگاهی که نفرت از آن میبارید گفت:
	- اگه شعور داشت که باهاش دعوا نمیکرد.
	نیلا درمانده گفت:
	- من دعوا نکردم.
	- آره فقط اون دعوا کرد.
	- ما هیچکدوم با هم دعوا نکردیم. نمیدونم چرا یهو چندتا قرص خورد و گفت «برو بیرون که بهت آسیب نزنم».
	- تو گفتی ما هم باور کردیم.
	رامین معترض با صدای بلند و اخم آلود گفت:
	- ربکا! برو بالا.
	آقای راستاد که جای شاهین را درست کرده بود پتو را روی شاهین کشید و گفت:
	- همه تون برید... شماها شاهین رو نمیشناسید که این بدبخت رو اذیت میکنید.
	نیلا با غصه آقای راستاد را نگریست.
	رامین سری تکان داد و گفت:
	- لابد چیزی هم نخوردی؟ میگم برات غذا بیارن.
	- ممنون میل ندارم.
	- باید یه چیزی بخوری، ضعف میکنی.
	رامین رفت. آقای راستاد موضوع را پرسید و نیلا همه چیز را تعریف کرد. آقای راستاد سر فرود آورد.
	وقتی رامین آمد برای نیلا غذا آورده بود. نیلا آنقدر غصه دار بود که به گریه افتاد و گفت:
	- میل ندارم. (2)
	- اینطوری که نمیشه.
	نیلا اشک را از چشمهایش میگرفت و دوباره اشک بعدی سرازیر میشد.
	آقای راستاد از رامین خواست او را تنها بگذارند. وقتی رفتند نیلا روی مبل نشست و زانوهایش را بغل کرد و گریست. و فکر کرد آقای راستاد حق داشت. او خیلی بدبخت بود.
	آقای راستاد با همسرش به بگو مگو پرداخت.
	دعوایشان شد و میگفت نباید میگذاشت نیلا این همه در باغ بماند. و منیر خانم او را نفرین میکرد.
	نیلا با نگاه کردن این مرد قلبش فشرده میشد و دلش برای حسام پر میکشید. دوست داشت کنار حسام بود و زندگی میکرد. از این عمارت و آدمهایش حالش به هم میخورد. به پای میز توالت رفت و عطر شاهین را برداشت و بو کشید.
	نیلا با نگاه کردن این مرد قلبش فشرده میشد و دلش برای حسام پر میکشید. دوست داشت کنار حسام بود و زندگی میکرد. از این عمارت و آدمهایش حالش به هم میخورد. به پای میز توالت رفت و عطر شاهین را برداشت و بو کشید. (1)
	نیلا با نگاه کردن این مرد قلبش فشرده میشد و دلش برای حسام پر میکشید. دوست داشت کنار حسام بود و زندگی میکرد. از این عمارت و آدمهایش حالش به هم میخورد. به پای میز توالت رفت و عطر شاهین را برداشت و بو کشید. (2)
	بیشتر اشکهایش ریخت و ندانست کی این اوضاع درست میشود.
	بعد هم بالشی از کنار شاهین برداشت و روی مبل انداخت. پتویی هم از داخل کمد برداشت و چراغ ها را خاموش کرد و همانجا خوابید.
	صبح روز بعد وقتی نیلا بیدار شد و دست و رویش را شست مه لقا برایش صبحانه آورد و سینی دست نخورده شام شب قبل را برد و رفت. شاهین هنوز روی تخت خوابیده بود. بدون اینکه از این پهلو به آن پهلو شود.
	نیلا هم از آن حال و هوای غمگین حس بدی میگرفت. تنها کاری که از دستش بر آمد این بود که با پدر و مادرش تماس بگیرد و به آنها بگوید حالش خوب است و در اُردو به او خوش میگذرد.
	هر وقت خیلی دلتنگ میشد دوباره عطر شاهین را نفس میکشید.
	ظهر مه لقا سینی ناهار را برایش آورد و سینی دست نخورده صبحانه را برد.
	نیلا دوست نداشت حتی به محتویات سینی نگاه کند. به کنار تخت شاهین رفت و با نگرانی دستش را جلو برد. دو دل بود اما در آخر دستش را روی پیشانی او گذاشت. احساس کرد کمی دمای بدنش پایین است که آن هم با خوردن آن همه قرص عجیب نبود.
	او با بیحوصلگی در سوئیت قدم میزد و گاهی هم به همکارانش زنگ میزد و با آنها حرف میزد.
	دوستانش دلیل غیبت او را میپرسیدند و او خستگی را بهانه میکرد.
	شب که از راه رسید شاهین روی تخت به پهلو چرخید و پشت به نیلا کرد. نیلا او را نگریست و دوباره حواسش را به گوشیش داد.چند دقیقه بعد دوباره چرخید و رویش را سمت نیلا چرخاند. نیلا داشت شاهین را نگاه میکرد که او پلک گشود.
	چند لحظه به یک نقطه نامعلوم خیره بود و دوباره خوابید.
	نیلا نگاهش را از او گرفت و با گوشیش که روی پاهایش بود به ادامه بازیش مشغول شد.
	چند دقیقه بعد شاهین با صدای خشدار گفت:
	- مرحلهی چندی؟
	نیلا رو به او کرد و متعجب گفت:
	- بله؟
	- مگه کندی کراش بازی نمیکنی! مرحله چندی؟
	- هفتاد وهشت.
	- پس تازه شروع کردی؟
	- نه یک سالی هست که این بازی رو دارم. فقط وقتایی که خیلی حوصلهام سر میره بازی میکنم.
	شاهین از شنیدن این حرف نیلا نفس عمیقی کشید و گفت:
	- بیا اینجا.
	نیلا گوشیش را روی مبل گذاشت و به کنار تخت رفت و گفت:
	- بله (1)
	- کمک کن بشینم.
	نیلا پتو را پایین کشید و بازوی شاهین را گرفت. دست دیگرش را زیر گردن او انداخت و به سختی او را روی تخت نشاند. بوی عطر شیرین نیلا مشام شاهین را قلقلک داد و باعث شد عطسه کند. شاهین پلک باز کرد و گفت:
	- سیگار من رو میدی؟
	- نه. (2)
	شاهین به نیلا خیره شد.
	- سی و دو ساعت خواب بودین. بهتر یه لیوان آب یا شربت بخورین. نه اینکه سیگار بکشین.
	- سی و دو ساعت؟
	- بلکم بیشتر.
	شاهین دستهایش را روی صورتش کشید و به سختی از جا بلند شد. سرش گیج رفت و تلو تلو خورد.
	- کمک میخواین؟
	- نه خودم میرم.
	شاهین به سرویس رسید و وارد شد. نیلا آهی کشید و تخت را مرتب کرد. چند دقیقه بعد شاهین در حال خشک کردن صورتش بیرون آمد و گفت:
	- طی سی و دوساعت بلکم بیشتر، وقت نکردی حموم رو جمع و جور کنی. فقط کندی کراش بازی کردی؟
	نیلا گیج به شاهین نگاه کرد. شاهین دستمالهای مچاله شده دستش را درون سطل انداخت و به کنار پاتختی رفت. پاکت سیگار و فندکش را برداشت و گفت:
	نیلا گیج به شاهین نگاه کرد. شاهین دستمالهای مچاله شده دستش را درون سطل انداخت و به کنار پاتختی رفت. پاکت سیگار و فندکش را برداشت و گفت: (1)
	نیلا گیج به شاهین نگاه کرد. شاهین دستمالهای مچاله شده دستش را درون سطل انداخت و به کنار پاتختی رفت. پاکت سیگار و فندکش را برداشت و گفت: (2)
	- لباسات رو از تو حموم در بیار میخوام حموم کنم.
	سریع گونههای نیلا گر گرفتند. شاهین از سوئیت بیرون رفت و نیلا با اعصاب خوردی به حمام رفت و لباسهایش را بیرون آورد و درون کمد چید.
	از اینکه تا این حد شلخته شده بود که یک مرد شلختگی او را گوشزد کند اعصابش به هم ریخته بود. او یک بخش را میگرداند و حالا کارش به جایی رسیده بود که حتی نمیتوانست کارهای روزمره خود را انجام دهد.
	از اینکه تا این حد شلخته شده بود که یک مرد شلختگی او را گوشزد کند اعصابش به هم ریخته بود. او یک بخش را میگرداند و حالا کارش به جایی رسیده بود که حتی نمیتوانست کارهای روزمره خود را انجام دهد. (1)
	از اینکه تا این حد شلخته شده بود که یک مرد شلختگی او را گوشزد کند اعصابش به هم ریخته بود. او یک بخش را میگرداند و حالا کارش به جایی رسیده بود که حتی نمیتوانست کارهای روزمره خود را انجام دهد. (2)
	سبد را نگاه کرد. جای دسته گلی که به آب داده بود هنوز درون سبد بود.
	نمیدانست با آن چکار کند. دستش را به پیشانیاش چسباند و کمی فکر کرد و بعد دل را به دریا زد و سبد را بالا برد. فقط منیر خانم در سالن بود.
	او نیلا را با نفرت نگاه میکرد. نیلا سبد را به آشپزخانه برد و به مه لقا و دختری که کنارش بود سلام کرد.
	سپس در ماشین را باز کرد و روتختی ها را درونش انداخت.
	- عه خانوم. اینا که نو بودن. چرا میشوری؟
	- لازمه
	مه لقا به دختری که کنارش بود نگاه کرد. نیلا تاید خواست. مه لقا گفت:
	- اجازه بدین خودم روشن میکنم.
	- ممنون (2)
	نیلا به سوئیت برگشت.
	شاهین روی پلههای جلوی عمارت نشسته بود و داشت سیگار میکشید و رامین و شیلا و ربکا را که دور آتش جمع بودند نگاه میکرد.
	رامین گیتار میزد و شعری میخواند و ربکا چانهاش را به زانویش تکیه داده بود و داشت شاهین را نگاه میکرد.
	شیلا هم آهسته خود را تکان  میداد و بشکن میزد.
	رامین بعد از پایان آهنگ گفت:
	- شاهین بیا... بدو داداش.
	- راحتم.
	- بیا، بیا، راحت نیستی.
	شاهین از جا بلند شد و رفت مقابل رامین نشست. ربکا با دلسوزی سر بلند کرد و گفت:
	- خوبی شاهین جان.
	شیلا پوزخندی زد و گفت:
	- چرا خوب نباشه! تازه دوماد.
	شاهین نگاه سنگینی به شیلا انداخت.
	رامین گفت: (2)
	- میگفتی نیلا هم بیاد
	- خانوم... نیلا خانوم.
	شیلا خندهی حرصی کرد و گفت:
	- خانوم... اون شلیته، پاچه پاره رو میگی خانوم؟
	رامین سرزنش وار گفت:
	- شیلا! خجالت بکش.
	- چرا خجالت بکشم؟ غیر از اینه! واقعا اون در شأن ماست؟
	شاهین آخرین پک را به سیگارش زد. ته سیگار را درون آتش انداخت. دود حبس شده در دهانش را بیرون فرستاد و رو به شیلا گفت:
	- تو به زن من گفتی شلیته پاچه پاره؟ تو اصلا میدونی شلیته، پاچه پاره به چه زنایی میگن؟
	- به هر زنی که میگن؟ زن تو هیچ گوهی نیست.
	در یک آن یک طرف صورت شیلا شروع به سوختن کرد. ربکا با چشمهای گرد شاهین را نگاه میکرد. رامین گیتار را کنار انداخت و گفت:
	- شاهین. چه غلطی کردی؟
	صورت شیلا را سمت خود چرخاند و رد انگشتهای شاهین را روی گونهی او نگریست.
	- این رو زدم که بدونی اون دختر حرمت داره... اون زن منه. هیچکس ، حتی تو که خواهرمی حق توهین کردن بهش رو نداره.
	شیلا از جا بلند شد و با بغض گفت:
	- اون هیچ گوهی نیست.
	و از آنجا دور شد و به درون عمارت رفت.
	شاهین سیگار بعدی را با شعلههای آتش روشن کرد. رامین با ناراحتی گفت:
	- اصلا کار درستی نکردی.
	شاهین پک دیگری به سیگار زد و گفت:
	- رفتار اون درست بود؟
	- نه. ولی نباید میزدی.
	ربکا در حالیکه شعله های آتش را نگاه میکرد گفت:
	- همه حق دارن شاهین. نباید قبول میکردی این دختر زنت بشه. تو که ازدواج میخواستی دختر دور و برت کم نبود.
	- من زن نمیخواستم فقط اون شب یه بحثی با حاجی پیش اومد که این کار رو کردم
	- چه بحثی؟
	- حالا هر چی!
	رامین ساعدهایش را دور زانوهایش انداخت و دستهایش را به هم قفل کرد و گفت:
	رامین ساعدهایش را دور زانوهایش انداخت و دستهایش را به هم قفل کرد و گفت: (1)
	رامین ساعدهایش را دور زانوهایش انداخت و دستهایش را به هم قفل کرد و گفت: (2)
	- تو سر بحثات با حاجی یه دختر میآری خونه، ولی نمیتونی حتی مراقبش باشی. میدونی دیشب چه بلایی سرش آوردی؟
	شاهین که از این حرف رامین یکه خورده بود گفت:
	- چی شده؟ چکار کردم باهاش؟
	- بعد از خوردن قرصا بیرونش کردی، اون بدبخت از ظهر تا نصف شب پشت ساختمون خودش رو قایم کرده بود. ما هم نمیدونستیم. بدبخت وحشت کرده بود از دست تو.
	از دیروز ظهر تا حالام فکر نکنم چیزی خورده باشه.
	- چرا کسی بهش نگفته بیاد پایین؟
	- چون جنابعالی بیرونش کرده بودی.
	- به خاطر خودش بود.
	شاهین از جا بلند شد و به سمت عمارت رفت. به درون ساختمان رفت که منیر خانم عصبی و با صدای بلند خطاب به شاهین گفت:
	- حالا دیگه واسه خاطر عفریته خانم دستت رو روی خواهرت بلند میکنی؟
	- لازم باشه باز هم میزنم.
	- من تلافی اینا رو سرش در میارم.
	شاهین بی حوصله وارد سوئیت شد و در را به هم کوفت. از پلهها پایین رفت. وارد شد و در را بست. نیم نگاهی به نیلا انداخت و ته سیگارش را درون بشقاب روی میز خاموش کرد و گفت:
	شاهین بی حوصله وارد سوئیت شد و در را به هم کوفت. از پلهها پایین رفت. وارد شد و در را بست. نیم نگاهی به نیلا انداخت و ته سیگارش را درون بشقاب روی میز خاموش کرد و گفت: (1)
	شاهین بی حوصله وارد سوئیت شد و در را به هم کوفت. از پلهها پایین رفت. وارد شد و در را بست. نیم نگاهی به نیلا انداخت و ته سیگارش را درون بشقاب روی میز خاموش کرد و گفت: (2)
	- اینا ظرفای ناهارن؟
	- بله (2)
	- چرا نخوردی؟
	- میل نداشتم.
	لباسها و حوله اش  را از کمد برداشت و به حمام رفت. بعد از اینکه خود را شست و بدنش سر حال شد دوش را بست و حوله را تن کرد. خود را خشک کرد و لباسهایش را پوشید و بیرون آمد.
	لباسها و حوله اش  را از کمد برداشت و به حمام رفت. بعد از اینکه خود را شست و بدنش سر حال شد دوش را بست و حوله را تن کرد. خود را خشک کرد و لباسهایش را پوشید و بیرون آمد. (1)
	لباسها و حوله اش  را از کمد برداشت و به حمام رفت. بعد از اینکه خود را شست و بدنش سر حال شد دوش را بست و حوله را تن کرد. خود را خشک کرد و لباسهایش را پوشید و بیرون آمد. (2)
	به جلوی میز توالت رفت و موهایش را سشوار کشید و بعد از خشک شدن موهایش را پشت سرش بست.
	ريشش را شانه کشید و گفت " من فردا دارم میرم بیرون. تا برم و برگردم اتفاقی نمیافته ؟
	ريشش را شانه کشید و گفت " من فردا دارم میرم بیرون. تا برم و برگردم اتفاقی نمیافته ؟ (1)
	ريشش را شانه کشید و گفت " من فردا دارم میرم بیرون. تا برم و برگردم اتفاقی نمیافته ؟ (2)
	- چه اتفاقی؟
	- چه میدونم، دعوایی، درگیریی.
	- من که با کسی کاری ندارم.
	- غذات رو چی؟ میخوری یا باز نخورده برمیگردونی؟
	- من میل ندارم که...
	شاهین رو به او کرد و گفت:
	- بخوای اینطور ادامه بدی مریض میشی... خودت که بهتر میدونی.
	- تنهایی چیزی از گلوم پایین نمیره.
	- باید عادت کنی.
	- خیلی سخته.
	- رامین بهم گفت دیروز چه اتفاقی افتاده. از اون بابت معذرت میخوام. وقتی گفتم برو برای این بود که اذیتت نکنم. ولی می تونستی یک ساعت بعد برگردی. اون قرصها یک ساعت بعد من رو از پا میندازن و...
	- میشه دیگه قرص نخورین!
	- قرص نخورم که زمین و زمان رو به هم میریزم
	- اونجوری هم خوب نیست. کل روز رو تخت بودین بدون هیچ حرکتی.
	شاهین نفس عمیقی کشید و سرش را به چپ و راست تکان داد.
	- راستی!
	- بله. (9)
	- چرا حلقه رو انگشتت نکردی؟
	- به همون دلیل که شما نکردین.
	- فکر میکنم دلیل من اینه که حلقهها پیش شمان.
	- بله ولی روز عقد شما گذاشتین رفتین. نخواستین حلقه دستتون باشه.
	- برو بیارشون.
	نیلا به سراغ کمدش رفت و کیف را بیرون کشید. برگشت و روی تخت نشست. جعبهها را از داخل کیف در آورد و گفت:
	- اینان.
	شاهین کنار او روی تخت نشست و گفت:
	- اگه اون روز نخواستم بپوشم به این خاطر بود که بهت زیر
	لفظی رو دادم اما حاضر نشدی از دستم بگیری. گفتم که، قرار باشه کسی لج بکنه بد جواب میدم.
	- به این حد!
	- شاید بدتر.
	او جعبهها را باز کرد و گفت:
	- بپوش که همه بدونن همسر داری. بپوش که همه بدونن مال شاهینی و کسی حق نداره بهت توهین کنه. مقابل هر کسی قد علم میکنم که بخواد تو رو اذیت کنه.
	نیلا به چهره شاهین نگاه کرد. احساس میکرد شاهین او را بیشتر چون مال و دارایی خود میانگارد و احساس میکرد برای شاهین چون ملک و اموال اوست. از این حس و از این حرف شاهین خوشش نیامد. اما چیزی هم بروز نداد.
	نیلا به چهره شاهین نگاه کرد. احساس میکرد شاهین او را بیشتر چون مال و دارایی خود میانگارد و احساس میکرد برای شاهین چون ملک و اموال اوست. از این حس و از این حرف شاهین خوشش نیامد. اما چیزی هم بروز نداد. (1)
	نیلا به چهره شاهین نگاه کرد. احساس میکرد شاهین او را بیشتر چون مال و دارایی خود میانگارد و احساس میکرد برای شاهین چون ملک و اموال اوست. از این حس و از این حرف شاهین خوشش نیامد. اما چیزی هم بروز نداد. (2)
	شاهین حلقه را برداشت و دست نیلا را گرفت. حلقه را به انگشت او کرد و گفت:
	- هرگز درش نیار، که کلاهمون میره تو هم.
	شاهین حلقه را هم به انگشت کرد و گفت:
	- تموم شد. حالا هرکس ما رو ببینه میدونه که متأهلیم.
	نیلا حلقه دستش را نگاه کرد و در دل گفت:
	- تو متأهل باشی یا نه کسی سراغت نمیاد. نه که خیلی خوشگلی! با این همه مو به شانپانزه گفتی زکی.
	خودش به این فکر پوزخند زد.
	- چیز خنده داری هست بگو من هم بخندم!
	- نه. موردی نیست.
	- ولی مطمئنم که بود!
	نیلا بدجنس شد و گفت:
	- فکر نمیکنم از شنیدنش خوشحال شین.
	- پس به من مربوط بود. خوب!
	- داشتم فکر میکردم با این سر و وضعتون کسی رغبت نمیکنه نگاهتون کنه. چه برسه به اینکه فکر نزدیک شدن به شما به مغزشون خطور کنه!
	- ریش دوست نداری؟
	نیلا به خوبی حالت تمسخر شاهین را حس کرد. ولی خیلی جدی جواب داد  و گفت:
	- نه که دوست ندارم. متنفرم. شبیه جنگلیهایین. آدم رو میترسونین.
	شاهین در سکوت به نیلا خیره شد. چند ضربه به در خورد. شاهین از جا بلند شد و گفت:
	- طلاهایی که بابام بهت داده رو گاهی بنداز. بابام ببینه خوشحال میشه.
	نیلا جعبهها را درون کیفش انداخت و در دل گفت:
	- نه که از بابات خیلی خوشم میاد.
	و بعد کیفش را درون کمد گذاشت.
	شاهین سینی غذا را از مه لقا گرفت و از او خواست که سینی قبلی را ببرد. میز را چید و خطاب به نیلا گفت:
	- بیا غذات رو بخور.
	نیلا پشت میز نشست و شروع به خوردن غذا کرد. واقعا گرسنه بود و غذا به او میچسبید. شاهین وقتی اشتیاق او را در خوردن غذا دید لبخند محوی زد.
	صدای زنگ گوشی نیلا در فضا پیچید. خواست برخیزد اما شاهین گفت:
	- ولش کن. شامت رو بخور از دهن میافته.
	- آخه ممکنه کار مهمی داشته باشه.
	- مهم نیست. غذات یخ میکنه.
	صدای زنگ گوشی قطع شد. چند دقیقه بعد دوباره به صدا در آمد. شاهین گفت:
	- زنگ خورت بیشتر از صدوهیجده اس.
	- دوستا و همکارام هستن.
	تا آنها شامشان را به اتمام رساندند چندین بار گوشی نیلا زنگ خورد. در آخر نیلا رفت و صفحه گوشیش را نگریست. با دیدن اسم مهرانه روی صفحهی گوشیش یکه خورد.
	تا آنها شامشان را به اتمام رساندند چندین بار گوشی نیلا زنگ خورد. در آخر نیلا رفت و صفحه گوشیش را نگریست. با دیدن اسم مهرانه روی صفحهی گوشیش یکه خورد. (1)
	تا آنها شامشان را به اتمام رساندند چندین بار گوشی نیلا زنگ خورد. در آخر نیلا رفت و صفحه گوشیش را نگریست. با دیدن اسم مهرانه روی صفحهی گوشیش یکه خورد. (2)
	شاهین، چهرهی رنگ پریده نیلا را نگاه میکرد. یکدفعه گوشی به صدا در آمد. نیلا دستش را پایین آورد و نخواست جلوی شاهین جواب دهد.
	شاهین که شک کرده بود و فکر میکرد ممکن است نامزد سابق نیلا باشد با چشمهای تیره شده از خشم از جا بلند شد. رفت و مقابل نیلا ایستاد و گفت:
	شاهین که شک کرده بود و فکر میکرد ممکن است نامزد سابق نیلا باشد با چشمهای تیره شده از خشم از جا بلند شد. رفت و مقابل نیلا ایستاد و گفت: (1)
	شاهین که شک کرده بود و فکر میکرد ممکن است نامزد سابق نیلا باشد با چشمهای تیره شده از خشم از جا بلند شد. رفت و مقابل نیلا ایستاد و گفت: (2)
	- نمیخوای جواب بدی؟
	نیلا سرش را به چپ و راست تکان داد. شاهین دستش را مقابل او گرفت و گفت:
	- بده ببینم.
	نیلا سر بلند کرد و به چشمهای شاهین نگاه کرد و گفت:
	- این گوشی منه.
	شاهین فریاد زد: (1)
	- بده ببینم. (1)
	نیلا از جا پرید و به خود لرزید.
	- چرا اینطوری میکنین؟ چرا داد میزنین؟
	صدای زنگ گوشی قطع شد. شاهین با حرص گفت:
	گفتم بده ببینم. نمیشنوی؟
	- شما اجازه میدین من مخاطبای شما رو جواب بدم؟
	- من مخاطبی ندارم. اون گوشی رو میدی یا طور دیگه ازت بگیرم؟
	گوشی دوباره به صدا درآمد. نیلا گفت:
	- خودم جواب میدم.
	- کیه؟ (1)
	نیلا دگمه سبز را لمس کرد و گوشی را به گوشش چسباند و گفت:
	- بله. (10)
	شاهین با دست اشاره کرد که روی بلند گو بزند. نیلا گوشی را روی بلندگو زد.
	- سلام نیلا. خوبی؟
	- سلام. امرتون؟
	- ازم دلخوری؟
	- اهمیتی نداره. با من امری دارین؟
	- چند روزه از حسام خبر ندارم... تو ازش خبر داری؟
	نیلا در حاليکه قلبش به شدت میزد گفت:
	- نه. چطور؟
	- هر چی بهش زنگ میزنم گوشیش خاموشه. جواب نمیده. خیلی نگرانشم. به تو زنگ نزده؟
	- نه. (3)
	- خبرش رو نداری؟
	- نه. ندارم
	- بهم راستش رو بگو... دارم از استرس میمیرم.
	- چرا مگه خونه نیومده؟
	- نه. یه روز اومد ساکش رو جمع کرد و رفت. دیگه از اون روز تا حالا خونه نیومده
	نیلا از جا بلند شد و از کنار شاهین رد شد و گفت:
	- من هم بی خبرم. از دوستاش و همکاراش سراغش رو نگرفتین؟
	- چرا اما همه بی خبرن. من و پدرش حتی تا شمال هم رفتیم و به ویلامون سر زدیم. اونجا هم نبود.
	نیلا دستش را با استرس روی صورتش کشید و گفت:
	- من جایی به ذهنم نمیرسه. حسام که از این کارها نمیکرد.
	- خواهش میکنم اگر خبر داری بهم بگو... دارم دیوونه میشم.
	- به جون سینا به جون حسام خبر ندارم. ولی انشاءالله پیدا میشه.
	- نمیدونم. (1)
	باید چکار کنم! نمیدونم.
	- نگران نباشید. حتما خواسته چند روز تنها باشه. برمیگرده.
	- امیدوارم. کاری نداری؟
	- نه. (4)
	مهرانه خانم خداحافظی کرد و نیلا گوشی را مضطرب چند بار کف دستش زد و اندیشید.
	- حسام کیه؟
	نیلا با شنیدن این سوال در جایش خشک شد. شاهین به مقابلش رفت و تکرار کرد:
	- پرسیدم حسام کیه؟
	نیلا بوی عطر شیرین شاهین را حس میکرد و حسام را مقابلش میدید. چشمهایش دو دو میزد.
	نیلا بوی عطر شیرین شاهین را حس میکرد و حسام را مقابلش میدید. چشمهایش دو دو میزد. (1)
	نیلا بوی عطر شیرین شاهین را حس میکرد و حسام را مقابلش میدید. چشمهایش دو دو میزد. (2)
	شاهین به حرکت سریع مردمک های چشم او نگاه میکرد. وقتی نیلا جواب نداد گفت:
	شاهین به حرکت سریع مردمک های چشم او نگاه میکرد. وقتی نیلا جواب نداد گفت: (1)
	شاهین به حرکت سریع مردمک های چشم او نگاه میکرد. وقتی نیلا جواب نداد گفت: (2)
	-نامزد سابقته!
	- بله (3)
	- چرا برای گم شدنش به تو زنگ زدن؟
	- چون نمیدونن که من ازش بیخبرم
	- نمیدونن؟ مگه تو نامزدی رو باهاش به هم نزدی؟
	- نه... خبر ندارن که ازدواج کردم.
	- بیخبرن؟
	نیلا سر فرود آورد. شاهین چند لحظه او را نگریست. و بعد بسیار سرد گفت:
	- پس وقتی آقاتون برگردن، دنبالتون میگردن؟
	- نه... قراره بابا بهش بگه.
	شاهین سر تکان داد و پوزخند زد. در اتاق . قدم زد سپس گفت:
	- من رو باش. فکر کردم نامزدیش رو رد کرده. حالا لابد در آینده باید منتظرش هم بشم.
	نیلا عصبی شد و گفت:
	- لازم نیست منتظر باشید. چون من حتی مادرم خبر نداره که با شما ازدواج کردم. فکر میکنه توی اُردوی علمی دانشجویی هستم.
	شاهین ناباور سر تکان داد و گفت:
	- امکان نداره.
	- چرا کاملا داره؛ چون مادرم اگر میفهمید حتما دق مرگ میشد.
	نیلا ناخواسته صدایش را بالا برده بود. روی مبل نشست و گفت:
	- فکر میکنی خوشحال میشد بفهمه با کسی مثل تو ازدواج کردم؟
	- با کسی مثل من؟ مگه من چمه؟
	- آره. به قول خودتون یه آدم روانیِ قرصی. با آدمی با چنین ظاهر وحشتناکی. با چنین رفتارهای ترسناکی.
	- این تماس تا این حد تو رو به هم ریخت که بخوای اینطور به من توهین کنی؟ مگه من بهت نگفتم بهتره با من ازدواج نکنی؟ مگه زورت کردم؟ خودت خواستی.
	- خودم مجبور شدم. به خاطر سینا
	- پس باز هم من مقصر نیستم که سر من غر بزنی. یا بخوای به من توهین کنی.
	نیلا صورتش را میان دستهایش گرفت و به گریه افتاد.
	شاهین مشغول راه رفتن شد. چند بار طول سوئیت را رفت و برگشت و بعد رو به نیلا گفت:
	- درک کن که زندگیت با اون آدم تموم شد و الان یه زندگی جدید داری. هر چند بد، هر چند تلخ. با گریه کردن برای کسی که قبلا تو زندگیت بوده داری غرور من رو جریحه دار میکنی.
	- فکر میکنین دست خودمه؟
	- نه. ولی خودت رو کنترل کن.
	شاهین دو بار دیگر طول اتاق را قدم زد و بعد مقابل نیلا ایستاد و گفت:
	- فکر میکنی یکی از دلایلم برای جواب مثبت دادن به خواست پدرم چی بود؟ این بود که بهشون گفته بودی نامزدم سرد شده و ازم دور شده و پدر و مادرش یک ساله حالم رو نپرسیدن. فکر میکردم اونقدر بینتون سرد شده و جدایی روانی اتفاق افتاده که دست به این کار زدم. اما...
	- الان شما میگین من چکار کنم؟
	- از من میپرسی؟ تو باید از اول به چه کنم چه کنم هاش  فکر میکردی. به یه عمر زندگی کنار من فکر میکردی. با خودت کنار میاومدی که قرار نیست هرگز اون پسر رو ببینی.
	نیلا نگاهش را از شاهین گرفت و پوزخندی زد و گفت:
	- یه عمر زندگی! از نظر شما فاصله ازدواج تا به دنیا آوردن یه بچه، یه عمر زندگیه؟ نهایتا به یک سال زندگی میشه گفت یک عمر!؟
	شاهین که منظور نیلا را نفهمیده بود گفت:
	- چی میگی؟
	- مگه قرار نیست به جای پسری که از دست دادین، براتون یه پسر به دنیا بیارم و بعد هم طلاق بگیرم.
	شاهین مات صورت نیلا شده بود.
	نیلا از جا بلند شد و مقابل شاهین ایستاد و گفت:
	- چیه؟ غیر از اینه؟
	شاهین ناباور گفت:
	- کی این رو به تو گفته؟
	نیلا صدایش را بالا برد گفت:
	- بابات.
	شاهین سر فرود آورد و خندهی عصبی کرد و گفت:
	- آهان! پس بگو. نیاز نبوده نامزدی به هم بخوره. یه برنامه یک ساله داری، واسه بار دار شدن و به دنیا آوردن یه بچه و طلاق گرفتن. بعد هم برگردی به عشق عزیزت.
	- این خواست شما بود که من قبول کردم، نه هیچ چیز دیگه.
	شاهین عصبی یک قدم جلو رفت و در صورت نیلا فریاد زد:
	- احمق. احمق. احمق.
	و هر دفعه صدایش بالاتر میرفت.
	گوشهای نیلا از شدت بلندی صدای شاهین زنگ میزد. روی مبل افتاد و دستش را روی گوشش که درد گرفته بود گذاشت.
	شاهین به سمت کمد رفت و یک شلوار از کمدش بیرون کشید. به درون سرویس رفت و در را بست. شلوار راحتیش را با شلوار بیرونی عوض کرد و برگشت.
	کشوی میز کنار تخت را کشید و کیفش را برداشت. بعد هم قرصهایش را از کشوی میز توالت برداشت. از جاکلیدی آویز سوئیچ ماشینش را برداشت و رفت. طوری در را به هم کوفت که نیلا از جا پرید. آهی کشید و سرش را میان دستهایش گرفت.
	نیلا گیج و منگ بود. درگیر حال و احوالی شده بود که خودش هم باور نداشت. دلتنگ حسام و خانوادهی خود بود.
	از این طرف هم داشت مردی را آزار میداد که بی گناه تر از خودش گرفتار شده بود.
	از این طرف هم داشت مردی را آزار میداد که بی گناه تر از خودش گرفتار شده بود. (1)
	از این طرف هم داشت مردی را آزار میداد که بی گناه تر از خودش گرفتار شده بود. (2)
	از دلتنگی خود را روی مبل مچاله کرد و به گریه افتاد.
	به حال خودش، حسام، خانوادهاش و آن مردی که داشت اذیت میشد گریه کرد.
	از خود بدش آمد که او را با آن کلمات بی رحمانه خورد کرد.
	او به خود گفت:
	این تویی که دیوونه ای، چطور دلت اومد به اون بیچاره بگی دیوونه. مگه زورت کرده بود!
	این تویی که دیوونه ای، چطور دلت اومد به اون بیچاره بگی دیوونه. مگه زورت کرده بود! (1)
	این تویی که دیوونه ای، چطور دلت اومد به اون بیچاره بگی دیوونه. مگه زورت کرده بود! (2)
	و بیشتر هق هق زد. وقتی به حرفهای لحظه آخرش اندیشید به شاهین حق داد که او را احمق خطاب کند.
	و بیشتر هق هق زد. وقتی به حرفهای لحظه آخرش اندیشید به شاهین حق داد که او را احمق خطاب کند. (1)
	و بیشتر هق هق زد. وقتی به حرفهای لحظه آخرش اندیشید به شاهین حق داد که او را احمق خطاب کند. (2)
	مشتش را دوبار روی سرش زد و گفت:
	- واقعا احمقی. چرا کاری میکنی دنیات بدتر از این جهنم بشه. تنها کسی که سعی داره حمایتت کنه همین بدبخته.
	شاهین ماشینش را از پارکینگ خارج کرد و کلافه و فکری در خیابانها راند. وقتی هم خسته شد به بام شهر رفت.
	تمام شهر زیر پایش بود. از بازی ای که خورده بود عصبی بود. برگشت و ضبط صوت ماشین را روشن کرد و روی زمین نشست و به چرخ ماشین تکیه کرد و سالهای زندگیش را تک به تک مرور کرد.
	وقتی به نوشین میرسید تمام ذهنش زیر و رو میشد.
	دختری که میپرستید و اویی که عاشقانه برایش میخندید. خندههایی که برایشان جان میداد و هرگز نفهمید که نوشین چرا رفت و به کجا!
	و بعد هم کم کم دیوانگی در او شکل گرفت. روزی که خود را بدون او نمیتوانست تصور کند و با خوردن آن همه قرص تا پای مرگ رفت و برگشت.
	بعد از نوشین سنگ شد، سرد شد، بی احساس شد.
	و حالا درگیر دختری شده بود که میخواست جان برادرش را نجات بدهد.
	وقتی به نیلا فکر میکرد او را دختری احساساتی و احمق میدید.
	دختری که زندگیش را میان دستهایش گرفته بود و میخواست زندگی دیگری را با آن طاق بزند.
	سرش را به چپ و راست تکان داد و سیگارش را آتش زد. پک عمیقی به سیگار زد و دردهایش را با آن دود کرد.
	نزدیک صبح بود و شاهین هنوز به منزل برنگشته بود. نیلا در نور دیوارکوب روی تخت نشسته بود و دلشوره امانش نمیداد.
	صد بار خود را برای حرفهای نابجایش سرزنش کرده بود. هر بار از خود میپرسید اگر بلایی سرش بیاید باید چه کار کنم! از اینکه غرور مردی را به بازی گرفته بود تا حرصش خالی شود بارها به خود بد و بیراه گفت.
	صبح هم کم کم دمید و سپیده سر زد.
	ساعت ده صبح مه لقا سینی صبحانهاش را آورد.
	نیلا پرسید:
	- مه لقا خانم آقا شاهین عادت دارن گاهی بزنن بیرون و شب نیان؟
	- بله. ولی نگران نباشین. آقا رامین همیشه مراقبشون هستن. باهاشون تماس گرفتن آقا شاهین گفتن خونه شیوا خانومن.
	- شیوا کیه؟
	- دختر بزرگ خانواده راستاد. از وقتی شما ازدواج کردین اینجا نیومده.
	- چرا؟ به خاطر من؟
	- شاید.
	نیلا تشکر کرد که مه لقا رفت. نیلا سینی را روی میز گذاشت و در را قفل کرد.
	روی تخت دراز کشید و پتو را روی سرش کشید و حالا با خیال راحت میتوانست بخوابد.
	چیزی طول نکشید که خوابید.
	عصر ساعت چهاربود که شاهین به منزل برگشت. وقتی دستگیره را فشرد در باز نشد. در زد و بعد کلید را در قفل چرخاند.
	در را آهسته باز کرد و با احتیاط وارد شد. نگاهش به نیلا افتاد که روی تخت خواب بود. در را بست و یکراست به سراغ کمدش رفت.
	یک دست لباس راحتی برداشت و به حمام رفت. دوش گرفت تا سر حال بیاید. وقتی بیرون آمد بدنش را خشک کرد و لباس پوشید. از سرویس که خارج شد با صدای در نیلا تکانی خورد.
	نگاه شاهین به سینی صبحانه افتاد. ابرو در هم کشید و دست به کاری زد که نمیخواست انجام دهد.
	قصد نداشت نیلا را بیدار کند اما حالا باید بیدار میشد تا چیزی بخورد.
	قصد نداشت نیلا را بیدار کند اما حالا باید بیدار میشد تا چیزی بخورد. (1)
	قصد نداشت نیلا را بیدار کند اما حالا باید بیدار میشد تا چیزی بخورد. (2)
	به پای میز توالت رفت و سشوارش را در آورد و درب کمد را محکم بست. نیلا از خواب پرید ولی میدانست کسی جز شاهین نیست.
	پتو را روی سرش کشید و توجه نکرد. شاهین داشت او را از داخل آینه میدید. سشوار را به برق زد و آن را روشن کرد.
	موهایش را خشک کرد و شانه کشید. سشوار را خاموش کرد و نگاهش به پهلو به پهلو شدن نیلا زیر پتو بود. حدس زد که دیشب نخوابیده باشد.
	سشوار را برداشت و یک مجله از داخل کمد برداشت و به کنار تخت رفت. خود را روی تخت انداخت طوری که تخت تکان محکمی خورد. مجله را بین خود و نیلا گذاشت و با صدا ورق زد.
	نیلا از تکانی که تخت خورده بود تعجب کرد. قلبش به شدت میزد. اطمینان داشت شاهین به آن تخت نزدیک هم نمیشود. پتو را آهسته پایین کشید و وقتی نگاهش به مردی که روی تخت بود و داشت مجله ورق میزد افتاد، چون دیوانهها جیغ کشید و عقب رفت که با پتو از تخت سقوط ...
	نیلا از تکانی که تخت خورده بود تعجب کرد. قلبش به شدت میزد. اطمینان داشت شاهین به آن تخت نزدیک هم نمیشود. پتو را آهسته پایین کشید و وقتی نگاهش به مردی که روی تخت بود و داشت مجله ورق میزد افتاد، چون دیوانهها جیغ کشید و عقب رفت که با پتو از تخت سقوط ... (1)
	نیلا از تکانی که تخت خورده بود تعجب کرد. قلبش به شدت میزد. اطمینان داشت شاهین به آن تخت نزدیک هم نمیشود. پتو را آهسته پایین کشید و وقتی نگاهش به مردی که روی تخت بود و داشت مجله ورق میزد افتاد، چون دیوانهها جیغ کشید و عقب رفت که با پتو از تخت سقوط ... (2)
	شاهین سریع چهار دست و پا از آن طرف تخت پایین رفت و بازوی نیلا را که از ترس زبانش بند آمده بودگرفت و از جا بلندش کرد و عصبی غرید:
	- چته؟ جن دیدی؟
	نیلا به چهرهی شاهین خیره شد. این صدا صدای همان مرد بود که میشناخت اما چهرهاش آن آشفتگی قبل را نداشت.
	نیلا به چهرهی شاهین خیره شد. این صدا صدای همان مرد بود که میشناخت اما چهرهاش آن آشفتگی قبل را نداشت. (1)
	نیلا به چهرهی شاهین خیره شد. این صدا صدای همان مرد بود که میشناخت اما چهرهاش آن آشفتگی قبل را نداشت. (2)
	در حالیکه صدای نفسهای هیجان زده اش را میشنید آهسته بازویش را از چنگ شاهین بیرون کشید و گفت:
	- شمایین؟ ترسیدم.
	و بعد صورت سرخ شدهاش را از شاهین
	برگرداند و سمت سرویس رفت.
	شاهین غرید: (1)
	- چرا من به هر شکلی در میام تو ازم میترسی؟
	نیلا جواب نداد و وارد سرویس شد. شاهین با کلافگی دستش را روی چشمها و صورتش کشید و پتو را تا کرد و روی تخت گذاشت.
	سینی را برداشت و به آشپزخانه رفت. از مه لقا خواست برای نیلا ناهار گرم کند. مه لقا اطاعت کرد و سینی را سریع حاضر کرد و گفت:
	- ظهر ناهارشون رو بردم اما هر چی در زدم باز نکردن.
	- اشکال نداره. خواب بوده.
	شاهین زیر نگاههای سنگین ربکا و شیلا به سوئیت برگشت. نیلا روی مبل نشسته بود و سرش را توی گوشیش فرو برده بود و سر بلند نمیکرد.
	شاهین زیر نگاههای سنگین ربکا و شیلا به سوئیت برگشت. نیلا روی مبل نشسته بود و سرش را توی گوشیش فرو برده بود و سر بلند نمیکرد. (1)
	شاهین زیر نگاههای سنگین ربکا و شیلا به سوئیت برگشت. نیلا روی مبل نشسته بود و سرش را توی گوشیش فرو برده بود و سر بلند نمیکرد. (2)
	شاهین سینی را روی میز گذاشت و گفت:
	- بیا ناهارت رو بخور.
	- میل ندارم. (3)
	شاهین به سمت او رفت و گوشی را از دستش کشید و روی مبل پرت کرد و مچ دستش را چنگ زد و او را سمت میز کشاند. صندلی را عقب کشید و گفت:
	- بشین. (1)
	نیلا با صدای تحکم بار او نشست. شاهین روی صورت او خم شد و غرید:
	- سر وقت بخواب، سر وقت بیدار شو، سر وقت هم وعدههای غذاییت رو بخور. زرد شدی، در حال گذروندن سیکلت هم هستی دیگه بدتر.
	نیلا تازه توانست آن صورت را از نزدیک ببیند. حالا که شاهین موهایش را کوتاه کرده بود ريشش را زده بود صد برابر عوض شده بود. به یاد حرفهایی که شب قبل به او زده بود افتاد. از خود خجالت کشید. حتما به خاطر آن حرفها بود.
	شاهین رفت و دوباره روی تخت لمید و مجله را ورق زد.نیلا قاشق را در غذایش گرداند و بیمقدمه گفت:
	- به خاطر حرفهای دیشب ازتون معذرت میخوام.
	شاهین در حال ورق زدن مجله گفت:
	- آدما توی عصبانیت خود واقعیشون رو نشون میدن.
	- یعنی چی؟ (1)
	- یعنی اینکه مشکل دنیا همیشه همین بوده، آدمای بدهکار همیشه طلبکارن.
	- بدهی من به شما چیه؟
	- طلب شما از من چیه؟ من بد کردم که وارد بازی شما و پدرم شدم و خواستههاتون رو برآورده کردم؟ که فقط متهم به بیعرضگی نشم! هر چند الان دیگه کاری به طلب و طلبکارش و بدهکار و بدهیش ندارم.
	- نگفتین بدهی من به شما چیه؟
	شاهین دوباره ورق زد و گفت:
	- قبول کنید وجود من به نجات برادرتون کمک کرد. پس حالا که اسمتون رفته تو شناسنامه من حق ندارین به خط خطی کردنش فکر کنین.
	- من حرف و شرط پدرتون رو باز گو کردم
	- شما با پدرم این شرط رو گذاشتین اما من ازش بیخبر بودم، حالا اگه میتونین، اسم من رو بعد از یک سال از شناسنامتون ور دارین. چه با بچه چه بدون بچه.
	- چه اصراری به موندن کسی دارین که زندگیتون رو به هم ریخته.
	- اصرارم برای اینه که بشینه این به هم ریختگی رو مرتب کنه. نه با رفتنش بدتر به هم بریزه. مگه ازدواج و طلاق خاله بازیه که یه روز به خاطر منافعت بیای بعد فرداش به خاطر همون منافع ول کنی و بری.
	- به این فکر کردین که ممکنه منافع شمام تو نبود من باشه. از زندانبان بودن خلاص میشین. دیگه مجبور نیستین اعصاب خوردی بکشین
	- با بچه که حرف نمیزنی.
	الان به خاطر من میگی یا خودت؟ تو به فکر من نباش. من میدونم دارم چکار میکنم. تو تکلیفت رو با خودت روشن کن. دوتا حیوون هم یک سال با هم تو یک قفس نگهدارن بعد از مدتی به هم خو میگیرن و عادت میکنن. چه برسه به ما که مثلا آدمیم...
	نیلا وسط حرف شاهین پرید و گفت:
	- دور از جون.
	- جون من یا تو؟
	- شما!
	- نه دیگه نداریم. شما نه... تو... حالا تو فکر نمیکنی بعد از یک سال بین ما دوتا انسان ممکنه احساسی به وجود بیاد. بچه هم باشه که دیگه بدتر. با چه عقلی تو روی من از رفتن حرف میزنی؟
	نیلا نگاهش را از بشقاب گرفت و به شاهین که داشت مجله را نگاه میکرد دوخت. او، واقعیات را مقابلش ردیف میکرد.
	شاهین اخم کرد و گفت:
	- تکرار میکنم، من رو شما، خطاب نکن. من میخوام برای کسی که داره کنارم زندگی میکنه «تو» باشم نه «شما». اما در مورد زندانبان گفتی... من با تو چکار دارم که فکر میکنی زندانی من هستی؟
	- این زندگی شبیه زندگی تو زندانه.
	- میتونی طوری زندگی کنی که شبیه زندانی نباشی؟ میتونی بری خودت رو قاطی بالاییا کنی؟
	- اونا من رو دوست ندارن.
	- پس گناه من نیست.
	- نه. (5)
	- میتونی بری سر کار! ولی به چند شرط
	نیلا شاد از جا بلند شد و گفت:
	- واقعا؟ چه شرطی؟
	- بعد بهت میگم. هر جایی هم خواستی برو، جز خونه پدرت چون فعلا صلاح نیست. برای پارک، بازار، سینما، پیش دوستات جلوت رو نمیگیرم. پس زندانی نیستی. دیگه هم نشنوم به من بگی زندانبان. فقط قبل از رفتن با من هماهنگ کن.
	نیلا خوشحال دستهایش را به هم قفل کرد و با نگاه سپاسگزار خطاب به شاهین گفت:
	نیلا خوشحال دستهایش را به هم قفل کرد و با نگاه سپاسگزار خطاب به شاهین گفت: (1)
	نیلا خوشحال دستهایش را به هم قفل کرد و با نگاه سپاسگزار خطاب به شاهین گفت: (2)
	- خیلی ممنون.
	شاهین نگاهش را بلند کرد و نیلا را نگریست و گفت:
	- بشین ناهارت رو بخور. از دهن افتاد.
	نیلا سر جایش نشست و با شادمانی و خیال راحت غذایش را خورد. در بین خوردن ناهارش صورت شاهین را نگاه کرد. باورش نمیشد این صورت زیبا و جذاب با آن ته ریش متعلق به مردی باشد که تا دیشب از چهره اش واهمه داشت.
	وقتی او را روی تخت دید فکر کرد مرد غریبهای وارد اتاقش شده است.
	آن موهای خوش حالت دیگر هیچ شباهتی به آن کلهی به هم ریخته و زشت نداشت.
	آن موهای خوش حالت دیگر هیچ شباهتی به آن کلهی به هم ریخته و زشت نداشت. (1)
	آن موهای خوش حالت دیگر هیچ شباهتی به آن کلهی به هم ریخته و زشت نداشت. (2)
	برداشتن آن همه مو، تغییر بسیار بزرگی بود.
	فصل هفتم:
	چند روز از نبود نیلا گذشته بود. انیس خانم که با نگرانی، درب کابینتها را دستمال میکشید با صدای بلند گفت:
	- آقا جلال.
	آقا جلال از توی هال جواب داد:
	- بله. (11)
	- به نظرت نیلا دیر نکرد؟ چرا من همش نگرانم؟
	آقا جلال با نگرانی روزنامه را تا کرد. حالا باید به انیس خانم جواب میداد.
	- بیا اینجا انیس خانم.
	انیس خانم  دستمال ها را روی پیشخوان گذاشت و به کنار او آمد و گفت:
	- بله آقا.
	- ببین. باید یه موضوع مهمی رو بهت بگم
	- چی شده؟ اتفاقی افتاده؟
	آره. ولی نه اتفاق بدی.
	- میشه توضیح بدی زودتر. دارم سکته میکنم.
	- نه خانم نگران نباش. اول اینکه باید بگم حال نیلا خوبه. هر روز هم داری تلفنی باهاش حرف میزنی.
	- خوب! (1)
	- ولی اون اُردو نرفته.
	- پس کجا رفته؟
	- خونه همسرش.
	انیس خانم به آقا جلال خیره شد. زیر لب گفت:
	- مگه نیلا ازدواج کرده؟
	- بله. شما حالت خوب نبود. هر روز بیهوش و بیحال بودی. میدونی که...
	- کی این کار رو کرده؟
	- روزی که خبر آزادی سینا رو بهت داد.
	انیس خانم گیج پرسید:
	- یعنی چی؟ اون روز که من حالم بهتر از همیشه بود.
	- اون با حسام ازدواج نکرده!
	انیس خانم داشت دیوانه میشد و حرفهای آقا جلال را نمیفهمید.
	- پس با کی ازدواج کرده؟
	- با پسر بزرگ راستاد... باهاش ازدواج کرد تا رضایت آزاد شدن سینا رو بگیره. وگرنه سینا باید اعدام میشد. حتی حسام خبر نداره. اون این کار رو کرد تا سینا برگرده، تو خوب بشی، و اتفاق بدی نیفته.
	انیس خانم شوک زده آقا جلال را نگاه میکرد. یکدفعه به گریه افتاد و گفت " چطور چنین کاری کردین؟ اون پسر روانیه. غصه سینا کم بود حالا باید نگران نیلا هم باشم... میدونی نیلا چقدر حسام رو دوست داشت؟ اگر اتفاقی حسام بفهمه دیوونه میشه. نیلا دووم نمیاره"
	آقا جلال گفت " نیلا همهی فکراش رو کرده بود. من بارها ازش خواستم اگر میخواد این کار رو نکنه. ولی میگفت حسام من رو فراموش میکنه. چون خیلی سرد شده. گفت اینطور حال مادر خوب میشه و سینا برمیگرده خونه. هرشب هم که داریم باهاش حرف میزنیم. میبینی که حا...
	آقا جلال گفت " نیلا همهی فکراش رو کرده بود. من بارها ازش خواستم اگر میخواد این کار رو نکنه. ولی میگفت حسام من رو فراموش میکنه. چون خیلی سرد شده. گفت اینطور حال مادر خوب میشه و سینا برمیگرده خونه. هرشب هم که داریم باهاش حرف میزنیم. میبینی که حا... (1)
	آقا جلال گفت " نیلا همهی فکراش رو کرده بود. من بارها ازش خواستم اگر میخواد این کار رو نکنه. ولی میگفت حسام من رو فراموش میکنه. چون خیلی سرد شده. گفت اینطور حال مادر خوب میشه و سینا برمیگرده خونه. هرشب هم که داریم باهاش حرف میزنیم. میبینی که حا... (2)
	_ از کجا میدونی؟
	_ مطمئنم. نیلا حالش خوب نباشه از صداش میفهمیم. تو که میشناسی دخترت رو.
	_ مطمئنم. نیلا حالش خوب نباشه از صداش میفهمیم. تو که میشناسی دخترت رو. (1)
	_ مطمئنم. نیلا حالش خوب نباشه از صداش میفهمیم. تو که میشناسی دخترت رو. (2)
	_ تو بارها اون پسر رو دیدی. مثل بت میمونه. اصلا حرف نمیزنه اون بیماره جلال. ممکنه بلایی سر نیلا بیاره.
	_ نفوس بد نزن. نیلا میگفت اون خیلی هم آدم باشعوریه. چون افسرده است قرار نیست جانی باشه.... شاید با وجود نیلا حال اون پسر هم خوب بشه.
	_ نفوس بد نزن. نیلا میگفت اون خیلی هم آدم باشعوریه. چون افسرده است قرار نیست جانی باشه.... شاید با وجود نیلا حال اون پسر هم خوب بشه. (1)
	_ نفوس بد نزن. نیلا میگفت اون خیلی هم آدم باشعوریه. چون افسرده است قرار نیست جانی باشه.... شاید با وجود نیلا حال اون پسر هم خوب بشه. (2)
	- جواب حسام رو چی بدیم؟
	- موضوع حسام و نیلا بزرگتر از این حرفها بود.
	- چطور؟ (1)
	آقا جلال همه چیز را تعریف کرد و انیس خانم با دلشکستگی فقط گریه میکرد. تا نیمه شب طول کشید که آقا جلال به سختی او را آرام کرد.
	در نهایت با بیقراری خواست که به نیلا زنگ بزند و آقا جلال مخالف میکرد و میگفت که دیر وقت است.
	در نهایت با بیقراری خواست که به نیلا زنگ بزند و آقا جلال مخالف میکرد و میگفت که دیر وقت است. (1)
	در نهایت با بیقراری خواست که به نیلا زنگ بزند و آقا جلال مخالف میکرد و میگفت که دیر وقت است. (2)
	اما در آخر انیس خانم موفق شد.
	گوشی نیلا به صدا در آمد. نیلا که روی مبل نشسته بود و داشت کتابی که شاهین برایش خریده بود را میخواند، سر بلند کرد و ساعت را نگریست. ساعت از دوازده نیمه شب گذشته بود.
	رامین و شاهین که روی تخت نشسته بودند و داشتند کارت بازی میکردند، همزمان رو به سوی نیلا کردند.
	شاهین کارتی را روی تخت انداخت و گفت:
	- گوشی من و رامین نیست ها... گوشی شماست که داره خودش رو میکشه.
	نیلا کتاب را بست و از جا بلند شد و رفت صفحه را نگاه کرد. مادرش بود. سریع جواب داد و گفت:
	- جونم مامان.
	- مامان قربونت بره... چرا بهم نگفتی چه بلایی سرت اومده؟
	نیلا از صدای گریه ی مادرش تعجب زده گفت:
	- چرا گریه میکنی مامان. مگه من چه بلایی سرم اومده.
	- بابات همه چیز رو بهم گفت. دلم آتیشه از سر شب.
	- باور کن مامان من حالم خوبه.
	- فکر میکنی نمیدونم چی سرت اومده؟ تو حسام رو دوست داشتی.
	- مامان، داشتم. تموم شد. خواهش میکنم جون دلم. نگو دیگه از این حرفا
	- به خدا دارم دیوونه میشم. اذیتت نمیکنن؟
	- نه مامان، اذیتم نمیکنن. باور کن خوبم.
	- اون پسره چی؟ اذیتت نمیکنه؟ اون مشکل روحی داشت. مادرت بمیره.
	و هق هق زد. نیلا کمی صدایش را پایین آورد و برای اینکه خیال انیس خانم را راحت کند رو به گلدان تزئینی کنار میز توالت کرد و با گلهایش بازی کرد و گفت:
	- مامان... مامان جان... این پسره که میگی، الان شوهر منه. باور کن پسر خوبیه.؛اصلا هم اذیتم نمیکنه؛ چرا اینطوری فکر میکنید.
	رامین و شاهین به هم نگاه کردند. رامین لبخندی به شاهین زد و آرام گفت:
	- داره تعریفت رو میکنه.
	شاهین لبخند نرمی زد. رامین کارتی را روی کارتها انداخت و گفت:
	- خوب پیشرفتی بچه. ازت ناامید بودم.
	شاهین دستش را با کارتها به صورت رامین زد و گفت:
	- بچه خودتی.
	آن دو ساکت شدند. صدای نیلا آمد که گفت:
	- آره من به بابا گفتم. اون آدم باشعوریه. واقعا باشعوره و حواسش بهم هست.
	رامین که یک دست از کارتها را از
	دست داده بود با حرص گفت:
	- آره دریا دریا شعور داره.
	بعد با صدای بلند طوری که نیلا بشنود گفت:
	- هنوز بیشعوریاش رو ندیدی.
	نیلا متعجب نیم نگاهی به عقب انداخت و نگاهش با نگاه شاهین تلاقی کرد. دو باره رویش را چرخاند و معذب و با صدایی آهسته تر حرف زد.
	شاهین مشتش را به شانهی رامین زد که رامین خندید و گفت:
	- حقت بود باشعور.
	وقتی نیلا موفق شد مادرش را آرام کند ارتباط را قطع کرد و رفت روی مبل نشست و کتاب را برداشت و گفت:
	- گوش وایسادن اصلا کار درستی نیست.
	- گوش نمیدادم. صدای شما بلند بود.
	- باور میکنم.
	شاهین ابروهایش را برای رامین بالا انداخت و گفت:
	- بی ادب نباش دیگه.
	- باشه. (6)
	نیلا رو به آنها لبخند زد. یک ساعت بعد رامین شب بخیر گفت و رفت. آن دو هم آمادهی خوابیدن شدند. نیلا به روی تخت رفت و شاهین هم مثل این چند روز چراغها را خاموش کرد و به سراغ مبل رفت و دراز کشید.
	نیلا رویش را سمت شاهین کرد. نور گوشیش اطرافش را روشن کرده بود. شاهین داشت با گوشیش بازی میکرد.
	نیلا حرفی روی زبانش بود و برایش سخت بود. اما میدانست باید دل را به دریا بزند و به زبان بیاورد. واگرنه شاهین تا ابد روی آن مبل میخوابید.
	نیلا حرفی روی زبانش بود و برایش سخت بود. اما میدانست باید دل را به دریا بزند و به زبان بیاورد. واگرنه شاهین تا ابد روی آن مبل میخوابید. (1)
	نیلا حرفی روی زبانش بود و برایش سخت بود. اما میدانست باید دل را به دریا بزند و به زبان بیاورد. واگرنه شاهین تا ابد روی آن مبل میخوابید. (2)
	شاهین گفته بود نه کتکی در کار است، نه زور و دعوایی. هیچ چیز تحمیلی نیست. پس باید خودش هم همانند زنان احمق رفتار نمیکرد. باید شعورش را به شاهین نشان میداد. و به او میفهماند جزو آن دسته از زنهای احمق نیست. بلکه میفهمد باید نیاز یک زندگی مشترک را ب...
	پلکهایش را روی هم فشرد و آرام گفت:
	- آقا شاهین!
	شاهین که شک داشت صدای نیلا را شنیده باشد با همان حال گفت:
	- صدام کردین؟
	- بله. (12)
	- چیزی میخواین؟
	- بله. میگم میتونین بیایین سرجاتون بخوابین.
	شاهین چند لحظه بی حرف در تاریکی به سمت نیلا نگاه کرد. و بعدگفت:
	- مطمئنی؟
	- بله. (13)
	شاهین از جایش بلند شد و بالشش را برداشت و به کنار تخت رفت. بالشش را کنار بالش نیلا انداخت و به روی تخت رفت. زیر پتو خزید و دست چپش را زیر گردن نیلا انداخت و دست راستش را روی کمر او گذاشت.
	بینیاش را به موهای نیلا چسباند و مشامش را از عطر موهای او پر کرد.
	بینیاش را به موهای نیلا چسباند و مشامش را از عطر موهای او پر کرد. (1)
	بینیاش را به موهای نیلا چسباند و مشامش را از عطر موهای او پر کرد. (2)
	نیلا بغض کرده بود. چشمهایش پر از اشک شد. با خود فکر میکرد باید این شب را کنار حسام میگذراند. نه مردی به نام شاهین.
	شاهین لرزش نیلا را حس کرد. میدانست او غمگین است. به نیلا حق میداد هرچقدر هم که ناراحت باشد.
	شاهین لرزش نیلا را حس کرد. میدانست او غمگین است. به نیلا حق میداد هرچقدر هم که ناراحت باشد. (1)
	شاهین لرزش نیلا را حس کرد. میدانست او غمگین است. به نیلا حق میداد هرچقدر هم که ناراحت باشد. (2)
	پس با آرامش موهای او را نوازش کرد.
	آنقدر او را نوازش کرد تا گریههای نیلا بند آمد و آرام شد.
	بعد هم نیلا را روبه خود چرخاند و گفت:
	- هیچوقت پشتت رو بهم نکن. بذار همیشه روت بهم باشه.
	دست نیلا را گرفت و روی گردنش انداخت و گفت:
	- همیشه هم نزدیکم باش. دور نخواب، دور نشین، دور نرو، بذار تنهاییامون با هم پر بشه. بذار حسرت نبود کسایی که دیگه نیستن رو نخوریم. حالا که پیش اومده با هم زندگی کنیم، بیا درست زندگی کنیم. باشه؟
	- اهوم.
	شاهین برای آغاز اولین رابطه صورتش را جلو برد و لبهای نیلا را بوسید. بوسهای که دل هر دویشان را لرزاند. شاهین پلکهایش را بست. حس آرامش عجیبی به جانش نشست.
	شاهین برای آغاز اولین رابطه صورتش را جلو برد و لبهای نیلا را بوسید. بوسهای که دل هر دویشان را لرزاند. شاهین پلکهایش را بست. حس آرامش عجیبی به جانش نشست. (1)
	شاهین برای آغاز اولین رابطه صورتش را جلو برد و لبهای نیلا را بوسید. بوسهای که دل هر دویشان را لرزاند. شاهین پلکهایش را بست. حس آرامش عجیبی به جانش نشست. (2)
	آن بوسه را دوباره تکرار کرد که ناخواسته نیلا را محکمتر به سینه فشرد.
	شاهین بارها نیلا را بوسید و وقتی حرکتی از او ندید، صورتش را به لبهای نیلا چسباند. نیلا هم به اجبار او را بوسید و با خجالت روی گرداند.
	شاهین صورت او را برگرداند و در میان نفسهای کش آمده شان به او لبخند زد. شاهین به دور از هر اضطراب و خشونتی، با آرامش نیلا را برای اولین شب مشترکشان آماده کرد. نمیخواست نیلا جز دردی روحیی که دارد، ترس و وحشتی به جانش بیفتد. به آرامی و با محبت کارش را ...
	شاهین صورت او را برگرداند و در میان نفسهای کش آمده شان به او لبخند زد. شاهین به دور از هر اضطراب و خشونتی، با آرامش نیلا را برای اولین شب مشترکشان آماده کرد. نمیخواست نیلا جز دردی روحیی که دارد، ترس و وحشتی به جانش بیفتد. به آرامی و با محبت کارش را ... (1)
	شاهین صورت او را برگرداند و در میان نفسهای کش آمده شان به او لبخند زد. شاهین به دور از هر اضطراب و خشونتی، با آرامش نیلا را برای اولین شب مشترکشان آماده کرد. نمیخواست نیلا جز دردی روحیی که دارد، ترس و وحشتی به جانش بیفتد. به آرامی و با محبت کارش را ... (2)
	شاهین نیم ساعت بعد کنار آمد و نیلا صورتش را پوشاند و پشت به او کرد و هق هقش را رها کرد.
	شاهین با حوصله او را برگرداند و کمک کرد تا لباس بپوشد. و بعد سر او را به سینه فشرد و با محبت موهایش را بوسید و نوازشش کرد.
	شاهین از گریههای نیلا رنج میکشید و اینکه میدید نیلا به اجبار به او نزدیک شده است حالش بد میشد. اما به این حس و حال بد اعتراض نمیکرد.
	صبح روز بعد نیلا در آغوش شاهین پلک گشود. اولحظاتی به چهره شاهین نگاه کرد. باور نمیکرد دخترانگیش را تقدیم این مرد کرده است. مردی غیر از حسام. حسامی که تمام زندگی و عشقش بود.
	وقتی به شاهین فکر میکرد و در رفتار او دقت میکرد میدید که با وجود تمام رفتارهای سرد و خشکش، دارای منطق و شعور بالایی هم هست.
	اگرکسی از راه درست به او نزدیک میشد از شاهین همین رفتار عاقلانه را میدید، اما اگر کسی راه غلط را پیش میرفت شاهین در برابرش به شدت بدخلق و لجباز و سرد میشد.
	اگرکسی از راه درست به او نزدیک میشد از شاهین همین رفتار عاقلانه را میدید، اما اگر کسی راه غلط را پیش میرفت شاهین در برابرش به شدت بدخلق و لجباز و سرد میشد. (1)
	اگرکسی از راه درست به او نزدیک میشد از شاهین همین رفتار عاقلانه را میدید، اما اگر کسی راه غلط را پیش میرفت شاهین در برابرش به شدت بدخلق و لجباز و سرد میشد. (2)
	شاهین با صدای خشدار گفت:
	- نیلا. (3)
	نیلا به او نگاه کرد. بعد از این چند روز اولین بار بود که شاهین به اسم صدایش میکرد. او دوباره صدا زد:
	- نیلا. (4)
	- بله. (14)
	- خوبی؟ (2)
	- خوبم.
	شاهین ساکت شد. نیلا از خود پرسید «مردی که این همه خوبه چرا باید کسی ترکش کنه؟این مرد که از اول اینطور نبوده. پس بهتر از حالا بوده. چرا اون دختر ولش کرده؟» و این فکر علامت سوال بزرگی در ذهن نیلا ایجاد کرد.
	بعد از ساعتی به آرامی دست شاهین را از روی کمرش بلند کرد و از میان حصار دستهای او بیرون آمد.
	لباس و حوله برداشت. رفت تا دوش بگیرد. کمی بعد شاهین بیدار شد. شاهین روی تخت نشست و اطراف اتاق را نگاه کرد. نیلا نبود. وقتی صدای آب حمام را شنید خیالش راحت شد. لباسهایش را از کنار تخت برداشت و پوشید. پاکت
	سیگارش را برداشت و روی تخت نشست و به تکیه گاه آن تکیه زد. چند پک به سیگار زد که گوشی نیلا به صدا در آمد. خود را سمت میز خم کرد و گوشی او را برداشت و صفحه را نگریست.
	با دیدن اسم  «عشقم حسام» به سرفه افتاد. نشست و چند ثانیه سرفه کرد. وقتی آرامتر شد سرش را چرخاند و لکههای روی روتختی را نگاه کرد. با خود گفت:
	- دیگه حق نداری زنگ بزنی. نیلا مال منه.
	گوشی از زنگ خوردن ایستاد. شاهین ته سیگار را درون جاسیگاری خاموش کرد و سیگار بعدی را روشن کرد. پک عمیقی به سیگار زد و دود آن را در حلقش نگهداشت. دوباره گوشی به صدا در آمد. شاهین دگمه بغل گوشی را زد و آن را بی صدا کرد. دود را از دهانش خارج کرد.
	وقتی تماس قطع شد کمی بعد یک پیام آمد. و پشت بندش دو پیام دیگر.
	شاهین سیگارش را تمام کرد و پاهایش را از لبهی تخت آویزان کرد و روی فرش گذاشت. ته سیگار را درون جا سیگاری له کرد.
	شاهین سیگارش را تمام کرد و پاهایش را از لبهی تخت آویزان کرد و روی فرش گذاشت. ته سیگار را درون جا سیگاری له کرد. (1)
	شاهین سیگارش را تمام کرد و پاهایش را از لبهی تخت آویزان کرد و روی فرش گذاشت. ته سیگار را درون جا سیگاری له کرد. (2)
	درب سرویس باز شد و نیلا بیرون آمد. با دیدن شاهین گفت:
	- سلام.صبح بخیر.
	- سلام.تماس داشتی.
	نیلا سشوار را برداشت و به برق زد و گفت:
	- کی بود؟
	- یه مخاطب به نام عشقم حسام!
	نیلا در جایش خشک شد. دستش سست شد و سشوار را پایین آورد. در آینه به شاهین که با کلافگی نشسته بود نگاه کرد. شاهین نگاهش را از نیلا گرفت و برخاست. تخت را دور زد و به پای کمد دیواری رفت. درب آن را باز کرد و چند لحظه به لباسها خیره شد. چشمش هیچ نمیدید. ا...
	بعد از چند لحظه درب کمد را گرفت و محکم به هم کوفت. به کنار میز توالت رفت و کنار نیلا ایستاد. کشو را سمت خود کشید و قرصهایش را از کشو بیرون آورد. درب قوطی را با اعصاب خوردی باز کرد و خواست قرص بردارد.
	نیلا در آینه به دست او خیره بود.
	شاهین خواست کف دستش قرص بریزد. نیلا به یکباره مچ او را در چنگ گرفت. شاهین نفس زنان به دست کوچک و ظریف نیلا دور مچش نگاه کرد.
	نیلا به سمت او چرخید و با دست دیگرش قوطی قرص را از میان دست او کشید و گفت:
	- لازم نیست قرص بخوری.
	- بده... آرامبخشه... حالم خوش نیست.
	نیلا درب قوطی را از دست دیگر او در آورد. درب قوطی را بست.
	- نیلا حالم خوش نیست. بده قرصا رو.
	نیلا مقابل شاهین ایستاد و با آرامش گفت " چرا حالتون خوب نیست؟ به خاطر اون زنگ. من که جواب ندادم. جواب هم نمیدم. خیالتون راحت باشه. من که پیش شمام.
	- من رو جمع نبند.
	- من که پیش تواَم. برو دوش بگیر حالت خوب میشه.
	- که جوابش رو بدی؟
	- هرگز... بهم اعتماد کن.
	نیلا شاهین را سمت حمام هول داد. شاهین را به درون حمام فرستاد.
	- یه وقت جواب ندی.
	- نمیدم.
	شاهین تیشرت را از تنش بیرون کشید. نیلا در را بست. به پای میز توالت رفت و مشغول خشک کردن موهایش شد. موهایش را برس کشید. آرایش ملایمی کرد تا رنگ پریدگیش را بپوشاند.
	شاهین تیشرت را از تنش بیرون کشید. نیلا در را بست. به پای میز توالت رفت و مشغول خشک کردن موهایش شد. موهایش را برس کشید. آرایش ملایمی کرد تا رنگ پریدگیش را بپوشاند. (1)
	شاهین تیشرت را از تنش بیرون کشید. نیلا در را بست. به پای میز توالت رفت و مشغول خشک کردن موهایش شد. موهایش را برس کشید. آرایش ملایمی کرد تا رنگ پریدگیش را بپوشاند. (2)
	بعد هم روتختی را جمع کرد و درون سبد انداخت. رو تختی جدید را روی تخت انداخت و تخت را مرتب کرد. با دستمال و شیشه پاکن گردگیری کرد و وسایل اتاق را تمیز کرد که کسی در زد. شیشه پاکن را سر جا گذاشت و رفت کلید را در قفل چرخاند.
	وقتی در را باز کرد با کسی رو به رو شد که تا به حال ندیده بود. سینی صبحانه در دستش بود و گفت:
	- سلام. من شیوا هستم. خواهر شاهین.
	نیلا دستپاچه سینی را از او گرفت و گفت:
	- سلام.ممنون خانم. بفرمایید.
	شیوا وارد اتاق شد. نگاهی به سرتاسر سوئیت کرد و گفت:
	- چیزیش عوض نشده. جز این تخت.
	نیلا سینی را روی میز گذاشت و گفت:
	- بفرمایید. (1)
	و به مبل اشاره کرد. شیوا روی مبل نشست و گفت:
	- شاهین کجاست؟ (1)
	- حموم هستن... بفرمایید صبحانه.
	- صرف شده.نوش جان.
	- ممنون. (5)
	- نیلا اسمت بود دیگه.
	- بله. (15)
	- پریشب شاهین اومد خونه ما. دیر وقت بود. گفت که با شما دعواش شده.
	نیلا سر به زیر گرفت و خجالت کشید.
	- شاهین عادت بدی داره. وقتی از کسی می رنجه از خونه میزنه بیرون. همش تو خیابونا میچرخه. ولی اون شب با حال آشفته اومد پیش من. نمیخواست حرف بزنه اما به حرف آوردمش. یه چیزایی گفت که بهش حق دادم و چیزهایی گفت که به تو حق دادم.
	فکر نکن که اون آدم فضولیه و مسائل زندگیش رو جار میزنه. نه. فقط تو اطرافیانش من بیشتر از همه بهش نزدیکم.
	با این حال چیز خاصی نگفت. ولی یه سری چیزها رو پرسیدم و جواب گرفتم.
	میدونی. من
	از تو متنفر بودم. از کار شاهین بیشتر. فکر میکردم نباید ازدواج با تو رو قبول میکرد اما با حرفهاش فهمیدم بد هم نکرده.
	از تو متنفر بودم. از کار شاهین بیشتر. فکر میکردم نباید ازدواج با تو رو قبول میکرد اما با حرفهاش فهمیدم بد هم نکرده. (1)
	از تو متنفر بودم. از کار شاهین بیشتر. فکر میکردم نباید ازدواج با تو رو قبول میکرد اما با حرفهاش فهمیدم بد هم نکرده. (2)
	و بهم فهموند گناه برادر رو پای خواهر نمی نویسن.
	شاهین از شرایطتت توی این خونه گفت، و باید حق بدی جایی که نمیخوانت زندگی کردن بهتر از این نیست.
	- بله. (16)
	- اما میگم شانس آوردین که همسرتون شاهینه.
	- چطور؟ (2)
	- چون داداش من خیلی خوبه.
	- بله. (17)
	- میگن که نامزد دارین.
	- الان که ازدواج کردم. ولی قبلا بله. داشتم.
	- بهتره هر چه زودتر همه راههای ارتباطیتون رو قطع کنید.
	- حتما. (3)
	- چرا نمیشینی؟
	نیلا کنار شیوا نشست. شیوا دست او را نگاه کرد و گفت:
	- این حلقه شاهینه؟
	- بله. (18)
	- خوبه... هر چقدر که با شاهین خوب تا کنی به نفعته.
	- چطور؟ (3)
	- اینطور بیشتر هوات رو داره.
	- آقا شاهین عصبانی میشن قرص زیادی میخورن. اصلا قابل کنترل نیستن. واقعا اون لحظهها نمیدونم چکار کنم.
	شیوا با غم دستی به موهای بلندش کشید و گفت:
	- خدا مسببش رو لعنت کنه.
	- یعنی کی؟
	- نوشین.
	- نوشین!
	- آره دختری که یهو اومد تو زندگی داداشم و یهو هم غیبش زد. معلوم نیست چه غلطی کرد. خیلیا واسه پول خودفروشی میکنن. نوشین هم از اونا بود. اونوقتا شاهین بچه بود و خام. بیست و هفت هشت سالش بود. این دختره که اومد تو زندگیش زیر و رو شد.
	شیوا به فکر فرو رفت و یاد سالهای گذشته افتاد. دسته ای از موهایش را دور انگشت پیچید. بعد گفت:
	- شاهین مخ ریاضیات بود؛ درس خون بود؛ عاشق درس بود. دانشگاه قبول شد و به خاطر بابا رشته حسابداری خوند. دانشجوی ارشد که بود با یکی از هم دانشگاهیاش آشنا شد.
	کم کم اون دوستی ساده جدی و جدی تر شد. تا این که بعد از مدتی دختره رو برای معرفی آورد خونه. بماند که اون روز چه اتفاقی افتاد. اما اون دختر خیلی خوشگلی بود. به شاهین حق میدادم دوستش داشته باشه. ولی خوب اون با ما فرق داشت. خیلی هم فرق داشت. مهمترین فرقش...
	مامان هم اصلا رضایت نداشت. روزی که برای اولین بار آوردش خونه، مامان خیلی باهاش بد برخورد کرد. دختره هم با ناراحتی گذاشت رفت.
	میدونی! شاهین اون مردی که اون همه سرش تو حساب کتاب و ریاضی بود، با وجود اون دختر و به عشق اون شاعر شد.
	میدونی! شاهین اون مردی که اون همه سرش تو حساب کتاب و ریاضی بود، با وجود اون دختر و به عشق اون شاعر شد. (1)
	میدونی! شاهین اون مردی که اون همه سرش تو حساب کتاب و ریاضی بود، با وجود اون دختر و به عشق اون شاعر شد. (2)
	شعر میگفت، شعر میخوند، اون اخلاقای خشکش نرم و لطیف شده بود. شاهین واقعا نوشین رو میپرستید.
	این پرستش هم توی چشماش مشخص بود.
	اما اون دختر رکب زد. رکب زد و رفت. شاهین رو دیوونه کرد.
	شیوا با غصه سری تکان داد و گفت:
	- خدا لعنتش کنه.
	لای درب حمام باز شد و آن دو را به خود آورد. شاهین از لای در گفت:
	- نیلا. حوله و لباسای من رو میدی.
	نیلا از جا بلند شد و گفت:
	- الان میارم.آقا شاهین مهمون داریم.
	- کی هست؟
	شیوا با صدای بلند گفت:
	- منم داداش.
	- خوش اومدی.
	نیلا حوله را برداشت و بعد برای او یک ست راحتی برداشت. کمد را برای پیدا کردن لباس زیر با نگاهش زیر و رو کرد. شیوا که تعلل نیلا را دید گفت:
	- از کشوی اول بردار. اونجان.
	نیلا شرمزده تشکر کرد و کشو را کشید. زیرپوشهای شاهین را برداشت و به جلوی سرویس برد. حوله و لباسها را از لای در داخل داد.
	- ممنون دختر.
	- خواهش میکنم. (2)
	نیلا به کنار شیوا برگشت و گفت:
	- بعد چی شد؟
	- هیچی. ولش کن. شاهین بشنوه ناراحت میشه.
	نیلا دیگر اصرار نکرد. چند دقیقه بعد شاهین از سرویس بیرون آمد. شیوا با دیدن چهره شاهین برخاست و سمت او رفت.با شادمانی خندید و گفت:
	- خوشتیپ خواهر رو ببین. الهی فدات بشم.
	- خدا نکنه.
	او شاهین را در آغوش کشید و گفت:
	- سلام. خوبی.
	- سلام عزیزم. خوبم. دوتا جوجه ات کجان؟
	- گفتم بالا بمونن. بیان همه چی رو به هم میریزن.
	- چه اشکالی داره. نهایتا یه کتک از داییشون نوش جون میکردن.
	شیوا خندید و گفت:
	- کتک براشون بده. ممنون از لطفت.
	شاهین پای میز توالت ایستاد و مقداری عطر به خود پاشید. بوی عطر شیرینش در فضا پراکنده شد و مشام نیلا را پر کرد.
	نیلا در دل گفت:
	- چرا همش از این وامونده میزنی! دوهزارتا عطر رو اون میز داری. نکنه تو و لی لابو دست به دست هم دادین و قصد کردین با عطر چوب من و بکشین.
	«لی لابو برگاموت 22: اسم یک عطر مردانه با رایحه چوبی و شیرین"
	شاهین با سشوار موهایش را حالت داد و بعد پای در رفت و از همانجا صدا زد:
	- مه لقاخانم، شیرین.
	مه لقا بالای پلهها آمد و گفت:
	- بله آقا. (1)
	- شیوا خانم اینجاس. یه چیزی برای پذیرایی بیارین.
	- به روی چشم آقا.
	مه لقا که سالها بود در آن عمارت کار میکرد هر بار شاهین را سر حال و شاد میدید لذت میبرد.
	- به چی زل زدی بانو؟ چی شده؟
	مه لقا داشت برای شاهین ان یکاد میخواند. از همانجا به او فوت کرد و گفت:
	مه لقا داشت برای شاهین ان یکاد میخواند. از همانجا به او فوت کرد و گفت: (1)
	مه لقا داشت برای شاهین ان یکاد میخواند. از همانجا به او فوت کرد و گفت: (2)
	- ماشاءالله، ماشاءالله. هیچی آقا. الان میام.
	شاهین لبخند
	زد و به درون برگشت. شیوا که روی لبهی تخت نشسته بود خندید و گفت:
	زد و به درون برگشت. شیوا که روی لبهی تخت نشسته بود خندید و گفت: (1)
	زد و به درون برگشت. شیوا که روی لبهی تخت نشسته بود خندید و گفت: (2)
	- باز مه لقا داشت قربون صدقه ات میرفت.
	- چه میدونم والله. اون که حرفاش رو زیر لب میزنه. من نمیشنوم.
	شیوا رو به نیلا گفت:
	- مه لقا از وقتی که ربکا و رامین بهمون اضافه شدن تو خونهمون کار میکنه. شیرین دخترشه. اونوقتا شیرین دوسالش بود که اومدن پیشمون. از بین همه ما شاهین رو بیشتر از همه دوست داشت. هر وقت شاهین رو می بینه سرحال و شاده یا قربون صدقه اش میره یا براش ذکر و آ...
	نیلا سر فرود آورد و سکوت کرد. شاهین کنار شیوا نشست و گفت:
	- محسن کجاست؟
	- همین امروز صبح ساعت چهار پرواز داشت رفت مأموریت.
	- کجا رفت؟
	- تبریز.
	- خیلی خوب. خدا به همراش.
	شیوا صورت شاهین را برانداز کرد و گفت:
	قربونت برم عزیزم. چقدر خوب شد که به خودت رسیدی.
	- اگه اونشب اون همه مخ من رو کار نمیگرفتی که آرایشگاه نمیرفتم.
	- چرا نه! ازدواج کردی خوب. عروس خانوم چه گناهی کرده گیس ببافه. به خاطر خودتون بود. الان خوبه یا قبل؟
	نیلا لبخند زد و شاهین وقتی لبخند نیلا را دید بازویش را دور گردن شیوا انداخت و گفت:
	- الان مسخره کردی؟
	- آره. (1)
	شاهین، شیوا را به خود فشرد و وقتی صدای اعتراض شیوا بلند شد، رهایش کرد. و خطاب به نیلا گفت:
	- چرا چیزی نمیخوری؟
	- میل ندارم. (4)
	- میل نداری یا باز رفتی تو رژیم. بیا بشین یه چیزی بخور ضعف میکنی.
	نیلا که به خاطر حضور شیوا رویش نمیشد گفت:
	نه. نمیتونم چیزی بخورم.
	- پاشو دیگه.
	- چکارش داری داداش، شاید میل نداره
	- باید زودتر از اینا چیزی میخورد. ممکنه ضعف کنه.
	- چرا. مگه چه خبره. ناهار میخوره دیگه.
	شاهین نیلا را نگریست. او سر بلند نمیکرد. شاهین لبش را روی گوش شیوا گذاشت و چیزی گفت. شیوا متعجب رو به شاهین کرد. شاهین از جا بلند شد و بیرون رفت.
	شاهین نیلا را نگریست. او سر بلند نمیکرد. شاهین لبش را روی گوش شیوا گذاشت و چیزی گفت. شیوا متعجب رو به شاهین کرد. شاهین از جا بلند شد و بیرون رفت. (1)
	شاهین نیلا را نگریست. او سر بلند نمیکرد. شاهین لبش را روی گوش شیوا گذاشت و چیزی گفت. شیوا متعجب رو به شاهین کرد. شاهین از جا بلند شد و بیرون رفت. (2)
	شیوا هم به سراغ نیلا رفت و گفت:
	- پاشو، پاشو ببینم. بیا یه چیزی بخور.
	- آخه. (1)
	- آخه نداره. بیا.
	و بعد نیلا را پای میز نشاند و با دست خود برایش لقمه گرفت. نیلا وقتی محبت شیوا را دید هر دو چشمش پر از اشک شد و به گریه افتاد.
	شیوا سر نیلا را در آغوش گرفت و گفت " گریه نکن. همه اینها یه جوری درست میشه. میدونی حس میکنم شاهین بعد از این همه سال یه جورایی حالش بهتره. انگار امید به زندگی داره. وجود تو داره ناخواسته بهش امید میده. پس با دلش راه بیا.
	شیوا سر نیلا را در آغوش گرفت و گفت " گریه نکن. همه اینها یه جوری درست میشه. میدونی حس میکنم شاهین بعد از این همه سال یه جورایی حالش بهتره. انگار امید به زندگی داره. وجود تو داره ناخواسته بهش امید میده. پس با دلش راه بیا. (1)
	شیوا سر نیلا را در آغوش گرفت و گفت " گریه نکن. همه اینها یه جوری درست میشه. میدونی حس میکنم شاهین بعد از این همه سال یه جورایی حالش بهتره. انگار امید به زندگی داره. وجود تو داره ناخواسته بهش امید میده. پس با دلش راه بیا. (2)
	_ خیلی سخت بود.
	_ شاهین اذیتت کرد؟
	_ نه. چنین آدمی نیست. ولی برای من که قرار بود کنار کس دیگه با عشق باشم...
	_ هیششش. حرفش هم نزن. بیا این لقمه رو بخور. تو شوهر داری. شوهرت هم خیلی مرد خوبیه. از گذشته حرف نزن
	شیوا لبخند زد و با محبت اشکهای نیلا را پاک کرد.
	وقتی مه لقا برای پذیرایی آمد شیوا چیزی در گوش او گفت. او سر فرود آورد و چشم گفت. به طبقه بالا رفت و کمی بعد شیرین کیف شیوا را آورد. شیوا درب کیفش را باز کرد و جعبهای از آن بیرون آورد.
	جعبه را روی میز مقابل نیلا گذاشت و گفت " ناقابله. باید زودتر میاومدم دیدنت ولی خوب... احساسهای ضد و نقیض اجازه نمیداد. ازدواجتون مبارک باشه. امیدوارم به خوشی زندگی کنین"
	_ ممنون شیوا خانوم. همین که خودتون تشریف آوردین کافیه.
	شیوا از جا بلند شد. نیلا هم برخاست. شیوا دست در گردن نیلا انداخت و گفت" هر وقت دوست داشتین بیایین خونه من. در خونه من همیشه به روتون بازه"
	_ ممنون عزیزم.
	نیلا با آرامش پلک بست و گفت" چقدر خوبه بین همهی تنهاییات کسی باشه که بگه من هستم"
	نیلا با آرامش پلک بست و گفت" چقدر خوبه بین همهی تنهاییات کسی باشه که بگه من هستم" (1)
	نیلا با آرامش پلک بست و گفت" چقدر خوبه بین همهی تنهاییات کسی باشه که بگه من هستم" (2)
	_ من خوشبختی شاهین رو میخوام. پس هستم.
	شیوا نیلا را بوسید و سمت در رفت و گفت " شوهرم نیست. یکی دو روز اینجا پلاسم. بازم میآم پیشت"
	_ لطف میکنین.
	شیوا از پلهها بالا رفت. وارد سالن شد که مادرش گفت" رفتی پیش عفریته خانم"
	شیوا از پلهها بالا رفت. وارد سالن شد که مادرش گفت" رفتی پیش عفریته خانم" (1)
	شیوا از پلهها بالا رفت. وارد سالن شد که مادرش گفت" رفتی پیش عفریته خانم" (2)
	شیوا در را بست که صدایشان پایین نرود.
	_ عفریته چیه مامان؟حداقل به خاطر شاهین رعایت کنین.
	_ داغ شاهین به دلم نشست و رفت. یک بی خانواده نصف وجودش رو گرفت و رفت. یه بی خانواده دیگه اومد اون نصف وجودش رو برد. داغ یه عروس خوب به دلم گذاشت. داغ یه جشن عروسی به دلم گذاشتن.
	_ هنوز هم دیر نشده. میتونین یه جشن براشون بگیرین. دو ساله تحت فشار عصبی هستیم.
	_ هنوز هم دیر نشده. میتونین یه جشن براشون بگیرین. دو ساله تحت فشار عصبی هستیم. (1)
	_ هنوز هم دیر نشده. میتونین یه جشن براشون بگیرین. دو ساله تحت فشار عصبی هستیم. (2)
	منیر خانم با عصبانیت گفت " همینم مونده. بخوام این رو به فامیل معرفی کنم. تولهاش رو که پس انداخت بیرونش میکنم. با چنان فضاحتی که تا ابد یادشون باشه"
	شیوا عصبی شد و گفت " واقعا که از شما انتظار نداشتم مامان. اون زنِ شاهینه. چطور میخوای بیرونش کنی؟ شاهین بهش احترام میذاره و اونا دارن به هم نزدیک میشن. بعید نیست روزی بدون هم نخوان زندگی کنن. شما چطور دارین نقشه میکشین و به این امید هستین که روزی ...
	_ من همچین عروسی نخواستم و نمیخو
	ام. شاهین تا ابد تنها باشه بهتر از اینه که این عجوزه زنش باشه.
	- مامان شما به این دختر خوشگل میگین عجوزه؟
	- کجاش خوشگله؟ هر چی هم که هست خواهر اون قاتله. اون رو از زندگی پسرم بیرون ميندازم. ببین کی گفتم!
	- یه بار به شاهین ضربه زدین. این بار دیگه دست بردارین. شاهین از بار قبل ازتون دلگیر هست. مردونگی داره که به روتون نمیاره. بزرگ کوچیکی حالیشه. وگرنه هر کس دیگه بود تو روتون در میاومد.
	- مگه میتونه؟ بعدش مگه من با اون دختره چکار کردم؟
	- دیگه می خواستین چکار کنین؟
	درب عمارت باز شد و شاهین به داخل آمد. او دختر شیوا را در آغوش داشت.
	- داداش، کیان کجاست؟
	- داره تو باغ با رامین فوتبال بازی میکنه. کیانا رو راه ندادن تو بازی گریهاش گرفت.
	- بیا مامان. بیا قربونت برم. الاناس خاله شیلا میرسه میگم باهات بازی کنه.
	شاهین درب سوئیت را باز کرد و گفت:
	- میریم پیش زن دایی، تنهاست.
	منیر خانم با اخم گفت:
	- لازم نکرده بچه رو ببری پیش اون عفریته. چه دلشم خوشه، زن دایی.
	- چرا؟ مگه چه ایرادی داره؟
	- میخوای بلایی سر بچه مردم بیاره!
	- واقعا که شما دیگه قاطی کردین! این دختر سوپروایزر یه بخشه، چندین پرستار و بیمار تو بیمارستان تحت نظارتشن. اگه مشکل داشت که سر کار نمی بردنش. چرا طوری رفتار میکنین انگار این شاهرخ رو عمدی کشته! چتونه شماها؟
	- ببرش داداش. مشکلی نیست.
	منیر خانم با حرص گفت:
	- شیوا!
	- چه خبره مامان؟ کاری نکنین پاشم برم. دوست دارم بچهام با داییش باشه.
	شاهین حوصلهی بحث با مادرش را نداشت. وارد سوئیت شد و در را بست. وقتی کیانا را به داخل برد نیلا روی مبل نشسته بود و با گوشیش ور میرفت. سر بلند کرد و نگاهش به شاهین افتاد که بچه به بغل کنار در ایستاده بود و نگاهش میکرد. حرفی را که آماده کرده بود تا به...
	شاهین حوصلهی بحث با مادرش را نداشت. وارد سوئیت شد و در را بست. وقتی کیانا را به داخل برد نیلا روی مبل نشسته بود و با گوشیش ور میرفت. سر بلند کرد و نگاهش به شاهین افتاد که بچه به بغل کنار در ایستاده بود و نگاهش میکرد. حرفی را که آماده کرده بود تا به... (1)
	شاهین حوصلهی بحث با مادرش را نداشت. وارد سوئیت شد و در را بست. وقتی کیانا را به داخل برد نیلا روی مبل نشسته بود و با گوشیش ور میرفت. سر بلند کرد و نگاهش به شاهین افتاد که بچه به بغل کنار در ایستاده بود و نگاهش میکرد. حرفی را که آماده کرده بود تا به... (2)
	نگاه شاهین روی گوشی نیلا مانده بود و اصلا حواسش به جلو رفتن نیلا نبود.
	- عزیزم. چه دختر نازی. دختر شیوا خانومه؟
	حواس شاهین به نیلا جمع شد و گفت:
	- بله. (19)
	نیلا دستهایش را سمت کیانا بلند کرد و گفت:
	- بیا بغلم.
	- نه!
	کیانا چرخید و دستهایش را محکم دور گردن شاهین قفل کرد. شاهین رفت و روی تخت نشست و کیانا را کنار خود نشاند. کفشهایش را از پایش در آورد و گفت:
	کیانا چرخید و دستهایش را محکم دور گردن شاهین قفل کرد. شاهین رفت و روی تخت نشست و کیانا را کنار خود نشاند. کفشهایش را از پایش در آورد و گفت: (1)
	کیانا چرخید و دستهایش را محکم دور گردن شاهین قفل کرد. شاهین رفت و روی تخت نشست و کیانا را کنار خود نشاند. کفشهایش را از پایش در آورد و گفت: (2)
	- بازی میکنی دایی جون.
	کیانا پرسید:
	- عروسک داری.
	نیلا رفت و مشغول پوست کندن سیب شد. کیانا دوباره با اصرار گفت:
	- دایی عروسک داری؟
	شاهین روی تخت لمید و گفت:
	- آره دایی جون دارم.
	- کجاست؟ میدی من بازی کنم؟
	شاهین دستهایش را زیر بغل کیانا انداخت و او را بلند کرد و روی شکمش نشاند. کیانا باز هم اصرار کرد:
	شاهین دستهایش را زیر بغل کیانا انداخت و او را بلند کرد و روی شکمش نشاند. کیانا باز هم اصرار کرد: (1)
	شاهین دستهایش را زیر بغل کیانا انداخت و او را بلند کرد و روی شکمش نشاند. کیانا باز هم اصرار کرد: (2)
	- دایی عروسک.
	نیلا بشقاب سیب را برداشت و روی لبهی تخت نشست و گفت:
	- نباید به بچه دروغ بگین. دلش میشکنه.
	- دروغ نگفتم. عروسک دارم.
	- کجاست؟
	شاهین به چهره نیلا نگاه کرد. کیانا رو به جلو خم شد و دستهای کوچکش را روی صورت شاهین گذاشت و گفت:
	شاهین به چهره نیلا نگاه کرد. کیانا رو به جلو خم شد و دستهای کوچکش را روی صورت شاهین گذاشت و گفت: (1)
	شاهین به چهره نیلا نگاه کرد. کیانا رو به جلو خم شد و دستهای کوچکش را روی صورت شاهین گذاشت و گفت: (2)
	- دایی.
	صورت شاهین را سمت خود گرداند. شاهین رو به کیاناگفت:
	- این عروسک منه.
	و دستش را بلند کرد و ساعد نیلا را گرفت.
	نیلا خجالت کشید و سرخ شد. کیانا نگاهی به نیلا کرد و گفت:
	- این که آدمه.
	- هم آدمه هم عروسک.
	کیانا نگاه متفکری به نیلا انداخت و بعد رو به شاهین گفت:
	- باهاش بازی هم میکنی؟
	- لازم باشه آره.
	نیلا دستش را پس کشید و با خجالت و شرمگین از روی تخت برخاست و رفت روی مبل نشست. شاهین لبخند محوی زد و کیانا را کنار خود نشاند و نشست و به او سیب داد.
	کیانا نگاهی به نیلا انداخت و رو به شاهین گفت:
	- بگم بابا محسن یه دونه از این عروسکا بخره!
	شاهین پوزخندی زد و گفت: (1)
	- بابا محسن غلط کرده.
	کیانا متعجب و کشیده گفت:
	- چرا.
	- یه دونه بود. من خریدمش و تموم شد.
	- میدی به من ببرم برای بابا محسن؟
	نیلا خندید و شاهین با چشمهای گرد شده گفت:
	- هی وروجک. پشیمونم نکن که آوردمت پایین.
	- من میخوامش.
	- نمیدم. (1)
	کیانا با حالت قهر دست به سینه نشست و رویش را از شاهین گرفت. شاهین گفت:
	- هر وقت اومدی اینجا میتونی باهاش بازی کنی.حالا بیا سیب بخور.
	کیانا خوشحال شد و رو به شاهین گفت:
	- بابا محسن هم اومد میتونه باهاش بازی کنه.
	شاهین این بار عصبانی شد و چنگال دستش را که جلوی لبهای کیانا گرفته بود روی بشقاب کوفت و گفت:
	شاهین این بار عصبانی شد و چنگال دستش را که جلوی لبهای کیانا گرفته بود روی بشقاب کوفت و گفت: (1)
	شاهین این بار عصبانی شد و چنگال دستش را که جلوی لبهای کیانا گرفته بود روی بشقاب کوفت و گفت: (2)
	- برات یه عروسک میخرم، فقط تو و بابا محسنت دست از سر من وردارین.
	نیلا که از کلافگی شاهین خندهاش گرفته بود از جا بلند شد و به کنار تخت رفت و کیانا را بغل گرفت و گفت:
	نیلا که از کلافگی شاهین خندهاش گرفته بود از جا بلند شد و به کنار تخت رفت و کیانا را بغل گرفت و گفت: (1)
	نیلا که از کلافگی شاهین خندهاش گرفته بود از جا بلند شد و به کنار تخت رفت و کیانا را بغل گرفت و گفت: (2)
	- بیا من این موهای قشنگت رو برات ببافم. مثل عروس بشی.
	از داخل کمد چند کش موی رنگی برداشت و بعد کیانا را جلوی آینه نشاند و مشغول بافتن موهای او شد.
	شاهین از تخت پایین رفت و روی مبل نشست و گوشی نیلا را برداشت و به داخل پیام گیر گوشیش رفت.
	نیلا نیم نگاهی به او انداخت و گفت:
	- بی اجازه به گوشی دیگران دست زدن کار زشتیه.
	- دارم جلو چشمت بهش دست میزنم.
	- از زشتی کارت کم نمیکنه.
	شاهین بی توجه به نیلا سه پیام آخر حسام را نگریست. همان پیامهایی که صبح فرستاده بود.
	در پیام اول نوشته بود «سلام عزیز دلم. خوبی؟» و در پیام دوم نوشته بود  «دوبار زنگ زدم جواب ندادی. حتما باز هم سرت توی بخش شلوغه» و در پیام سوم نوشته بود «عشقم، میخوام حتما ببینمت. بهم زنگ بزن»
	صورت شاهین سرخ شده بود. گوشی را با حرص در دستش فشرد. نیلا به چهره عصبی شاهین نگاه کرد.
	- چیزی شده؟ شما خوبین؟
	- به من نگو شما...
	- تو... تو خوبی؟
	- خوبم. (1)
	- اینطور به نظر نمیاد.
	- من پیامها رو حذف میکنم.
	نیلا جواب نداد و شاهین هر سه پیام را حذف کرد. به پیامهای قبلی رد و بدل شده بین آن دو رسید. گفت:
	- سه تا پیامی که فرستاده تو زندگی من، خوندم و حذف کردم. پیامهایی که قبل از اینها بهت داده رو نخونده حذف میکنم. نمیخوام تو گذشتهات کنکاش کنم. اما نمیخوام هم چیزی ازش یادگاری بمونه.
	و بعد کل پیامهای رد و بدل شده بین آن دو را حذف کرد. نیلا ته دلش غمگین شد. اما حرفی نزد که شاهین عصبانی نشود.
	و بعد کل پیامهای رد و بدل شده بین آن دو را حذف کرد. نیلا ته دلش غمگین شد. اما حرفی نزد که شاهین عصبانی نشود. (1)
	و بعد کل پیامهای رد و بدل شده بین آن دو را حذف کرد. نیلا ته دلش غمگین شد. اما حرفی نزد که شاهین عصبانی نشود. (2)
	- فامیلی این پسره چیه؟
	- عظیمی.
	- اسم این مخاطبت از عشقم حسام به  آقای عظیمی تغییر پیدا میکنه. باید شمارهاش رو پاک میکردم و مینداختمش تو لیست بلاک. این کار رو نمیکنم ولی در هر صورت حتما باز سراغت رو میگیره. نمیخوام به اون اسم، شمارهاش بیفته رو گوشیت.
	نیلا جواب نداد. یک گل سر، بغل سر کیانا زد و گفت:
	- ببین چه خوشگل شدی!
	کیانا با شادمانی خندید. نیلا او را پایین گذاشت. کیانا سمت شاهین دوید و خود را در آغوش او انداخت و گفت:
	- خوشگل شدم.
	شاهین او را در آغوش کشید و گفت:
	- تو خوشگل بودی، عروسک شدی.
	و در حالیکه کیانا را میبوسید نگاهش به چهره غمگین نیلا بود. نگاهش را سمت گوشی پایین برد و گالری را نگاه کرد. پر از عکسهای دو نفره آن دو بود. نفسش بند آمد. صورتش کبود شد. گوشی را روی مبل انداخت و گفت:
	- گالریت هم پاک کن.
	ده روز مرخصی نیلا تمام شده بود. از عصر روز قبل با آژانس هماهنگ کرده بود که ساعت شش و نیم صبح جلوی درب منزل منتظرش باشد. با خود فکر میکرد حالا که ماشین ندارد باید به فکر یک سرویس باشد.
	صبح ساعت شش از خواب بیدار شد. اما زیر دست و پای شاهین گیر کرده بود. آهسته تکانی به خود داد. پاهایش را که کمی هم کوفته شده بودند آزاد کرد. کمی از آن حالت قفل شدگی رها شد. و بعد تا جایی که توانست آهسته از میان بازوهای او بیرون آمد.
	از تخت پایین رفت و دیوارکوب را روشن کرد. در نور ضعیف آن موهایش را شانه کشید. بعد به درون سرویس رفت و کارهایش را انجام داد. سپس با عجله لباس پوشید و بی سر و صدا از سوئیت بیرون رفت.
	وقتی وارد سالن شد کسی نبود. به باغ رفت و هوای خنک اوایل پاییز پوستش را نوازش کرد.  به جلوی در رفت.
	راننده آژانس با سمند مشکی منتظرش بود. چراغ زد. نیلا رفت و سلام کرد و آدرس را گفت و به بیمارستان رفت. هر چقدر از خانه دور میشد دلش عجیب شور میزد. فکر کرد شاید به خاطر این ده روز مرخصی باشد. اما دوباره به شاهین فکر کرد و با خود گفت ایکاش بهش میگفتم ...
	و بعد به بیرون نگاه کرد. وقتی به بیمارستان رسید با عجله به درون ساختمان رفت. باید شیفتش را تحویل میگرفت. به دکترها و همکارانش سلام میکرد.
	زمانی که به بخش خود رسید وارد شد. به دوستانش سلام کرد. وقتی دوستش او را دید متعجب پرسید:
	- عه نیلا تویی؟
	- بله. تعجب کردی!
	و روپوشش را برداشت تا بپوشد. وقتی تعجب و نگاه دوستش را دید گفت:
	- چی شده؟ (1)
	- آخه من باید شیفت رو به خانم سلیمی تحویل بدم نه شما.
	نیلا چند لحظه بی حرف او را نگاه کرد و گفت:
	- یعنی چی؟ (2)
	- نمیدونم. نامه از دفتر رئیس بیمارستان اومد. همین دیروز عصر.
	- چی گفته؟
	- این که تو دیگه توی بخش مسئولیتی نداری و سوپروایزر بخش خانم سلیمی هستن.
	- یعنی چی؟ پس چرا چیزی به من اعلام نشده!
	نمیدونم.
	- من میرم پیش دکتر علیپور ببینم چی شده.
	و بعد با هزار فکر عجیبی که به سراغش آمد به جلوی اتاق رئیس بیمارستان رفت. در زد اما کسی نبود. دکتر شب قبل درگیر یک عمل سخت بود و حالا آن روز قرار بود دو ساعت دیرتر به بیمارستان بیاید. وقتی نیلا این را فهمید با اعصاب خوردی به بخش برگشت. گیج بود و نمیدا...
	- میگن بخش رو به شما تحویل دادن.
	- بله درسته.
	- چی شده! چرا بخش رو ازم گرفتن
	- والله من نمیدونم. فقط دکتر علیپور برام یه نامه فرستاده بود که بخش قلب با شماست و به جای خانم نیلا سرمد شیفت بردارید. نگران نباش. حتما به بخش دیگه انتقالت دادن. نبودی نامه انتقالت رو برات نیاوردن.
	- خوب باید حداقل یه زنگ بهم میزدن که در جریان باشم.
	- والله من دیگه نمیدونم. ولی شنیدم بخش کودکان پرستار لازم داره.
	کمبود نیرو دارن. احتمالا به اونجا منتقل شدین.
	نیلا با سردرگمی چشمهایش را در کاسه گرداند و گفت:
	- تا دکتر علیپور بیاد من دیوونه میشم.
	شاهین با احساس اینکه نیلا کنارش نیست دستش را روی تخت به حرکت در آورد تا او را بیابد. وقتی دستش او را نیافت پلک گشود و گفت:
	شاهین با احساس اینکه نیلا کنارش نیست دستش را روی تخت به حرکت در آورد تا او را بیابد. وقتی دستش او را نیافت پلک گشود و گفت: (1)
	شاهین با احساس اینکه نیلا کنارش نیست دستش را روی تخت به حرکت در آورد تا او را بیابد. وقتی دستش او را نیافت پلک گشود و گفت: (2)
	- نیلا. (5)
	و اطرافش را نگاه کرد. با خود فکر کرد حتما به درون سرویس رفته است. با این فکر به پهلو خوابید و منتظر شد. وقتی خبری از نیلا نشد متعجب از جا بلند شد و به درون سرویس رفت. به در دستشویی انگشت زد و گفت:
	- نیلا. (6)
	وقتی جواب نگرفت در را باز کرد. بعد هم در حمام را باز کرد. بیرون آمد و با فکر منجمد چند لحظه سر جایش مات ایستاد.
	یادش آمد که امروز روز یازدهم است و مرخصی نیلا از بیمارستان تمام شده است. حتما به سر کار رفته است.
	نفس حرصی اش را بیرون فرستاد و رفت گوشیش را برداشت. خواست با او تماس بگیرد. اما یادش آمد شماره تلفن او را ندارد. گوشیش را سر جا انداخت و به روی تخت رفت. دمر دراز کشید و به جای خالی نیلا نگاه کرد. اعصابش از اینکه او بی خبر رفته است به هم ریخته بود.
	یک ساعت گذشت. با کلافگی ساعت را نگاه کرد. ساعت هشت و نیم بود هنوز هیچ خبری از نیلا نبود.
	از جایش بلند شد و به درون سرویس رفت. دست و صورتش را شست و بیرون آمد. بالاتنه ست گرمکن ورزشیش را پوشید و پاکت سیگار و فندکش را برداشت و به سالن رفت. به پدر و مادرش صبح بخیر گفت و به درون باغ رفت.
	وقتی وارد باغ شد رامین را دید که داشت در باغ میدوید. هدفون روی گوشش بود و همراه با دویدن حرکات نرمشی انجام میداد.
	وقتی وارد باغ شد رامین را دید که داشت در باغ میدوید. هدفون روی گوشش بود و همراه با دویدن حرکات نرمشی انجام میداد. (1)
	وقتی وارد باغ شد رامین را دید که داشت در باغ میدوید. هدفون روی گوشش بود و همراه با دویدن حرکات نرمشی انجام میداد. (2)
	با دیدن شاهین برایش دست تکان داد. شاهین سر تکان داد و سیگاری کنج لبش گذاشت و آن را آتش زد.
	متفکر به سیگارش پک میزد و رامین را که مشغول انجام حرکات کششی بود نگاه میکرد.
	متفکر به سیگارش پک میزد و رامین را که مشغول انجام حرکات کششی بود نگاه میکرد. (1)
	متفکر به سیگارش پک میزد و رامین را که مشغول انجام حرکات کششی بود نگاه میکرد. (2)
	بعد از اولین سیگارش و با روشن کردن دومی به حرکت در آمد و کلافه در باغ قدم زد. نیم ساعت بعد رامین به سمت او آمد و هدفون را دور گردنش انداخت و گفت: خوبی؟
	- اهوم. (1)
	- انگار خوب نیستی.
	- خوبم. برو صبحانهات رو بخور.
	ولی انگار دمغی.
	شاهین با عصبانیت پکی به سیگار زد و بعد ته سیگارش را کنار انداخت و گفت:
	- آره به هم ریخته ام. الان هم زیاد میپرسی اعصابم بیشتر به هم میریزه، برو تو.
	- خانوم دعوات کرده، یا دیشب بهت محل نداده. کدومش؟
	شاهین با نگاه جدیاش خطاب به رامین گفت:
	- کاری میکنی حرمتها رو زیر پام بذارم و با یه چک از خجالتت دربیام. شوخی هم حدی داره.
	- ناراحت شدی؟ ببخشید. خوب چی شده! بگو شاید کمکی از دستم بر اومد.
	- تنها کمکی که الان از دستت بر میاد اینه که بری داخل و اینقدر پاپیچ من نشی.
	- یعنی چقدر؟
	شاهین یقهی رامین را چنگ انداخت و او را جلو کشید و گفت:
	- من الان دیوونه ی دیوونم. پس رو اعصابم راه نرو. گمشو برو تو.
	و او را به کنار هل داد.
	- فکر کردیم زنت بدیم از شدت هاریت کم میشه. نگو هنوزم پاچه میگیری.
	شاهین با اخم او را نگریست که درب باغ باز شد و نیلا به درون آمد.
	نیلا عصبی بود. شاهین از او عصبی تر. رامین با تعجب نیلا را که از در داخل آمد نگریست.
	شاهین سمت او رفت. رامین دستهایش را به کمرش زد و آنها را نگریست.
	شاهین هنوز به نیلا نرسیده بود که پرسید:
	- کجا بودی؟
	نیلا بدون اینکه به شاهین محل بگذارد از او رد شد. شاهین دنبالش راه افتاد و گفت:
	نیلا بدون اینکه به شاهین محل بگذارد از او رد شد. شاهین دنبالش راه افتاد و گفت: (1)
	نیلا بدون اینکه به شاهین محل بگذارد از او رد شد. شاهین دنبالش راه افتاد و گفت: (2)
	- با تواَم. میگم کجا بودی؟
	نیلا توجهی نکرد و به راهش ادامه داد. به رامین رسید. سلام اخم آلودی کرد.
	رامین با لبخند گفت:
	- صبح جمعه تون بخیر. زن و شوهر شب بدی گذروندین اینقدر بد اخلاقین؟
	نیلا بی توجه از کنار رامین گذشت و شاهین تا به رامین رسید مشتش را در صورت او کوفت. صدای فریاد رامین باعث شد نیلا شوک زده برگردد و رامین را نقش زمین ببیند.
	شاهین خم شد و با اشارهی انگشت و فریاد خطاب به رامین گفت:
	- به زن من متلک ننداز. هر کی میخوای باش. مؤدب باش.
	نیلا هراسان برگشت و کنار رامین زانو زد و به او که صورتش را میان دستهایش گرفته بود و در خود می پیچید گفت:
	- خوبین آقا رامین؟ آقا رامین.
	و دست رامین را گرفت و از روی صورتش برداشت و بادیدن آن همه خون دستپاچه گفت:
	- ای وای. چکار کردی آقا شاهین.
	شاهین بازوی نیلا را چنگ زد و او را از جا کند و گفت:
	- پاشو برو تو. (1)
	نیلا بازویش را پس کشید و گفت:
	- کشتیش.
	از سر و صدای آنها همه از عمارت بیرون زدند. نیلا کمک کرد رامین برخیزد.
	از سر و صدای آنها همه از عمارت بیرون زدند. نیلا کمک کرد رامین برخیزد. (1)
	از سر و صدای آنها همه از عمارت بیرون زدند. نیلا کمک کرد رامین برخیزد. (2)
	همهمه ای ایجاد شد. همه میپرسیدند چه شده است. نیلا گفت:
	- بذارین کمکتون کنم.
	_ لازم نیست.
	رامین به درون عمارت رفت و منیر خانم بر سر شاهین فریاد میزد که چه شده. ربکا از وضع رامین گریه اش در آمده بود. شاهین ساعد نیلا را کشید و گفت:
	رامین به درون عمارت رفت و منیر خانم بر سر شاهین فریاد میزد که چه شده. ربکا از وضع رامین گریه اش در آمده بود. شاهین ساعد نیلا را کشید و گفت: (1)
	رامین به درون عمارت رفت و منیر خانم بر سر شاهین فریاد میزد که چه شده. ربکا از وضع رامین گریه اش در آمده بود. شاهین ساعد نیلا را کشید و گفت: (2)
	- بیا تو ببینم.
	آقای راستاد پرسید:
	- کجا بودی روز جمعه ای.
	نیلا در حالیک توسط شاهین کشیده میشد گفت:
	- سرکار. بیمارستان.
	- تو چه احتیاجی به کار داری؟
	شاهین نیلا را از پلهها بالا کشید و او را به داخل سوئیت هول
	داد. رامین دستمال برداشت تا بینی اش را بگیرد. گفت:
	- بهش دست بزنی انگشتات رو میشکنم.
	شیوا با اینکه بچه هایش گریه می کردند دنبال شاهین رفت و گفت:
	- داداش دردت به جونم. نزنیش یه وقت.
	شاهین در را محکم به روی شیوا بست و نیلا را از پلهها پایین کشید. به درون سوئیت رفت و در دوم را به هم کوفت و با فریاد گفت:
	شاهین در را محکم به روی شیوا بست و نیلا را از پلهها پایین کشید. به درون سوئیت رفت و در دوم را به هم کوفت و با فریاد گفت: (1)
	شاهین در را محکم به روی شیوا بست و نیلا را از پلهها پایین کشید. به درون سوئیت رفت و در دوم را به هم کوفت و با فریاد گفت: (2)
	- با اجازه کی از خونه بیرون رفتی؟ با اجازه کی رفتی به اون بیمارستان؟
	نیلا کیفش را روی زمین پرت کرد و متقابلا با فریاد گفت:
	- با اجازه خودت. خود تو. مگه نگفتی میتونم برم سرکار؟ مگه نگفتی میتونم برم بیرون؟ پس این کارات چیه؟
	- چرا بیدارم نکردی بگی داری میری؟ هان؟
	- چرا؟ من که اجازه ام رو گرفته بودم. نکنه میخواستی جلوم رو بگیری که در رو قفل کنی؟
	و بعد چرخید و مقنعه اش را از سر بیرون کشید و گفت:
	- با چه امیدی صبح پا شدم رفتم بیمارستان.
	او حرصی دگمه های مانتویش را باز کرد و آن را از تن بیرون کشید و گفت:
	- اون وقت بهم بگن شوهرت اومده گفته به خانم سرمد شیفت ندین. نمیخوام کار کنه.
	و بعد رو به شاهین فریاد زد:
	- به چه حقی؟
	شاهین یک قدم جلو رفت و گفت:
	- چون من شوهرتم
	نیلا مانتویش را پرت کرد و داد زد:
	- ازت متنفرم.
	شاهین مات شد. سکوت کرد. چند لحظه نیلا را نگریست و بعد به سراغ میز توالت رفت و کشو را کشید. نیلا خود را به او رساند و گفت:
	- قرص نخور. حق نداری قرص بخوری.
	شاهین نیلا را به کنار هول داد و خشاب قرص آرام بخشش را برداشت. دو تای آن ها را خالی کرد. نیلا جلو رفت و مچ او را گرفت و گفت:
	- نخور این لعنتیارو. نمیخوام بازم سی و دو ساعت بی هوش بشی.
	شاهین دستش را پس کشید و هر دو قرص را در دهان انداخت و خشاب را رها کرد.
	به سمت سرویس رفت. از روشویی دو مشت آب خورد و برگشت.
	نیلا از شاهین رو گرفت و رفت روی مبل نشست. پاهایش را بغل گرفت و با غصه به مقابلش زل زد. به ناگاه اشکش چکید. سر بر زانو گذاشت و شاهین روی تخت نشست و سیگاری آتش زد و در سکوت به سیگارش پک زد.
	رامین هر کار میکرد خون بینیاش بند نمیآمد. ربکا گریه میکرد و تا دم سرویس مشترک میرفت و بر میگشت. شیلا با نگرانی که در خودش مشهود بود سعی داشت بچههای شیوا را آرام کند.
	آقا و خانم راستاد نگران در سالن قدم میزدند. شیوا با هراس از سرویس بیرون آمد و خطاب به پدرش گفت:
	- اصلا بند نمیاد. داره بدتر میشه.
	منیر خانم گفت: (3)
	- برو اون دختره فتنه رو صدا کن بیاد، شاید شری که درست کرد رو تونست بخوابونه.
	ربکا گریان گفت:
	- حق ندارید بگید اون بیاد به داداشم دست بزنه.
	شیوا با ناراحتی گفت:
	تو عاقلی یا دیوونه.
	و بعد با سرعت سمت سوئیت رفت در را باز کرد و از پلهها سرازیر شد.
	و بعد با سرعت سمت سوئیت رفت در را باز کرد و از پلهها سرازیر شد. (1)
	و بعد با سرعت سمت سوئیت رفت در را باز کرد و از پلهها سرازیر شد. (2)
	در زد اما جوابی نگرفت. دوباره مضطرب در زد که در به رویش باز شد. شاهین را سرد و سخت مقابل خود دید. گفت:
	- داداش میشه بگی نیلا بیاد.
	- چرا؟ (5)
	- رامین الانه که از خون دماغ بمیره. هر کار کردم خون دماغش بند نیومد. بفرست ببین میتونه کاری کنه!
	شاهین از جلوی در کنار رفت و خطاب به نیلا گفت:
	- برو به اولین مریض بعد از ازدواجت برس.
	نیلا توجهی نکرد. شیوا داخل رفت و گفت:
	- نیلا قربونت برم. بیا ببین برای رامین چکار میکنی. الان میمیره.
	شاهین روی تخت نشست و گفت:
	- پاشو برو.
	نیلا از جا بلند شد و اشکهایش را پاک کرد. سمت در رفت که شاهین گفت:
	نیلا از جا بلند شد و اشکهایش را پاک کرد. سمت در رفت که شاهین گفت: (1)
	نیلا از جا بلند شد و اشکهایش را پاک کرد. سمت در رفت که شاهین گفت: (2)
	- روسری.
	نیلا برگشت و از کمدش یک روسری برداشت و با شیوا رفت. شیوا حین بالا رفتن از پلهها گفت:
	- رگ غیرتش هم بالا زده واسه من.
	وقتی وارد سالن شدند همه، نگاههای پر تنفرشان را نثار نیلا کردند. سرویس زیر راهپله قرار داشت. منیر خانم گفت:
	- برو فتنه. برو ببین چکار کردی!
	نیلا بی توجه از دو پله پایین رفت و خود را به سرویس رساند. ربکا گریان گفت:
	- کی گفت تو بیای؟ هان؟ همه اینا به خاطر توی عوضیه
	نیلا وارد سرویس شد و با دیدن رامین که سرش را بالا گرفته بود و بینی اش را فشار میداد گفت:
	- سرت رو بگیر پایین. سرت رو بگیر پایین. الان خفه میشی.
	رامین سرش را پایین آورد و مقدار زیادی خون که وارد حلقش شده بود را درون روشویی ریخت. نیلا رو به شیوا گفت:
	- یه صندلی، یه تیکه پارچه، با یه مقدار یخ و سرکه. دو تا گوش پاک کن و مقداری پنبه بیارین. سریع.
	شیوا رفت و سریع وسیلهها را آورد. رامین را روی صندلی نشاند و گفت:
	شیوا رفت و سریع وسیلهها را آورد. رامین را روی صندلی نشاند و گفت: (1)
	شیوا رفت و سریع وسیلهها را آورد. رامین را روی صندلی نشاند و گفت: (2)
	- صاف وایسا.
	بعد یخ را لای پارچه گذاشت. یخ را چند لحظه روی بینی او نگهداشت و بعد آن را برداشت و روی پیشانی رامین قرار داد. بعد هم یخ را روی سر او گذاشت و خطاب به ربکا گفت:
	- بیا نگهدار.
	ربکا جلو رفت و یخ را نگهداشت. نیلا سریع دور گوش پاکن ها پنبه پیچید.
	آنها را به سرکه آغشته کرد و گفت:
	- کمی میسوزونه اما سریع خوب میشی.
	بعد دست رامین را کنار زد و فتیله های پنبه را در بینی او فرو کرد. بعد هم یخ را از ربکا گرفت و چند ثانیه پشت گردن او قرار داد. یخ را برداشت و دوباره روی پیشانی او گذاشت.
	شیوا مضطرب
	گفت:
	- خوب میشه.
	- آره. (2)
	چند دقیقه بعد که رامین به خاطر یخ سردش شده بود بدنش لرز گرفت. نیلا یخ را به شیوا داد و گفت:
	- بگیر. ممکنه سرما بخوره.
	و بعد پیشانی رامین را کمی فشرد و گفت:
	- بهتری؟
	رامین به سختی گفت خوبم.
	- خون توی حلقت نمیره؟
	- نه. (6)
	- میتونی بری بشینی تو سالن. نیم ساعت دیگه با دقت این فتیله ها رو بکش بیرون.
	- مرسی
	ربکا بازوی رامین را گرفت و با او همراه شد. نیلا خواست برود که شیوا او را نگهداشت و گفت:
	- شاهین به خاطر تو رامین رو زد؟
	- آره (2)
	- چرا؟ (6)
	نیلا سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:
	- اهمیتی نداره. (1)
	و بعد به سالن رفت که منیر گفت:
	- بشین تو خونه. حق بیرون رفتن هم نداری. دفعه بعد بیرون بری من میدونم و تو.
	آقای راستاد گفت: (2)
	- نونت نیست یا آبت که میری سر کار. هرچی خواستی به من بگو. من برات فراهم میکنم.
	- ممنون احتیاج نیست.
	نیلا این را گفت و راه افتاد. منیر با عصبانیت گفت:
	- جای تشکرته فتنهی بی پدر مادر.
	نیلا سر جایش ایستاد. خواست جواب منیر خانم را بدهد. اما پشیمان شد و خود را به سوئیت رساند. وارد شد و در رابست.
	شاهین را نشسته روی تخت دید. بی توجه به او روسریش را روی زمین انداخت و رفت روی مبل دراز کشید. رو به تکیه گاه مبل کرد تا نگاهش به درون سوئیت نباشد.
	شاهین نفس عمیقی کشید و از روی تخت بلند شد. رفت مانتوی نیلا را برداشت و مرتب کرد. بعد هم مقنعه و روسری او را از روی زمین برداشت و به سراغ کمدش رفت. لباسهای او را آویزان کرد و بعد برگشت و کیف نیلا را بلند کرد و سرجا گذاشت.
	گوشیش را از جیب گرمکنش در آورد و رفت پشت نیلا روی لبهی مبل نشست. دستش را به موهای او کشید و گفت:
	- با من قهری؟
	نیلا جوابش را نداد. آنقدر از دست شاهین حرصی و عصبانی بود که دلش میخواست تا ابد با او حرف نزند.
	به نیلا تکیه کرد و گفت:
	- بیا کندی کراش بازی کن.
	صفحه بازی را برای او باز کرد. گوشی را مقابل نیلا گرفت.
	نیلا عصبی از جا بلند شد و شاهین را کنار زد و گفت:
	- مسخره کردی من رو؟ همهی خونه رو به هم ریختی الان میخوای کندی کراش بازی کنم؟ برو وضعیت آقا رامین رو ببین، بعد بیا کندی کراش بازی کن.
	- نیلا... (1)
	- نیلا مرد. نگو نیلا. به خاطر کارهای تو به من میگن فتنه، به من میگن بی پدر مادر. نمیدونن من به تو اعتماد کردم. رو حرف تو حساب کردم. فکر میکردم میتونم زندگیم رو به روال قبل ادامه بدم. اما اشتباه کردم.
	نیلا سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: (1)
	- تو اصلا قابل اعتماد نیستی. کسی که مدام قرص بخوره، جسمش رو با این قرصا کنترل کنه معلومه که قابل اعتماد نیست. اما من احمق اعتماد کردم... تو راست میگفتی. من احمقم.
	او از روی مبل بلند شد و در سوئیت قدم زد. شاهین در سکوت لبهایش را میجوید.
	- امروز پیش رئیس بیمارستان خورد شدم. میگفت شوهرت اومده گفته از شیفت درت بیاریم. خیلی محترمانه عذرم رو خواست.
	نیلا رو به شاهین با حرص گفت" تو که داشتی واسه من شرط و شروط تعیین میکردی. همه شرطات رو به جون میخریدم ولی فقط میذاشتی برم سر کار. من با کار کردن زندهام. میفهمی؟
	- آره میفهمم.
	نیلا سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: (2)
	- نه، نمیفهمی. چون تو که سر کار نمیری لذت کار کردن رو بفهمی. تو که روز رو به شب میدوزی، شب رو به روز، یا خوابی یا نشستی پای گوشیت. چه میدونی نیاز روح آدم به کار کردن و خسته شدن چیه! چه میدونی وقتی آدم خسته از سر کار بر میگرده، له له میزنه واسه ...
	شاهین یکدفعه با صدای بلند گفت:
	- کافیه... من بچه نیستم که اینا رو به من میگی. بهتر از تو میدونم. وقتی من کار میکردم و میلیونی در آمد داشتم تو اصلا نمیدونستی شغل با کدوم  «غ» نوشته میشه. وقتی موجودی حساب بانکی من به خاطر همین کار کردنا میلیاردی بود تو اصلا نمیدونستی میلیارد چن...
	تو پوست گردو. امیدم رو از دست دادم. من یک شبه هم عشقم رو باختم، هم روح و روان و سلامت جسم و عقلم رو از دست دادم. به خاطر کسی مثل تو. از جنس تو. وقتی رفت به خودم گفتم دیگه تموم شد. زندگی تموم شد. کرکره رو کشیدم پایین و همه چی تعطیل. برای من روضه نخون. ...
	- نه. تو هیچی نمیدونی. اگه میدونستی، میفهمیدی که اون دیگه نیست، اما الان یکی جای اون اومده. من هستم. مگه نمیگی من زنتم. خوب پس مثل یه شوهر رفتار کن. یه شوهر واسه زندگیش چکار میکنه؟ تو هم همون کار رو بکن.
	- از شنبه
	- همهی رژیمهای سخت از شنبه شروع میشن شنبه ای که هیچوقت نمیاد.
	- امروز جمعهاس نیلا خانم. از همین فردا میرم سر کار. مانتو کفشتم خودم میخرم.
	- جز مسخره کردن کاری نداری؟
	شاهین نیلا را با جدیّت نگریست و گفت:
	- طی این ده روز که اینجا بودی چند بار مسخره کردم که فکر میکنی الان دارم مسخره میکنم.
	نیلا با خود گفت:
	- واقعا هیچوقت.
	نیلا احساس سردرد میکرد. رفت و روی تخت دراز کشید و گفت:
	- دارم از سر درد میمیرم. دلم میخواد بخوابم و دیگه بیدار نشم و ریخت این زندگی رو نبینم.
	شاهین از جایش بلند شد و روی لبهی تخت نشست و گفت:
	- تو گفتی از من متنفری!
	- آره. (3)
	- واقعا ازم متنفری؟
	- نباشم؟
	- نه. (7)
	- سرم درد میکنه.
	- برات قرص بیارم.
	- نه. چرا اینقدر حرف میزنی. بذار بخوابم. مگه تو دوتا قرص نخوردی، چرا نخوابیدی؟
	- آرام بخش خوردم. اینا باعث نمیشن من بخوابم. فقط آرومم میکنن. اونقدر دیگه قدرت خواب آوری ندارن برای من.
	نیلا ساعدش را روی سرش گذاشت تا بخوابد. شاهین خود را به کنار او کشید و دستش را روی کمر او انداخت. نیلا چند لحظه مقابلش را نگاه کرد و بعد بدون حرف چشمهایش را بست.
	زنگ در منزل آقا جلال به صدا در آمد.آقا جلال تصویر را نگاه کرد و با دیدن حسام چند لحظه مکث کرد. سپس دگمه را زد تا در باز شود.
	- کی بود آقا جلال؟
	- حسام بود.
	- باز که نکردی!
	- چرا داره میآد تو.
	- ای وای خدا مرگم بده. حالا چی بهش بگیم!
	- شما هیچی نگو من حرف میزنم باهاش.
	- باشه حتما
	آقا جلال در را باز کرد. حسام داخل شد. با هم دست دادند و احوال پرسی کردند. او با انیس خانم هم خوش و بش کرد و پاکت شیرینی را که یک دسته گل و جعبه کوچکی کنار آن بود به انیس خانم داد و گفت:
	- مخصوص نیلا خانمه.
	انیس خانم تشکر کرد و آنها را روی میز گذاشت و گفت:
	- میرم چایی بیارم.
	آقا جلال و حسام مقابل هم نشستند.
	- نیلا نیست؟
	- نه نیست.
	- کجاست این دختر؟ بهش زنگ میزنم بر نمیداره. پیام میدم جواب نمیده. رفتم سراغش بیمارستان گفتن مرخصی گرفته.
	- بله چند روزی مرخصی گرفته بود.
	- الان کجاست؟
	- رفته سفر. میخواد چند روزی تنها باشه.
	- درکش میکنم چون یه مدت هم من رفتم مسافرت تا با خودم سر خیلی مسائل کنار بیام. الان هم واقعا دلم براش تنگ شده. خیلی وقته ندیدمش.
	آقا جلال سر فرود آورد. انیس خانم با سینی حاوی استکانهای چای برگشت. حسام تشکر کرد و استکان را برداشت و گفت:
	آقا جلال سر فرود آورد. انیس خانم با سینی حاوی استکانهای چای برگشت. حسام تشکر کرد و استکان را برداشت و گفت: (1)
	آقا جلال سر فرود آورد. انیس خانم با سینی حاوی استکانهای چای برگشت. حسام تشکر کرد و استکان را برداشت و گفت: (2)
	- نیلا کجا رفته؟
	انیس خانم به آقا جلال نگاه کرد. آقا جلال گفت:
	- رفته شیراز.
	- چه جای خوبی هم رفته. حالا کی میآد؟
	- نمیدونم. (2)
	حسام خطاب به انیس خانم گفت:
	- انگار شما حالتون بهتره.
	- بله خوبم خدا رو شکر. از وقتی اون خبر خوب رو شنیدم حالم عالی شده.
	- کدوم خبر؟
	- مگه نمیدونی!
	- نه، چی شده؟
	آقا جلال گفت: (1)
	- قراره سینا به زودی آزاد بشه. بهش رضایت دادن. نه ماه دیگه بر میگرده خونه.
	حسام با چشمهای گرد شده به آقا جلال نگاه کرد. ناباور گفت:
	- جدی میگین؟
	- بله (4)
	حسام صورتش را میان دستهایش گرفت. این خبر خوش را در خواب هم نمیدید. اینکه دوست عزیزش به زودی برگردد و دیگر خبری از به دار آویختنش نباشد.
	حسام صورتش را میان دستهایش گرفت. این خبر خوش را در خواب هم نمیدید. اینکه دوست عزیزش به زودی برگردد و دیگر خبری از به دار آویختنش نباشد. (1)
	حسام صورتش را میان دستهایش گرفت. این خبر خوش را در خواب هم نمیدید. اینکه دوست عزیزش به زودی برگردد و دیگر خبری از به دار آویختنش نباشد. (2)
	دستهایش را پایین کشید و با صدایی که بغض شادی داشت گفت:
	-کاش این خبر رو توی خیابون میشنیدم.
	- چطور؟ (4)
	- که بتونم از خوشحالی داد بزنم، بخندم. بالا و پایین بپرم.
	و به ناگاه به گریه افتاد. دستهایش را روی صورتش گذاشت و از شادی که در قلبش حس کرد گفت:
	و به ناگاه به گریه افتاد. دستهایش را روی صورتش گذاشت و از شادی که در قلبش حس کرد گفت: (1)
	و به ناگاه به گریه افتاد. دستهایش را روی صورتش گذاشت و از شادی که در قلبش حس کرد گفت: (2)
	- این بهترین خبر دنیا بود.
	بعد از چند لحظه سر بلند کرد و نفس عمیقی کشید و گفت:
	- وای خدا، این باور کردنی نیست. توی خواب هم نمیدیدم که اونها رضایت بدن.
	- برای ما هم قابل باور نبود. ولی اتفاق افتاد.
	- عمو جان.
	- جانم. (3)
	- پس حالا که همه چی داره به شادی پیش میره، اگه اجازه بدین من و نیلا یه جشن عقد بگیریم. رابطهمون رو رسمی کنیم. اینطور یه بهونه واسه شادی هم داریم. ان شاءالله سینا که بیرون اومد یه عروسی بزرگ هم برگزار میکنیم.
	- اجازه بده حسام جان. اجازه بده عزیزم.
	- بفرمایید. (2)
	- راستش طی این مدت که ما درگیر ماجرای سینا بودیم، شما و خانوادت خیلی از ما دور افتادین. نیلا توی این مدت تمام سعیش رو کرد که از شما دور نشه ولی نشد. سردی بینتون پیش اومد که این آخرا خیلی بهش اعتراض داشت و نگرانش بود و با
	اتفاقای اون شب توی خونتون بعد هم شرکت، نیلا به فکر تجدید نظر افتاد.
	حسام با تردید پرسید:
	- این یعنی...
	- نیلا نامزدی رو رد کرد و تجدید نظر کرد. اون نمیخواد با شما ازدواج کنه
	حسام ناباور و گیج گفت:
	- شوخی میکنین، نه!
	- اصلا! از نظر نیلا شما کسی نیستین که بشه تو سختیها بهتون تکیه کرد و خانوادتون کسایی نیستن که بتونن جای ما رو براش پر کنن.
	حسام سرگردان و هیجان زده از جا جهید و سمت اتاق نیلا رفت. در اتاق را باز کرد و صدا زد:
	- نیلا! (3)
	اتاقهای دیگر را نگاه کرد و گفت:
	- نیلا کجاست! باید باهاش حرف بزنم. من که بهش گفتم زیر هزار جور فشار بودم. من که گفتم سعیم رو میکنم. درست میشه.
	وقتی نیلا را پیدا نکرد گفت:
	- خاله انیس، نیلا کجاست؟
	انیس خانم ناخواسته به گریه افتاد و در خود مچاله شد. حسام جلو رفت و کنار او زانو زد و گفت:
	- چرا گریه میکنی قربونت برم. شما بگین نیلا کجاست، من میرم به دست و پاش میافتم. به خدا من تو این مدت شکنجه شدم. نیلا میخواد با من زندگی کنه، نه پدر و مادرم. من هم توی این مدت سرگردان بودم. واقعا دیگه بد و خوب رو نمیتونستم تشخیص بدم. کارهای شرکت بد...
	- بعضی وقتا برای شروع دوباره خیلی دیره.
	این را آقا جلال گفت و برخاست و بعد به اتاق نیلا رفت و یک چمدان با چند پاکت بیرون آورد. همه را کنار درب وردی گذاشت و گفت:
	- نیلا خواست همهی اینها رو پس بدیم. حسام همه چیز را جدی دید. سر بر زانوی انیس خانم گذاشت و گفت:
	- التماس میکنم. نیلا رو ازم نگیرین.
	انیس خانم دستش را روی موهای او کشید و نگاه اشکبارش را به آقا جلال دوخت. آقا جلال با غصه سر تکان داد.
	و چند دقیقه بعد حسام با کولهباری از غم و درد منزل آقای سرمد را ترک کرد.
	و چند دقیقه بعد حسام با کولهباری از غم و درد منزل آقای سرمد را ترک کرد. (1)
	و چند دقیقه بعد حسام با کولهباری از غم و درد منزل آقای سرمد را ترک کرد. (2)
	***
	صبح روز شنبه بود. شاهین ساعت هفت از خواب بیدار شد. با کرختی تکانی به خود داد. پایش را از روی پای نیلا برداشت و خود را کشداد. قرصهای لعنتی او را بی حس و حال میکردند. بازویش را از زیر گردن نیلا پس کشید و رفت حولهاش را برداشت. به حمام رفت و دوش گرفت.
	وقتی بیرون آمد ساعت هفت و بیست بود. پای میز توالت ایستاد و موهایش را با سشوار خشک کرد و به آنها حالت داد. موهایش را عقب داد و بعد به خود عطر همیشگیش را پاشید. نیلا که از صدای سشوار بیدار شده بود غرغرکنان گفت:
	- از این عادتا نداشتی سر صبح سشوار بکشی، چه خبره.
	شاهین ازکمد لباس برداشت و مشغول پوشیدن شد. بعد هم گفت:
	- نیلا. (7)
	- بله. (20)
	- پاشو.
	- چرا؟ (7)
	- پاشو کارت دارم.
	- خوابم میآد.
	- نیلا سریع باش. دیر میشه.
	نیلا پتو را کنار زد و نیم خیز شد و گفت:
	- چیه؟
	و با دیدن شاهین در آن پیراهن و شلوار ابتدا او را چند لحظه نگاه کرد. دو دگمه ی بالای پیراهنش باز بود و تن او را به نمایش گذاشته بود. موهایش را به زیبایی آراسته بود. آن شلوار راسته مشکی به شدت به پیراهن جذب سفید او میآمد.
	- خانوم من رو میشناسی یا داری دید میزنی؟
	نیلا به خود آمد و نشست و گفت:
	- نه که خیلی دلبری، دید هم میزنم.
	- نیستم؟
	- نه! فقط تعجب کردم که یه بار با لباس درست حسابی غیر از گرمکن دیدمت.
	- خیلی خوب، پاشو حاضر شو باید بریم جایی کار داریم.
	- کجا؟
	- نپرس. فقط پاشو لباس بپوش کارم زیاده.
	- چه عجب دیدم عجله هم داری واسه یه کاری.
	- شاهین با چهره و لحن جدی خطاب به نیلا گفت:
	- پا میشی یا بیام پرتت کنم تو سرویس
	- از شما بعید نیست.
	نیلا بعد از این حرف به درون سرویس رفت. شاهین سری تکان داد و زیر لب گفت:
	- به هر سازی برقصی آدم بده ای.
	بعد از جا بلند شد و تخت را مرتب کرد و منتظر شد تا نیلا بیاید.
	وقتی نیلا آمد پرسید:
	- من چی بپوشم؟
	- رکابیِ منو.
	- باشه خندیدم. اول صبحی من رو کجا میبری که بدونم چی باید بپوشم!
	- هر چی میپوشی، بپوش فقط زود باش ساعت هشت شد.
	نیلا نگاه دیگری به تیپ او کرد و بعد یک دست لباس انتخاب کرد. یک شلوار جین راسته و یک مانتوی مشکی پوشید. اصلا نمیدانست کجا میخواهد برود که چه بپوشد. یک روسری هم برداشت که شاهین با دیدن روسری رنگ روشن گفت:
	- يه روسری تیره بردار.
	- چرا؟ (8)
	- یه روسری تیره سرت کن و راه بیفت.
	نیلا یک روسری مشکی برداشت و به جلوی آینه رفت. آرایش مختصری کرد و در تمام طول مدت شاهین او را نگاه میکرد.
	نیلا لبهایش را به هم مالید و در حالیکه خود را برانداز میکرد گفت:
	- آقا من رو میشناسی یا دید میزنی؟
	- دید میزنم. با هم که تعارف نداریم.
	نیلا با چشمهای گرد شده رو به شاهین کرد. شاهین از روی صندلی میز توالت بلند شد و دستش را دور کمر نیلا انداخت و او را به خود چسباند. نیلا از حجم بوی عطر تن او و آن نزدیکی از خود بیخود شد.
	نیلا با چشمهای گرد شده رو به شاهین کرد. شاهین از روی صندلی میز توالت بلند شد و دستش را دور کمر نیلا انداخت و او را به خود چسباند. نیلا از حجم بوی عطر تن او و آن نزدیکی از خود بیخود شد. (1)
	نیلا با چشمهای گرد شده رو به شاهین کرد. شاهین از روی صندلی میز توالت بلند شد و دستش را دور کمر نیلا انداخت و او را به خود چسباند. نیلا از حجم بوی عطر تن او و آن نزدیکی از خود بیخود شد. (2)
	وقتی شاهین از نیلا جدا شد، یک دستمال برداشت و لبهای خود را پاک کرد و دستمال را در سطل انداخت و گفت:
	- رژت رو تمدید کن بریم.
	نیلا با همان چشمهای گرد شده و چهره ناباور رو به آینه کرد و رژ را برداشت و دوباره روی لبهایش کشید.
	نیلا با همان چشمهای گرد شده و چهره ناباور رو به آینه کرد و رژ را برداشت و دوباره روی لبهایش کشید. (1)
	نیلا با همان چشمهای گرد شده و چهره ناباور رو به آینه کرد و رژ را برداشت و دوباره روی لبهایش کشید. (2)
	روسری را روی سرش انداخت و یک کیف مشکی برداشت.
	شاهین یک کت مشکی پوشید و تیپش را با آن کامل کرد.
	بعد هم راه افتادند. شاهین درب پایینی سوئیت را قفل کرد و یک کلید به نیلا داد.
	- جز بچههای خودتون که کسی نیست. چیز مهمی هم نداریم. چرا قفل میکنی؟
	- به حساب عادت بذار.
	اما نیلا نمیتوانست این حرکت را به حساب عادت بگذارد. وقتی وارد سالن شدند میز صبحانه حاضر بود. خانم و آقای راستاد مقابل هم نشسته بودند و داشتند صبحانه میخوردند.
	- نیلا بیا.
	شاهین نشست و گفت:
	- صبح بخیر. (1)
	پدر و مادرش با تعجب او را نگاه میکردند. خیلی سال بود شاهین را این وقت صبح تا این حد مرتب ندیده بودند.
	شاهین خطاب به نیلا گفت:
	- چرا نمیشینی.
	نیلا کنار شاهین نشست و گفت:
	- سلام. (8)
	آقای راستاد خطاب به او گفت:
	- سلام... صبحت بخیر. خوبی؟
	- ممنون. خوبم.
	- نگاهت رو بالا بگیر من رو ببین.
	نیلا به آقای راستاد نگاه کرد.
	- از من ناراحتی؟
	نیلا دوباره نگاهش را به زیر گرفت. منیر خانم گفت:
	- چرا ناراحت باشه؟ برادرش رو در مقابل کمترین چیز بخشیدی، بده!
	- من با شما صحبت نکردم خانم.
	منیر خانم ابرو در هم کشید. شاهین نان و پنیر در دسترس نیلا گذاشت.
	و گفت: (1)
	- بخور که بریم.
	و بعد برایش چای در فنجان ریخت.
	- کجا به سلامت بابا؟
	- نیلا رو میبرم تا جایی. برش میگردونم بعد هم میام شرکت
	آقای راستاد ناباور همسرش را نگاه کرد و بعد شادمان خندید و گفت:
	- پا قدم عروس خوب بود. داری به فکر زندگی میافتی.
	- بله دیگه. میگه که زندگی خرج داره و من باید کار کنم. پول واسه کفش و مانتو میخواد.
	نیلا معترض رو به شاهین گفت:
	- من کی چنین حرفی زدم؟
	شاهین لبخند محوی زد و چشمکی به پدرش پراند.
	بعد از اینکه صبحانه مختصری خوردند. هر دو از جا بلند شدند.
	- نیلا! (4)
	نیلا و شاهین ایستادند و رو به آقای راستاد کردند.
	- بله! (2)
	- من با نیلا کار دارم. تو میتونی بری
	شاهین سر فرود آورد و گفت: (1)
	- خداحافظ. (2)
	شاهین رفت. آقای راستاد گفت:
	- نمیدونم تو با این پسر چکار کردی که باز داره سر پا میشه. ولی هر چی هست کارت خوبه.
	منیر خانم با حرص گفت: (1)
	- خودت خوب می دونی اون با هر کس ازدواج میکرد رفتارش تغییر میکرد. شاهین پسری نیست با یک زن بد تا کنه. پسری هم نیست که بخواد وبال گردن کسی بشه. فقط نمیخواد جلوی این دختر سرخورده بشه.
	- دلیلش هر چی که هست خوبه خانم. نیلا دیروز به فکر سر کار رفتن بود و شاهین امروز خودش داره میره سر کار. خوب دخترم...
	- این دختر دختر تو نیست.
	آقای راستاد رو به نیلا گفت:
	- مراقب شاهین باش. تشویقش به زندگی کن. کاری کن خودش رو پیدا کنه.
	- پسر شما هیچ مشکلی نداره. یه آدم مشکل دار هیچ جا نمیتونه خودش رو کنترل کنه. ولی ایشون جایی که بخواد سعی میکنه خودش رو نگهدار. سعی داره مودب باشه، سعی داره درست رفتار کنه.
	- پس تو هم سعی کن تلاشش بی نتیجه نباشه و از نظر تو مشکل پسر من کجاست؟
	- قرص خوردن. من حس میکنم پسرتون قدرت منطق بالایی داره. اما گاهی برای خوابوندن این منطق، برای اینکه اتفاقات اطرافش رو نبینه به قرص خوردن رو میآره. قرص میخوره که نبینه، نشنوه، حس نکنه. انگار خودش هم از چیزی که شده بیزاره ، اما یه سری چیزا هم باعث می...
	- اما انگار الان میخواد تغییر کنه. پس کمکش کن.
	- سعیم رو میکنم.
	- این اگر خودش بدتر اعصابش رو خورد نکنه شانس آوردیم آقا.
	- میتونی بری دخترم.
	نیلا حرکت کرد که آقای راستاد گفت:
	- راستی! بهش بگو دگمه هاش رو ببنده.
	- چشم. (5)
	نیلا راه افتاد و خداحافظی کرد. وقتی وارد باغ شد، شاهین و رامین را دید که داشتند با هم حرف میزدند. شاهین از حالتش مشخص بود رامین را سرزنش میکند. وقتی به کنارشان رسید رامین با لبخند دندان نمایی رو به نیلا کرد و گفت:
	- به به. نیلا خانوم.
	- صبح بخیر. (2)
	- بخیر.
	نیلا صورت کبود رامین را نگریست و گفت:
	- بهترین.
	- خوبم (2)
	- بریم نیلا...
	نیلا دنبال شاهین راه افتاد. شاهین در ماشین را برای نیلا باز کرد. نیلا سوار شد. شاهین هم نشست و ریموت را زد. در باز شد. او ماشین را بیرون برد که نیلا گفت:
	- می شه خواهش کنم یقه تون رو ببندین.
	- دستور حاج آقاس؟
	- نه. یه دگمه دیگه باز شه نافتون بیرون میافته
	- من حاجی رو میشناسم. خواست ایشونه.
	نیلا خود را سمت او کشید. دست برد و دگمه او را بست و گفت:
	- الان من اینطور میخوام.
	- پس یعنی من از الان اجازه دارم به آرایش و دیدن گیر بدم؟
	نیلا عقب کشید و او را نگریست. گفت:
	- اگر لازم باشه بله حق دارین.
	- من رو جمع نبند. ولی این یعنی من میتونم دستمال بردارم رژت رو پاک کنم یا روسریت رو بکشم جلوتر یا بگم مانتوت تنگه برو عوض کن.
	- این که میشه گیر دادن و تحمیل...در ضمن الان با زبونی بی زبونی گفتی روسریم عقبه، رژم زیاده، مانتومم تنگه!
	- کار توام تحمیل بود نیلا خانم. در ضمن من بخوام حرفی بزنم با زبون درازی میگمش. نیازی به زبون بی زبونی ندارم.
	- من نمیخوام تحمیل کنم چی بپوشید و چطور بپوشید. فقط هر چی میپوشید درست بپوشیدش. دگمه رو گذاشتن که ببندین.
	- باشه تو بردی...
	شاهین ماشین را به حرکت در آورد و گفت:
	- یه دلیل دیگم هست. مثلا اینکه دوست نداشته باشی کسی من رو دید بزنه، غیر از خودت. حرف حاج آقام سند شد بر کارت.
	نیلا ایشی زیر لب گفت و توجه نکرد. شاهین لبخند زد و او را به مقصد مورد نظرش برد. وقتی پیاده شدند شاهین پوشه ای از روی صندلی عقب برداشت. راه افتادند وارد بیمارستان شدند.
	- چرا اومدیم اینجا؟
	- چون مجبوریم.
	- چطور؟ (5)
	شاهین حرفی نزد. بی حرف وارد ساختمان شدند و یک راست به اتاق ریاست رفتند. با رئیس بیمارستان سلام و احوال پرسی کردند و نشستند.
	- خوب آقا شاهین، پس ایشون همسرتون هستن!
	- بله. خانم نیلا سرمد.
	رئیس بیمارستان پوشه را جلو کشید و ورق زد. نیلا نیم نگاهی به شاهین کرد و پرونده را نگاه کرد. پرونده برای نیلا آشنا بود. دکتر سرش را بالا و پایین انداخت و با دقت صفحات را خواند. و بعد از چند دقیقه سر بلند کرد گفت:
	- بسیار عالی.... فقط یه موردی هست؟
	- چی؟ (1)
	- کاری که ما میتونیم به ایشون بدیم پرستاری توی بخش داخلی زنان هست.
	و رو به نیلا گفت:
	- شما دوسال سوپروایزر بخش بیماران قلبی بودین. الان می تونین یه درجه بیایین پایین و یه  پرستار ساده باشین؟
	نیلا سردرگم دکتر و بعد شاهین را نگریست. شاهین گفت:
	- من قول داده بودم بذارم بیای سر کار، ولی دلم نمیخواست توی اون بیمارستان ادامه بدی. اما اینجا باشی من مشکلی ندارم.
	نیلا گیج اما خوشحال و ذوق زده گفت:
	- باشه حتما. اشکالی نداره.
	- خیلی خوب، پس از یک ماه دیگه که خانم محمدی تشریف میبرن ما اینجا منتظر شمائیم.
	نیلا با خوشحالی دستهایش را به هم فشرد و گفت:
	- مرسی آقای دکتر.
	- شما میتونید تشریف ببرید، من میسپارم کارهاتون رو انجام بدن. فقط روزی که میآیید چند تا امضا هست انجام میدید و تشریف میبرید سر کارتون. به سلامتی.
	- ممنون (3)
	وقتی خداحافظی کردند و از اتاق بیرون آمدند نیلا از خوشحالی سر از پا نمیشناخت. شاهین گفت:
	- بریم؟
	- بریم. (2)
	زمانیکه سوار ماشین شدند نیلا خطاب به شاهین گفت:
	- اصلا باورم نمیشه.
	- چرا؟ (9)
	- آخه بعد از ماجرای دیروز فکر میکردم هرگز رنگ بیرون رو نمیبینم
	- چرا؟ مگه با دیوونه طرفی؟
	نیلا ساکت شد. یاد حرفهایی افتاد که در اوج عصبانیت بار شاهین کرده بود. شاهین ماشین را به حرکت در آورد عینکش را به چشم زد و گفت:
	- کاری نداری ببرمت خونه؟
	- نه. ممنون. (1)
	نیلا به حرفهایی که به شاهین زده بود فکر کرد و آنها را یکی یکی به خاطر آورد. به یکباره گفت:
	نیلا به حرفهایی که به شاهین زده بود فکر کرد و آنها را یکی یکی به خاطر آورد. به یکباره گفت: (1)
	نیلا به حرفهایی که به شاهین زده بود فکر کرد و آنها را یکی یکی به خاطر آورد. به یکباره گفت: (2)
	- معذرت میخوام.
	- بابت؟
	- حرفهای دیروزم.
	- قبلا هم گفتم که آدما تو اوج عصبانیت خود واقعیشون رو نشون میدن
	- بله گفتین. و از نظر شما من تو اوج عصبانیت چجور آدمیم؟
	- شما؟
	- تو.
	- طلبکار میشی و عجول.
	- نباید رامین رو میزدی؟ اون به دعوای ما مربوط نبود.
	- نباید؟ نبود؟ شنیدی پسره ابله چی بهت گفت. چند دقیقه قبلش بهش تذکر دادم که درست حرف بزنه. مرتیکه بیشعور. هر چی بزرگتر میشه کمتر میفهمه.
	- اون مثل برادر کوچیکترته. نباید روش دست بلند میکردی. بیچاره بینیش بد ضربهای خورده بود.
	- به درک.
	- تو هم وقتی عصبانی میشی بزرگ و کوچیک نمیکنی.
	- سعی میکنم تغییر کنم.
	نیلا در کف جوابهای او میماند. مرد عجیبی بود. نمیخواست یکی به دو و یا لج کند و یا  فقط برای اینکه چیزی گفته باشد حرفی بپراند.
	بیشتر حرفهای طرف مقابلش را در مورد خودش در صورت منطقی بودن به راحتی میپذیرفت.
	- میگم چرا خواستین که من جا به جا کنم؟
	- چون دوست ندارم جایی کار کنی که نامزد سابقت ممکنه بیاد سراغت
	نیلا به خاطر جواب صریح او یکه خورد.
	- شرط و شروطت چی بود؟
	- یکیش اینکه بیمارستان قبلی برای کار کردن نری ولی ماشاءالله وقتی چشت رو میبندی دهنت رو وا میکنی شروع میکنی به حرف زدن کسی نمیتونه جلوت رو بگیره.
	نیلا خجالت کشید و گفت:
	- میشه من برم خونه بابا، ماشينم رو برای رفت و آمد بردارم؟
	- نه
	- چرا؟ (10)
	- ما خودمون ماشین داریم. می رسونمت
	- اینجوری که نمیشه. من صبح زود باید بیرون برم و یا بر میگردم خونه. اینطوری اذیت می شین.
	- یه فکری میکنم حالا تا یک ماه دیگه.
	وقتی به مقصد رسیدند، نیلا قبل از پیاده شدن گفت:
	- آقا شاهین.
	شاهین رو به او کرد و عینکش را در آورد.
	- بله. (21)
	- به خاطر امروز ممنون.
	- تشکر خشک و خالی که فایده نداره.
	- تشکر همراه یه کادوی کوچولو بهتره.
	- مثلا چی باشه.
	- شاهین چشم چپش را بست و لپهایش را داخل کشید. مردمک چشم راستش را تکان داد که مثلا در حال فکر کردن است.
	- پس چی؟
	نیلا ناخواسته خندید. شاهین چشمش را باز کرد و گفت:
	- مثلا این پیشوند آقا رو از اول اسم من برداری.
	نیلا فکر کرد که چرا شاهین تا این حد سعی دارد با هم صمیمی شوند! با این حال سری تکان داد و گفت:
	- باشه. (7)
	- الان یه دونه بدون پسوند و پیشوند بگو.
	نیلا رویش نشد. سریع پیاده شد و گفت:
	- میبینمت.
	شاهین لبخند زد. نیلا جلوی در ایستاد و زنگ را فشرد. شاهین شیشهی  کنار را پایین کشید و گفت:
	- نیلا. (8)
	نیلا رو به او کرد.
	- ازم متنفر نباش.
	این را گفت و رفت. در باز شد اما نیلا دور شدن او را نگریست.
	فصل هشتم:
	آن روز حسام در دفترش نشسته بود و سرش را میان دستهایش گرفته بود.
	از روزی که از شمال برگشته بود تمام فکر و ذکرش نیلا شده بود.
	هرچه با او تماس میگرفت جواب نمیداد و هر چقدر پیام میداد، پاسخی دریافت نمیکرد. حتی به بیمارستان سر زده بود. گفته بودند استعفا داده است. حالا بعد از چهار روز مطمئن شده بود که نیلا تصمیم نهاییش را گرفته است.
	به گذشته بر میگشت و لحظه به لحظه ای که نیلا در تنهایی دردناک خود دست و پا میزد را به خاطر میآورد.
	به گذشته بر میگشت و لحظه به لحظه ای که نیلا در تنهایی دردناک خود دست و پا میزد را به خاطر میآورد. (1)
	به گذشته بر میگشت و لحظه به لحظه ای که نیلا در تنهایی دردناک خود دست و پا میزد را به خاطر میآورد. (2)
	او نامزدش را، عشقش را کنار گذاشت تا بار مشکلاتش روی دوشش سبک باشد.
	نیلا همیشه بود. هر وقت خودش نبود نیلا با او تماس میگرفت. نیلا حال او را میپرسید. نیلا نگرانش میشد.
	نیلا تنها بود، از داغ روزگار برادرش، از غم افسردگی مادرش، اما به نبود حسام اعتراض نمیکرد.
	زنگ میزد، حالش را جویا میشد و به او تأکید میکرد همیشه مراقب خودش باشد.
	حالا که دیگر نیلا زنگ نمیزد تا حال حسام را بپرسد، حسام احساس بدی پیدا میکرد. احساس سردرگمیش بیش از پیش شده بود. کمبود کسی یا چیزی را در وجودش حس میکرد.
	به یاد گذشته افتاد. روزهایی که به منزل سر مد میرفت. هروقت نیلا برای پذیرایی به اتاق سینا میآمد، حسام دست و پایش را گم میکرد خودش میدانست عاشق خواهر چشم قهوهای دوستش شده است.
	به یاد گذشته افتاد. روزهایی که به منزل سر مد میرفت. هروقت نیلا برای پذیرایی به اتاق سینا میآمد، حسام دست و پایش را گم میکرد خودش میدانست عاشق خواهر چشم قهوهای دوستش شده است. (1)
	به یاد گذشته افتاد. روزهایی که به منزل سر مد میرفت. هروقت نیلا برای پذیرایی به اتاق سینا میآمد، حسام دست و پایش را گم میکرد خودش میدانست عاشق خواهر چشم قهوهای دوستش شده است. (2)
	اختلاف سن سینا و نیلا خیلی زیاد بود. شش سال اختلاف سن داشتند. سینا او را همیشه به چشم دختربچه ای میدید. گاهی او را کنار خود مینشاند و سر به سرش میگذاشت.
	نیلا به شوخیهای سینا میخندید و گاهی قهر میکرد. که سینا سریع از دل خواهر نازدانه اش در میآورد.
	حسام با خندهها و شادیهای نیلا شاد میشد.
	حسام پنج سال با سینا اختلاف سن داشت و از او کوچکتر بود، با این حال هم رشته بودنشان طی اتفاقی آن دو را به هم نزدیک کرد و کم کم دوست و بعد شریک شدند.
	حسام همیشه بهترین اتفاق زندگیش را آشنایی با سینا میدانست چون، سینا هم کمک کرد تا یاد بگیرد که چگونه روی پای خود بایستد هم عاشق خواهر بهترین دوستش شده بود.
	اما حالا داشت به راحتی همه چیز را از دست میداد. همین که فکرش به سینا رسید، ته دلش خالی شد.
	زیر لب گفت:
	- جواب سینا رو چی بدم، بگم بیعرضگی کردم آبجیت رو ول کردم. خواهرت رو بهم سپردی ولش کردم. هیچ پسر خوبی برای پدر مادرت نبودم. وای خدا! چی جواب بدم! چطور تو چشمش نگاه کنم! اگر رفتم زندان ملاقات، اگه خبر داشت چی باید بگم.
	او دستهایش را محکم روی سر و صورتش کشید.
	منشی وارد اتاق شد و گفت:
	- جناب عظیمی.
	- بله. (22)
	- این قراردادیه که گفتین تنظیم کردم و از طرف شرکت شایان سیستم امضا شده، فقط امضای شما و جناب سرمد رو لازم داره.
	حسام قرار داد را گرفت و امضا کرد و گفت. من باید یه وقت ملاقات خصوصی بگیرم. با شایسته تماس بگیر، بگو ترتیبش رو بده.
	- چشم
	منشی رفت و حسام سرش را روی میز گذاشت. چند لحظه به همان حال ماند و بعد از جا بلند شد و به اتاق دیگر رفت.
	وقتی وارد شد همه از جا بلند شدند.
	- چکار کردین کار درست شد؟امروز مهلت ما تموم میشه
	- داره تموم میشه. متأسفانه یه گیر کوچیک داره که درست نمیدونیم کجاست!
	حسام رفت و پشت سیستم نشست و توضیحات کار را خواست. بعد هم مشغول کد نویسی شد.
	گروه آنقدر کار کرده بودند که یکی از آنها روی مبل خوابش برده بود.
	گروه آنقدر کار کرده بودند که یکی از آنها روی مبل خوابش برده بود. (1)
	گروه آنقدر کار کرده بودند که یکی از آنها روی مبل خوابش برده بود. (2)
	تقریبا یک ساعت بعد حسام گفت" درست شد، زود بریزین رو فلش و ببرین براشون نصب کنین.
	همه تشکر کردند و به همدیگر خسته نباشید گفتند. از سر و صدایشان همکار دیگرشان بیدار شد و خواب آلود گفت:
	- چی شد؟ درست شد؟
	- بله به کمک آقای عظیمی.
	- خوب خدا روشکر. من برم برای ادامهی خوابم.
	و دوباره دراز کشید. همه به خنده افتادند و مشغول ریختن قهوه و خوردن کیک شدند. حسام به دو گروه بعد سر زد و وضعیت پروژه هایشان را بررسی کرد.
	* (2)
	سینا در کتابخانهی زندان نشسته بود و داشت به دو نفر از جوانان کم سن زندان درس میداد. تمام کارش شده بود کتاب خواندن و بعد هم درس دادن به زندانیانی که آن روزها با دیدن او علاقمند به خواندن کتاب شده بودند. آنها با هم درس میخواندند تا بعد از رهایی از ب...
	سینا در کتابخانهی زندان نشسته بود و داشت به دو نفر از جوانان کم سن زندان درس میداد. تمام کارش شده بود کتاب خواندن و بعد هم درس دادن به زندانیانی که آن روزها با دیدن او علاقمند به خواندن کتاب شده بودند. آنها با هم درس میخواندند تا بعد از رهایی از ب... (1)
	سینا در کتابخانهی زندان نشسته بود و داشت به دو نفر از جوانان کم سن زندان درس میداد. تمام کارش شده بود کتاب خواندن و بعد هم درس دادن به زندانیانی که آن روزها با دیدن او علاقمند به خواندن کتاب شده بودند. آنها با هم درس میخواندند تا بعد از رهایی از ب... (2)
	رئیس زندان اجازه داده بود که او خارج از ساعاتی که باید در بند میبود در کتابخانه بماند و به نوبت به شاگردهایش درس بدهد.
	وقتی ساعت درس دادن به آن دو تمام شد، نگهبان پایان وقت را اعلام کرد.
	او به آنها دو برگه داد و گفت؛
	- برای فردا اینارو حل کنین.
	- بازم سوالا فرق دارن؟
	- نه پس، دقیقا مثل همن از رو دست هم بنویسین
	- چرا اینقدر سخت میگیری!
	- چون کنکور آسون نیست
	آن دو تشکر کردند و به سمت نگهبان رفتند. نگهبان خطاب به سینا گفت:
	- یه ساعت دیگه میام سراغت.
	- باشه. (8)
	نگهبان هر دو زندانی را برد و سینا کتاب قطور مورد علاقهاش را که پدرش برایش آورده بود روی میز گذاشت و مشغول مطالعه شد.
	نگهبان هر دو زندانی را برد و سینا کتاب قطور مورد علاقهاش را که پدرش برایش آورده بود روی میز گذاشت و مشغول مطالعه شد. (1)
	نگهبان هر دو زندانی را برد و سینا کتاب قطور مورد علاقهاش را که پدرش برایش آورده بود روی میز گذاشت و مشغول مطالعه شد. (2)
	همیشه وقتی غرق کتاب میشد گذر زمان را
	نمیفهمید. نیم ساعت بعد نگهبان برگشت و گفت:
	- سینا پاشو بیا.
	سینا ساعت روی دیوار را نگاه کرد و گفت:
	- یه ساعت که نشده.
	- ملاقات داری.
	- کی هست؟ (1)
	- همین شریکت که همیشه میاد قراردادها رو امضا بزنی.
	- آهان حسام.
	- آره. (4)
	سینا از جا بلند شد و گفت:
	- نشد که من با خیال راحت این کتاب رو تموم کنم.
	- حالا وقت هست. فعلا بیا تو اتاق رئیس زندان منتظرت هستن.
	سینا از جا بلند شد و همراه نگهبان رفت. طبق معمول قرار ملاقاتها برای امضای قرار داد در اتاق رئیس زندان انجام میشد.
	سینا از جا بلند شد و همراه نگهبان رفت. طبق معمول قرار ملاقاتها برای امضای قرار داد در اتاق رئیس زندان انجام میشد. (1)
	سینا از جا بلند شد و همراه نگهبان رفت. طبق معمول قرار ملاقاتها برای امضای قرار داد در اتاق رئیس زندان انجام میشد. (2)
	سینا وارد شد و سلام کرد. با حسام دست داد و همدیگر را در آغوش کشیدند. سپس با وکیل شرکتش دست داد و نشست.
	- خوبی حسام؟ خانوادت چطورن؟
	- همه خوبیم. ممنون. تو حالت خوبه؟
	- شکر منم عالی هستم.
	- خوب الهی شکر. بهت تبریک میگم داداش. به زودی بر میگردی سر کار و زندگیت.
	- آره. نمیدونی چقدر خوشحال شدم. وقتی بهم این خبر رو دادن. برای اعدام شدنم گریه نکردم اما از شادی آزاد شدنم اشکم در اومد.
	- خیلی خوشحال شدم که میتونی بیای بیرون و دوباره دور هم باشیم.
	- ممنون. نیلا چطوره؟ چند روزه دیدنم نیومده.
	- شیفتاش سنگین شدن، خودم هم دیر به دیر میبینمش.
	- ای بابا. دلم برای دیدنش لک زده.
	- بهش میگم بیاد دیدنت.
	- نه، بهش فشار نیار. اون اگه گرفتار نبود حتما میاومد پیشم.
	حسام چند لحظه چشمهای مهربان سینا را نگریست و بعد گفت:
	خوب... ما یه قرار داد از طرف شرکت شایان سیستم داریم. بهمون پیشنهاد همکاری واسه ساخت برنامه برای...
	- شایان سیستم شرکت آقای شایان فر رو میگی؟
	- بله... می شناسیش؟
	آره. تحت هیچ شرایطی باهاش کار نمیکنی.
	- چرا؟ اونا که پول خوبی میدن قیمت قرار داد رو ببین.
	- تو مناقصه شرکت کردین؟
	- نه. اومد بهم پیشنهاد داد.
	- دیگه بدتر... حتما یه چیزی تو سرش داره. اونا یه وقتایی دست به کارایی میزنن که تو خوابت هم نمیبینی. ممکنه تمام سیستمهای شرکتمون رو هک کنن. ممکنه هر چیزی تو کله اش باشه. اون رقیب کاری شرکت ماس، نه دوست ما.
	- الان ما بایدچکار کنیم؟
	- الان میری بهشون زنگ میزنی و پیشنهاد همکاریشون رو خیلی محترمانه رد میکنی. هر چی بیشتر اصرار کردن بیشتر بهشون شک کن. بگو سرمد قرارداد رو امضا نمیکنه.
	- ولی آخه...
	- ولی و آخه نداریم حسام. حرفم رو گوش کن. این همه مدت بدبختی نکشیدم یه شبه به بادش بدم. اینا بهشون جواب رد بدی از راه دیگه وارد میشن. خیلی مراقب شرکت باش. کاش میدونستم چی تو سر دارن.
	- نگران نباش. من مراقبم. به اندازه کافی استرس داری، بیشتر از این خودت رو مضطرب نکن. باشه؟
	سینا یکبار آهسته پلک زد و گفت:
	- باشه. (9)
	وقتی از هم خداحافظی میکردند سینا بسیار به حسام سفارش کرد که حتما مراقب خانوادهاش باشد. به آنها سر بزند و تنهایشان نگذارد.
	وقتی از هم خداحافظی میکردند سینا بسیار به حسام سفارش کرد که حتما مراقب خانوادهاش باشد. به آنها سر بزند و تنهایشان نگذارد. (1)
	وقتی از هم خداحافظی میکردند سینا بسیار به حسام سفارش کرد که حتما مراقب خانوادهاش باشد. به آنها سر بزند و تنهایشان نگذارد. (2)
	حسام به شدت خجالت زده بود وفقط چشم گفت.
	وقتی داشت به منزل میرفت در طول مسیر به بعدها اندیشید. به اینکه وقتی سینا بیرون بیاید، قرار است با او چه برخوردی کند.
	انگشتهایش را در موهایش بازی میداد و در نهایت تصمیم گرفت به منزل آقای سرمد برود.
	وقتی جلوی منزل سرمد توقف کرد، پیاده شد و زنگ در رافشرد و منتظر ماند. هر چقدر منتظر ایستاد و زنگ در را زد کسی در را باز نکرد.
	احساس کرد نمیخواهند در را برایش باز کنند، پس با آقای سرمد تماس گرفت. آقا جلال جواب داد:
	احساس کرد نمیخواهند در را برایش باز کنند، پس با آقای سرمد تماس گرفت. آقا جلال جواب داد: (1)
	احساس کرد نمیخواهند در را برایش باز کنند، پس با آقای سرمد تماس گرفت. آقا جلال جواب داد: (2)
	- جانم. (4)
	- سلام عمو.
	- سلام حسام جان، خوبی؟
	- ممنون خوبم. ببخشید خونه نیستین؟
	- نه حسام جان. انیس خانم رو آوردم زیارت امام زاده ابراهیم. نذر داشت.
	- قبول باشه.
	- ممنون پسرم.
	- عمو نیلا هم همراه شماست؟
	-نه پسرم. نیلا سر کاره.
	حسام خواست به آقا جلال یکدستی بزند پس گفت:
	- ولی من بیمارستان رفتم. اونجا هم نبود. چند باره که سر میزنم ولی نیست. اول که گفتن مرخصی گرفته، اما حالا گفتن نیست، نیومده.
	- شاید نمیخواد خودش رو بهت نشون بده.
	- چرا؟ مگه من میخورمش؟ فقط میخوام باهاش حرف بزنم.
	- چی بگم! صلاح بدونه باهات حرف میزنه
	- ما به سینا گفتیم عقد کردیم. سینا سراغش رو از من میگیره. تو رو خدا بهش بگین لااقل گوشیش رو برداره. دارم دیوونه میشم. حالا که کارا داره درست میشه ازم رو میگیره. بگین جواب بده صداش رو بشنوم. به قدر کافی تنبیه شدم.
	- پسرم نیلا تصمیمش رو گرفته.
	- هر تصمیمی هم که گرفته باید اول به من میگفت. ولی با این کاراش داره من رو رسوای عالم میکنه. هر کی من رو میبینه میدونه یه دردیم هست. تو رو خدا بگید جوابم رو بده.
	- حسام. نیلا رو ول کن. خواهش میکنم. اینطور برای دوتاتون بهتره. دختر برای ازدواج با تو کم نیست. ولی نیلا دیگه نه. هرگز بهش فکر نکن
	- عمو جلال من...
	- خداحافظ. (3)
	آقا جلال ارتباط را قطع کرد و حسام با ناامیدی به گوشیش نگاه کرد. با اعصاب خوردی لگدی در چرخ ماشینش زد و بعد به منزل رفت.
	همين که وارد شد با مهرانه خانم رو به رو شد.
	- سلام عزیزم، مهمون داریم.
	حسام هم
	چون چند روز گذشته جواب مادرش را نداد. نمیتوانست فراموش کند که مادرش وقتی دید با چمدان خرید نیلا به منزل برگشته است چقدر خوشحال شد و سریع به خواهرش زنگ زد و این خبر خوش را به او داد.
	حسام غمگین بود و مادرش شاد. و شادی مادرش چون خنجر در قلبش فرو می رفت. همین اخلاقش را با مادرش بسیار سرد و بد کرده بود.
	حسام با اخم پرسيد:
	- کیه؟ (2)
	- خاله اینا اومدن. تو آشپزخونن، دارن کمک میکنن واسه مهمونی فردا شب برنامه ریزی میکنیم
	- خاله اینا که مهمون نیستن. صاحبخونن
	و بعد سمت پلهها رفت. مهرانه دنبال حسام رفت و با لبخند گفت:
	- قربون شکل ماهت برم. بیا نازنین یه چایی واسه ات بریزه خستگیت در بره.
	حسام روی پله اول چرخید و گفت:
	- چطوره یه پیشنهاد به خاله بدی!
	- چی قربونت برم؟
	- بگو طبقه بالا رو خالی میکنیم تشریف بیارن رو سر ما زندگی کنن. اینا که سر و تهشون رو میزنی اینجان. تازگیا اگه یه وقت نباشن جای تعجبه.
	مهرانه خانم هیجان زده انگشتش را روی لبهایش گذاشت و گفت:
	- هیش، صدات رو میشنون. زشته!
	- زشت کار اوناس. خونه زندگی ندارن دم به دقیقه اینجا پلاسن؟
	مهرانه دستش را روی گونهاش زد و گفت:
	- آروم تر میشنون.
	- منم میخوان بشنون.
	نازیلا به سالن آمد و گفت:
	-خاله...
	و با دیدن حسام گفت:
	- شما اینجایین. سلام. خوش اومدین.
	- بله من اینجام، شمام اینجایین!
	حسام این را گفت و از پلهها بالا رفت. وارد اتاقش شد و در را محکم به هم کوفت. نگاه مهرانه به پلهها خشک شده بود.
	حسام این را گفت و از پلهها بالا رفت. وارد اتاقش شد و در را محکم به هم کوفت. نگاه مهرانه به پلهها خشک شده بود. (1)
	حسام این را گفت و از پلهها بالا رفت. وارد اتاقش شد و در را محکم به هم کوفت. نگاه مهرانه به پلهها خشک شده بود. (2)
	- این چشه خاله!
	- چی بگم! چند روزه همینطوره. بد خلق شده. ولی درست میشه
	-امیدوارم. مامان میگه بیایین ببینین دسر و غذا و پیش غذا از نظر شما با هم جور در میان یا نه؟
	مهرانه خانم به آشپزخانه رفت و خطاب به نازنین گفت:
	- نازنین جان یه چایی واسه حسام ببر. خستهاس.
	- چشم... کی اومد؟
	- همین الان. رفت بالا. فکر کنم امروز خیلی کار داشتن.
	- چشم خاله.
	- چشمت روشن عروس قشنگم.
	نازنین لبخند زد و مشغول چای ریختن در استکان شد. آن را روی سینی چید و به جلوی اتاق حسام رفت. در زد و با اینکه جوابی نشنید وارد اتاق شد.
	حسام با لباسهای بیرونش روی تخت مشکی رنگش دراز کشیده بود. حتی کفشهایش را هم از پا در نیاورده بود.
	ساعد دست راستش را روی چشمهایش گذاشته بود و دست چپش را روی سینهاش گذاشته بود.
	ساعد دست راستش را روی چشمهایش گذاشته بود و دست چپش را روی سینهاش گذاشته بود. (1)
	ساعد دست راستش را روی چشمهایش گذاشته بود و دست چپش را روی سینهاش گذاشته بود. (2)
	نازنین سینی را روی میز کنار تخت گذاشت و روی لبهی تخت نشست و گفت:
	نازنین سینی را روی میز کنار تخت گذاشت و روی لبهی تخت نشست و گفت: (1)
	نازنین سینی را روی میز کنار تخت گذاشت و روی لبهی تخت نشست و گفت: (2)
	- حسام. برات چایی آوردم.
	- نمیخورم. بردار ببر پایین.
	- خستهای. پاشو. چایی بخوری حالت خوب میشه.
	- گفتم که نمیخورم نازنین. نمیخورم رو نمیفهمی؟
	نگاه نازنین به حلقه انگشت حسام افتاد. دیدن آن حلقه همچون طناب دار دور گردنش میپیچید و حالش را بد میکرد. دستش را جلو برد و روی دست حسام گذاشت. حسام با احساس دست نازنین دستش را پس کشید و گفت:
	- نازنین.
	- جونم عزیزم.
	- زندگیم رو نابود کردی.
	نازنین مات لبهای حسام شد. آهسته گفت:
	- چرا من!
	- اون شب شکستن قلب نیلا رو تو چشمهاش دیدم.
	- ولی من فقط حقیقت رو گفتم
	- بعضی حرفا رو نباید گفت نازنین. نیلا رفته اگر نیاد خیلی تنها میشم.
	- نیلا خیلی وقت پیش رفته بود. اون از روزی که برای سینا اون اتفاق افتاد تو رو فراموش کرد.
	حسام با صدای سنگین و آرام گفت:
	- من تنهاش گذاشتم.
	- نه اشتباه نکن. هیچکس هیچ تقصیری نداره.
	حسام لبهایش را روی هم فشرد و آب دهانش را قورت داد تا بغض نشسته در حلقش را فرو ببرد و گفت:
	حسام لبهایش را روی هم فشرد و آب دهانش را قورت داد تا بغض نشسته در حلقش را فرو ببرد و گفت: (1)
	حسام لبهایش را روی هم فشرد و آب دهانش را قورت داد تا بغض نشسته در حلقش را فرو ببرد و گفت: (2)
	- دست از سرم بردار. چاییتو بردار و برو، خستهام.
	نازنین چند لحظه او را نگریست و بعد از جایش بلند شد و سینی را برداشت و اتاق را ترک کرد.
	حسام به گریه افتاد و لبهایش را روی هم فشرد تا صدایش در نیاید.
	نازنین به آشپزخانه برگشت و سینی را روی میز گذاشت.
	- چی شد! چرا چایی رو برگردوندی؟
	- گفت نمیخوره.
	- چرا!
	- دلتنگ نیلا شده.
	همه در سکوت به هم نگاه کردند. مهرانه برای جمع کردن موضوع و به خاطر حالت نگاه خواهرش گفت:
	تا وقتی که خودش بود یک جور درد سر داشتیم، حالا که نیست یه جور دیگه. ولش کن، کم کم فراموش میکنه.
	- امیدوارم.
	- خوب نازنینم در مورد مهمونای فردا شب نظرت چیه؟ به کیا بگم بیان؟
	- نمیدونم خاله.
	نازنین از جا بلند شد و به سالن رفت و روی مبل نشست. گوشیش را در دست گرفت و به عکسهای خود و حسام نگاه کرد. حس میکرد کنار حسام خیلی زيباتر به چشم میآید. لبخند تلخی زد و همان عکس را برای حسام فرستاد و نوشت:
	- من با وجود تو خیلی زیباتر به نظر میام، مگه نه؟
	حسام با فکر اینکه جوابی از نیلا گرفته است از جا پرید و گوشیش را از روی میز چنگ زد و پیغام را باز کرد. با دیدن پیام نازنین در جواب به درون گالری گوشیش رفت و یک عکس از خود و نیلا برای نازنین ارسال کرد و نوشت:
	- و من کنار این دختر زیباتر به نظر میآم، نه؟
	و دوباره دراز کشید.
	نازنین با دیدن آن جواب تنش یخ زد و این حجم از بی محلی حسام را باور نمیکرد.
	آن شب حسام
	تمام وقت در اتاقش ماند و پایین نرفت. نیمه شب وقتی خانواده خالهاش رفتند مهرانه به سراغش رفت و با عصبانیت گفت:
	- تو شعور نداری بیای پایین با خاله و شوهر خالت یه احوالپرسی کنی. صد بار سراغت رو گرفتن.
	- اونا که هر روز اینجان. احوال پرسی بمونه برای یه وقت که حالم خوش باشه
	- مگه چه مرگته؟
	- هیچی. فقط حوصله هیچکس رو ندارم.
	- نداری که نداشته باشی. ولی جلو خالهات اینا باید خوب رفتار کنی.
	حسام از روی تخت برخاست و فریاد زد:
	- چرا نمیری بیرون؟ چرا دست از سرم برنمیداری؟ چرا ولم نمی کنی؟ دست از سرم بردار. دست از سرم بردار. بذار به حال خودم باشم. تو کارم دخالت نکن. تو زندگیم دخالت نکن. بهم نگو چکار کنم چکار نکنم. بذار بمیرم. بذار مثل سگ تو تنهاییم بپوسم. چرا اینقدر به من گی...
	مهرانه خانم مات حسام شده بود. از ترس همراه فریادهای حسام فقط عقب میرفت. به دیوار کنار در چسبید. تا به حال حسام را اینچنین ندیده بود. تا به حال ندیده بود اینچنین عصبی و مرگبار فریاد بزند.
	حسام به گیتارش چنگ زد و آن را برداشت و با دو دست محکم درون دیوار کوفت. طوری که هر تکه اش یک گوشه پرت شد. آقای عظیمی به اتاق دوید و گفت:
	- چه خبره؟
	حسام با فریاد خطاب به پدرش گفت:
	- ببرش بیرون. ببرش بیرون.
	آقای عظیمی مهرانه را به بیرون هول داد و سمت حسام رفت و گفت:
	- آروم باش بابا. آروم باش. چی شده پسرم؟ اتفاقی افتاده؟
	حسام نفس زنان عقب آمد و اجازه نداد پدرش به او دست بزند. روی لبهی تخت نشست و ساعدهایش را روی زانوهایش گذاشت و پاهایش را عصبی تکان داد.
	آقای عظیمی صورت کبود شده حسام را نگریست و گفت:
	- چته بابا.
	حسام دستهایش را بالا آورد و موهای بغل سرش را چنگ زد.
	چند لحظه بعد مادرش یک لیوان آب آورد و به دست همسرش سپرد و نگران گفت:
	- بده بهش بخوره. داره سکته میکنه.
	آقای عظیمی لیوان را به لبهای حسام نزدیک کرد. حسام لیوان را گرفت و محکم به دیوار کوفت که هزار تکه شد. او فریاد زد:
	آقای عظیمی لیوان را به لبهای حسام نزدیک کرد. حسام لیوان را گرفت و محکم به دیوار کوفت که هزار تکه شد. او فریاد زد: (1)
	آقای عظیمی لیوان را به لبهای حسام نزدیک کرد. حسام لیوان را گرفت و محکم به دیوار کوفت که هزار تکه شد. او فریاد زد: (2)
	- گفتم بیرون. گفتم دست از سرم بردار.
	آقای عظیمی دست همسرش را گرفت و از اتاق بیرون زد. مهرانه نگران بود و گریه میکرد. آقای عظیمی سرزنش وار گفت:
	- دیگه ولش کن. حالش خوش نیست. عاقبت این وضع اصلا خوب نیست.
	- مگه من چی گفتم بهش! لحنم مثل همیشه بود ولی اون حسام همیشگی نیست.
	- پس بذار به حال خودش باشه.
	ساعت نزدیک سه صبح بود که نور گوشی نیلا، فضای اطرافش را روشن کرد. چندین بار نورش روشن و خاموش شد.
	شاهین از نور گوشی او بد خواب شد و پلک گشود. شب زود به تخت رفته بودند چون سرش درد میکرد و میخواست بخوابد که روز بعد سرحال بیدار شود. اما  خیلی دیر و به سختی خوابش برد.
	نیلا ساعتها قبل خوابش برده بود. شاهین به این فکر میکرد این وقت شب چه کسی به نیلا پیام میدهد که تند تند گوشیش روشن و خاموش میشود. اولین کسی هم به ذهنش رسید حسام نامزد سابق او بود.
	دندانهایش را روی هم فشرد و با خود فکر کرد باید صبح زود گوشی او را چک کند و اگر پیامها از طرف حسام بودند پاکشان کند. هر چه زودتر هم فکری برای این موضوع بکند. نگران بود. نگران اینکه نکند طوری شود و نیلا برود.
	دندانهایش را روی هم فشرد و با خود فکر کرد باید صبح زود گوشی او را چک کند و اگر پیامها از طرف حسام بودند پاکشان کند. هر چه زودتر هم فکری برای این موضوع بکند. نگران بود. نگران اینکه نکند طوری شود و نیلا برود. (1)
	دندانهایش را روی هم فشرد و با خود فکر کرد باید صبح زود گوشی او را چک کند و اگر پیامها از طرف حسام بودند پاکشان کند. هر چه زودتر هم فکری برای این موضوع بکند. نگران بود. نگران اینکه نکند طوری شود و نیلا برود. (2)
	ناخواسته حلقهی بازوهایش را تنگ تر کرد و نیلا را محکمتر به خود فشرد.
	از فشار محکم بازوهای شاهین نیلا نفس عمیقی کشید و با روشن شدن دوبارهی گوشی پلک گشود.
	توجه نکرد و چشم بست. با روشن شدن دوبارهی گوشی خوابآلود پلک گشود. قصد برداشتن گوشی را داشت اما با دیدن دست شاهین روی کمرش کمی تعلل کرد. آهسته دست شاهین را گرفت و بلند کرد. دست او را عقب داد و روی تشک گذاشت.
	خود را بسیار آرام به کنار تخت کشاند و گوشی را برداشت و شاهین شاهد حرکات آهسته او بود.
	نیلا گوشی را برداشت و چرخید و شاهين را نگریست. او پلکهایش بسته بود و آرام نفس میکشید.
	نیلا گوشی را برداشت و چرخید و شاهين را نگریست. او پلکهایش بسته بود و آرام نفس میکشید. (1)
	نیلا گوشی را برداشت و چرخید و شاهين را نگریست. او پلکهایش بسته بود و آرام نفس میکشید. (2)
	نیلا در همان گوشه تخت دراز کشید و صفحه را بازکرد. یازده پیام از حسام داشت. قلبش فرو ریخت.
	پیامها را باز کرد. و پیامها به این شرح بودند.
	«نیلا»
	«سلام عزیزم»
	«عشقم»
	«عمر حسام»
	«عشق حسام کجایی؟»
	«میدونی بدون تو دارم میمیرم»
	«باور کن میمیرم»
	« عشقم همینطور بی محل باشه من سکته میکنم. چرا جوابم رو نمیدی؟»
	«نیلا جانم، چرا نمیای ببینمت. تا این حد از حسامت دلگیری»
	«نیلا این چه کاری بوده که کردی؟ چرا حلقه رو از انگشتت بیرون کشیدی؟ یعنی تا این حد از من کوچیک و ناچیز رنجیدی؟»
	«بانو جانم. نیلا. جوابم رو ندی تا خود صبح بهت پیام میدم»
	پیام دیگر آمد که نوشته بود «عشقم، میدونی چقدر دوستت دارم و اینطور با من رفتار میکنی؟»
	و در پیام بعد نوشته بود «نیلا، جوابم رو ندی به قرآن خودم رو دار میزنم»
	اشک از گوشه چشم نیلا سرازیر شد و قلبش ضرب بیقراری گرفت.
	«نیلا جانم، به جان خودت راست گفتم. تصمیم گرفتم جواب ندی کارم رو یکسره کنم»
	نیلا فهمید این قسم حسام واقعی است
	ترسید. جواب داد:
	- بله. (23)
	- نیلا جانم، نیلاجانم، همین یک کلمه آب بود روی آتیش. کجایی جان دلم؟
	نیلا نفس عمیقی کشید و نوشت:
	- بیمارستان.
	- ولی تو که از اونجا استعفا دادی. آدرس بده بیام پیشت. باید بغل بگیرمت. عطر تنت رو حس کنم وگر نه همین امشب میمیرم.
	- مریض بد حال دارم. بذار بعد. الان کارم زیاده.
	- ای جانم، جانم، جانم، کاش مریض تو من باشم. بگو دوستم داری، بگو عزیزم
	- زبونت رو گاز بگیر. من کار دارم حسام، باید برم.
	- تو هیچ جا نمیری، فقط با من حرف میزنی. دارم روانی میشم. واسه عطر تنت بیقرارم. بگو تو هم بیقرار منی
	- حسام خواهش میکنم حماقت نکن و بذار من هم به کارم برسم.
	گوشی از دست نیلا کشیده شد. او با وحشت چرخید و شاهین را دید که روی آرنج دست چپش تکیه کرده است و در حال خواندن پیامهای او است.
	نیلا هراسان گفت:
	- آقا شاهین... من، من مجبور شدم جواب بدم.
	پیام بعدی رسید. نوشته بود « نیلا جانم، بگو دوستم داری که با خیال راحت بخوابم».
	شاهین روی تخت نشست و گفت: (1)
	- اینجوری جواب این چلغوز رو نمیدن. با خودکشی تهدید میکنه! مرده خودش رو دار بزنه، چرا اعلام میکنه. برای خودکشی که از قبل دنیا رو خبر نمیکنن.
	و بعد در جواب حسام نوشت:
	- میخوای بکشی، بکش، به درک مرتیکه کودن.
	و بعد آن را ارسال کرد و از تخت پایین رفت و کلید برق را زد.
	چراغ را روشن کرد و گوشی نیلا را روی میز چوبی جلوی مبل گذاشت و یک گلدان تزئینی فلزی از روی پایه برداشت و چند بار محکم روی گوشی زد.
	از صدای ضربات محکم او به گوشی که داشت تبدیل به خاک میشد نیلا ناخواسته از جا میپرید و دستهایش را روی گوشش گذاشت.
	شاهین با گلدان دستش سمت نیلا رفت و بر سرش فریاد زد:
	- تو زن منی، چرا باید جواب اون رو بدی.
	نیلا گریان و ترسیده با اشکهای روان گفت:
	- فقط نگران شدم.
	شاهین با همان حال داد زد:
	- نگران من نیستی؟ هان؟
	نیلا به گلدان دست شاهین نیم نگاهی انداخت و گفت:
	- ببخشید... غلط کردم آقا... معذرت میخوام.
	شاهین سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:
	- دیگه فایده نداره
	دستش را بلند کرد که نیلا هراسان خود را عقب کشید. شاهین بازوی نیلا را چنگ زد و او را از تخت پایین کشید و گفت:
	- بیا ببینم.
	نیلا از تخت سقوط کرد. شاهین گفت:
	- بپوش گم شو بیرون. بپوش گم شو بیرون
	گلدان را به کنار پرت کرد.
	و به خاطر فریادش نیلا دستپاچه سارافونش را پوشید.
	کسی هراسان در زد و بعد صدای شیوا آمد:
	داداش، شاهین جان! اتفاقی افتاده؟
	شاهین چنان سر دردی گرفته بود که چشمش جایی را نمیدید. به سختی درب کمد نیلا را باز کرد و یک روسری بیرون کشید و برایش پرت کرد. نیلا گریان روسری را در هوا گرفت. شاهین غرید:
	- بعضی چیزا لیاقت میخواد. تو حتی لیاقت یه زندگی آروم رو نداری. بدبخت صبح تا شب مثل وحشیا بزنم لهت کنم، اونجور دوست داری؟ آره؟
	وقتی صدای آقای راستاد به گوش نیلا رسید که شاهین را صدا میزد، نیلا بیشتر خجالت کشید. به سمت شاهین رفت و در میان هق هقش گفت:
	هیس، آرومتر آقا... آبرومون رفت.
	شاهین مقابل نیلا ایستاد و در صورت او فریاد زد:
	- آبرو؟ کدوم آبرو. بعد به سختی تن صدایش را کنترل کرد. صدایش را پایین آورد و روی صورت نیلا خم شد و گفت:
	اون آبرویی که زنم تو بغلمه ولی به پیغامای عاشقانه یه مرد جواب میده؟
	- آقا...
	- چرا به غرور و شعورم توهین میکنی؟ من رو آقا صدا میزنی اونو حسام؟
	شیوا دوباره هراسان در زد. شاهین سمت در رفت و دستش را روی قفل کشید. با دست لرزان کلید را چرخاند و در را بازکرد. شیوا و پدرش را پشت در دید. رامین هم با چهره خواب آلود روی پله سوم نشسته بود.
	- چه خبره شاهین این سر و صداها چیه؟
	- یه دعوای زن و شوهری.
	آقای راستاد و شیوا به هم نگاه کردند. شاهین رو به نیلا کرد و به او اشاره داد. نیلا با حال زار و گریان جلو رفت. شاهین از جلوی در کنار رفت و منتظر ماند. نیلا نگاهی به شاهین انداخت و بعد بیرون رفت. شاهین در را به هم کوفت. نیلا که پشت به در بود از جا پرید.
	شیوا به نیلا که میگریست گفت:
	- چتونه شما دوتا این وقت شب.
	نیلا جواب نداد. رامین با دیدن گریههای نیلا سرش را به چپ و راست تکان داد و از جا بلند شد و در حالیکه بیرون میرفت زیر لب غر زد:
	- روانی، بی مغز، پدر همه رو در آورده. نمیدونم چرا خدا نمیکشه اینو هممون خلاص شیم. لعنت بهت.
	آقای راستاد خطاب به نیلا گفت:
	- بیا بالا.
	نیلا با آنها بالا رفت که نگاهش به چهره نگران منیر افتاد. با دیدن نیلا گفت:
	نیلا با آنها بالا رفت که نگاهش به چهره نگران منیر افتاد. با دیدن نیلا گفت: (1)
	نیلا با آنها بالا رفت که نگاهش به چهره نگران منیر افتاد. با دیدن نیلا گفت: (2)
	- باز چکار کردی؟ هان؟
	رامین سیگاری آتش زد و عصبی گفت:
	- مسائل زن و شوهریشون رو واسه شما توضیح بدن؟
	منیر خانم سمت نیلا رفت و گفت:
	- تو فقط بدتر دیوونه اش میکنی. به خدا تو هم دلیل مرگ شاهین میشی. فقط ببین کی گفتم.
	رامین پکی به سیگارش زد و روبه شیوا گفت:
	- ببرش بالا تو اتاق من بخوابه.  من همینجا میخوابم. فقط یه پتو بالش شوت کن پایین.
	- باشه. (10)
	شیوا دست نیلا
	را گرفت و او را به اتاق رامین هدایت کرد. شیلا و ربکا داشتند از روی نرده آنها را نگاه میکردند. شیلا خطاب به نیلا گفت:
	- شاهین عربده های نصف شب نداشت که اون هم به مرحمت شما اتفاق افتاد.
	ربکا پوزخندی زد و گفت:
	- حالا باید هر شب نوبتی جلوی اتاقشون کشیک بدیم.
	رامین از پایین صدا زد:
	- ربکا! به تو مربوط نیست. برو بخواب.
	ربکا ایشی گفت و به اتاقش رفت. خندید و زیر لب گفت:
	- پ زیادم بی مشکل نیستن. می دونم که این زن واسه شاهین زن نمیشه.
	نیلا روی تخت رامین نشست و اشکهایش را نثار سینه اش کرد.
	شیوا برای رامین از بالای نرده پتو بالش پایین انداخت و به کنار نیلا برگشت و گفت:
	- چی شده عزیزم. (1)
	- هیچی. (1)
	- این سر صداها و این عربده ها واسه هیچی بود؟
	نیلا فقط گریه کرد و جواب نداد.
	- چرا حرف نمیزنی؟
	نیلا جواب نداد. شیوا دست او را گرفت و گفت:
	- نیلا، شاهین چیزی ازت خواست که باهاش راه نیومدی.
	نیلا با غصه و گریه رویش را از شیوا گرفت. شیوا گفت:
	- خیلی خوب. بخواب.
	او چراغ را خاموش کرد و از اتاق بیرون رفت. نیلا پتو را روی سرش کشید که مشامش پر از عطر بلود شنل شد.
	عطری که رامین بسیار دوست داشت و هر روز با آن دوش می گرفت. گریه نیلا کمتر شد وکمی از استرسش کاسته شد و کم کم به خواب رفت.
	شاهین اما بعد از خوردن یک مشت قرص روی مبل نشست و با نگاه به جنازهی گوشی نیلا سیگارهایش را یکی یکی دود کرد.
	رامین صبح زود از صدای به هم خوردن قاشق با استکان و به خاطر کمر درد بیدار شد. خودش را کش داد و با یک چشم بسته سمت میز ناهار خوری نگاه انداخت. شاهین را کنار پدر و مادرش در حال صبحانه خوردن دید. پوفی کرد و زیر لب گفت:
	- ای خدا! این که هنوز زنده است.
	بعد از روی مبل برخاست و سلام کرد. عمو و زن عمویش جوابش را دادند. شاهین اما در سکوت نگاهش به استکان بود.
	رامین به درون سرویس مشترک رفت و دست و صورتش را شست و دستهای خیسش را داخل موهایش فرو برد و مرتبشان کرد.
	بعد هم از پلهها بالا رفت. شاهین نگاهش را بالا برد و رامین را نگریست و زیر لب از مادرش پرسید:
	بعد هم از پلهها بالا رفت. شاهین نگاهش را بالا برد و رامین را نگریست و زیر لب از مادرش پرسید: (1)
	بعد هم از پلهها بالا رفت. شاهین نگاهش را بالا برد و رامین را نگریست و زیر لب از مادرش پرسید: (2)
	- نیلا کجاست؟
	- تو اتاق رامین.
	شاهین چون برق گرفتهها ایستاد و میز را ترک کرد و راه افتاد.
	رامین داشت جلوی آینه موهایش را شانه میکشید که شاهین در چهارچوب در ظاهر شد. رامین نیم نگاهی به شاهین انداخت و شیشه عطرش را برداشت و گفت:
	رامین داشت جلوی آینه موهایش را شانه میکشید که شاهین در چهارچوب در ظاهر شد. رامین نیم نگاهی به شاهین انداخت و شیشه عطرش را برداشت و گفت: (1)
	رامین داشت جلوی آینه موهایش را شانه میکشید که شاهین در چهارچوب در ظاهر شد. رامین نیم نگاهی به شاهین انداخت و شیشه عطرش را برداشت و گفت: (2)
	- بیا تو. (1)
	رامین به خود عطر پاشید. شاهین به کنار تخت رفت و نیلا را صدا زد.
	- نیلا، نیلا!
	- چکارش داری؟ بذار بخوابه. منم الان میرم بیرون.
	- میره پایین.
	- تو رو بد خواب کنن خوابت میبره؟
	رامین این را گفت و تیشرت آستین بلندش را پوشید و تیشرت قبلیش را یک گوشه انداخت.
	شاهین به خاطر شلختگی او چینی به بینیاش انداخت و دوباره نیلا را صدا زد. نیلا تکانی به خود داد و صورتش را مالید. پلک گشود که با دیدن شاهین با چشمهای سرخ شده و موهایی که بر خلاف همیشه دو طرف صورتش ریخته بود دستپاچه روی تخت نشست.
	شاهین به خاطر شلختگی او چینی به بینیاش انداخت و دوباره نیلا را صدا زد. نیلا تکانی به خود داد و صورتش را مالید. پلک گشود که با دیدن شاهین با چشمهای سرخ شده و موهایی که بر خلاف همیشه دو طرف صورتش ریخته بود دستپاچه روی تخت نشست. (1)
	شاهین به خاطر شلختگی او چینی به بینیاش انداخت و دوباره نیلا را صدا زد. نیلا تکانی به خود داد و صورتش را مالید. پلک گشود که با دیدن شاهین با چشمهای سرخ شده و موهایی که بر خلاف همیشه دو طرف صورتش ریخته بود دستپاچه روی تخت نشست. (2)
	رامین کیف پولش را برداشت و گفت:
	- روزتون بخیر.
	و از اتاق بیرون رفت و در را بست.
	شاهین نگاهش را از در گرفت و رو به نیلا گفت:
	- روسری رو سر کن.
	نیلا روسریش را پوشید.
	- حالا گمشو تو سوئیت.
	نیلا با غصه نگاهش را از شاهین گرفت و از تخت پایین رفت.  هر دو به طبقهی پایین رفتند. نیلا سلام آرامی داد و منتظر جواب هم نشد و به اتاقشان رفت.
	شاهین به سر میز برگشت و یک چای تلخ نوشید و خطاب به پدرش گفت:
	- بریم. (3)
	- بریم بابا.
	شاهین سوئیچش را برای رامین انداخت. سوئیچ کنار بشقاب پنیر افتاد. رامین در حال لقمه برداشتن رو به شاهین گفت:
	- آقایی.
	شاهین جوابی نداد و بیرون رفت. آقای راستاد از جایش بلند شد و کتش را از روی تکیه گاه صندلی برداشت و خطاب به رامین گفت:
	- تو اينجا موندگاری بچه؟
	- چطور؟ اگه مزاحمم زحمت رو کم کن
	- مزخرف نگو.
	- فرقش چیه؟
	- فرق که زیاده.
	- مثلا!
	- اگر موندگاری به فکر یه کار و یه ماشین، زن و زندگی واسه ات باشم.
	رامین با تعجب سر بلند کرد و گفت:
	- جدی!
	- کاملا.
	- هر ماشینی که بخوام؟
	- حالا نه هر ماشینی ولی یه ماشین خوب.
	- ای جان. عمو جونم دست و دل باز شده.
	- ساکت باش و فقط تکلیف من رو روشن کن. من گفتم کار، زندگی، زن، گوش تو فقط ماشین رو شنید؟
	رامین لبخند دندان نمایی زد و گفت:
	- چشم شب که بیایین خبرتون میکنم.
	آقای راستاد خداحافظی کرد و رفت. شاهین در صندلی عقب ماشین پدرش نشسته بود. سرش را به پشتی صندلی تکیه داده بود و پلکهایش را بسته بود.
	آقای راستاد نشست و گفت:
	- حالت خوب نیست چرا میای، معلومه داری از پا می افتی.
	- اینطور بهتره. نمیخوام بلایی سرش بیارم.
	چند دقیقه بعد که راننده آهسته در کف خیابانها میراند شاهین گفت:
	- آدرس خونه بابای نیلا رو دارین؟
	- برای چی میخوای؟
	- باید یه سر بهشون بزنم
	- بابت؟ (1)
	- نیلا نامزد داشته. اون با من ازدواج کرده، پس دیگه اون نامزدی تموم ش
	شده
	- خوب...
	- ولی پسره مدام به نیلا زنگ میزنه. دیشب ساعت سه صبح پیام میداد
	- نیلا هم جوابش رو داد؟
	- نه. (8)
	- پس چرا دعواتون شد؟
	- به خاطر اینکه به پسره نگفته میخواد ازدواج کنه. اون هم از دنیا بیخبر. برای این دعوامون شد.
	- حالا میخوای چکار کنی؟
	- برم به والدینش بگم به پسره بگن نیلا ازدواج کرده.
	- به نظرت تاثیری هم داره؟
	- آره. بدون باهاش کنار میاد.
	- اینا که میگفتن پسره سمتمون نمیاد، سرد شده.
	- لابد فیلش یاد هندوستان کرده.
	- فیلش غلط کرد. آدرس خونه باباش رو برات گیر میارم برو حتما.
	شاهین آن روز به سختی تا ساعت سه بعد از ظهر کار کرد. قرصهایی که خورده بود حالش را بد کرده بودند. احساس خستگی میکرد و سردرد امانش را بریده بود.
	همین باعث شد تا آقای راستاد او را به منزل بازگرداند. شاهین وسایل مورد نیازش را برداشت و دوباره به منزل برگشت. وقتی وارد سالن شد ربکا با دیدنش جلو رفت و حال او را پرسید.
	شاهین تشکر کرد.
	- مثل اینکه باز هم حالت خرابه.
	- خیلی.
	- اجازه میدی برات ماست و خیار بیارم
	- تو که میدونی بهش احتیاج دارم چرا که نه!
	- بشین الان میارم.
	- بیار پایین.
	- آخه زنت.
	- زنم چی؟
	- بدش نمیاد؟
	- نه! (1)
	- باشه عزیزم. (2)
	شاهین لبخند زد و به سختی از پلهها سرازیر شد. در را باز کرد و به درون رفت.
	نیلا دستش را کنار سرش زده بود با دیدن او از روی مبل برخاست.
	شاهین بی توجه به نیلا لپتاپ و پوشه های دستش را روی میز کنار تخت گذاشت و بعد از کمدش لباس برداشت. نیلا وقتی بی توجهی او را دید روی مبل نشست و نگاهش را به زیر گرفت.
	شاهین بی توجه به نیلا لپتاپ و پوشه های دستش را روی میز کنار تخت گذاشت و بعد از کمدش لباس برداشت. نیلا وقتی بی توجهی او را دید روی مبل نشست و نگاهش را به زیر گرفت. (1)
	شاهین بی توجه به نیلا لپتاپ و پوشه های دستش را روی میز کنار تخت گذاشت و بعد از کمدش لباس برداشت. نیلا وقتی بی توجهی او را دید روی مبل نشست و نگاهش را به زیر گرفت. (2)
	شاهین بعد از تعویض لباسهایش به سمت تخت رفت که نگاهش به میز ناهارخوری افتاد. سینی غذای دست نخورده ی نیلا  روی میز باقی مانده بود. لبهی تخت نشست و خود را با همان حال روی تخت انداخت. پاهایش روی زمین بود و دو دستش را پشت سرش به هم قفل کرد. با چشمهای سر...
	هنوز هم نمیدانست چه برخوردی با نیلا بکند. به او سخت بگیرد یا بیخیال ماجرا شود. از یک طرف به نیلا حق میداد چون میدانست او حتما نامزدش را دوست داشته است و فراموش کردن هم کار سختی است برايشان. از طرفی هم اصلا به او حق نمیداد. وقتی میدید نیلا حالا ر...
	هنوز هم نمیدانست چه برخوردی با نیلا بکند. به او سخت بگیرد یا بیخیال ماجرا شود. از یک طرف به نیلا حق میداد چون میدانست او حتما نامزدش را دوست داشته است و فراموش کردن هم کار سختی است برايشان. از طرفی هم اصلا به او حق نمیداد. وقتی میدید نیلا حالا ر... (1)
	هنوز هم نمیدانست چه برخوردی با نیلا بکند. به او سخت بگیرد یا بیخیال ماجرا شود. از یک طرف به نیلا حق میداد چون میدانست او حتما نامزدش را دوست داشته است و فراموش کردن هم کار سختی است برايشان. از طرفی هم اصلا به او حق نمیداد. وقتی میدید نیلا حالا ر... (2)
	کلافه آهی کشید و دستهایش را به صورتش کشید. توجه نیلا به او جلب شد. بی حوصلگی شاهین را حس میکرد.
	کلافه آهی کشید و دستهایش را به صورتش کشید. توجه نیلا به او جلب شد. بی حوصلگی شاهین را حس میکرد. (1)
	کلافه آهی کشید و دستهایش را به صورتش کشید. توجه نیلا به او جلب شد. بی حوصلگی شاهین را حس میکرد. (2)
	وقتی با خود منطقی حرف میزد و دو دوتا چهارتا میکرد به شاهین و دلگیریش حق میداد.
	پس با خود فکر کرد که باید از دلش در بیاورد. اما راهش را نمیدانست. آنقدر میدانست که شاهین ته قلبش مرد مهربانی وجود دارد که با همه آشفتگی و عصبانیت ظاهریش، خیلی زود کوتاه میآید و میبخشید.
	چند ضربه به در وارد شد. شاهین از جایش بلند شد و رفت در را باز کرد و گفت:
	- بفرمایید خانوم خانوما.
	ربکا با سینی دستش وارد شد.
	- بذار من دست و صورتم رو بشورم میام پیشت.
	- باشه (3)
	ربکا بی توجه به نیلا سمت میز ناهارخوری رفت. سینی کوچک دستش را روی میز گذاشت و سینی دیگر را برداشت و زیر لب طوریکه نیلا بشنود گفت: خدا میدونه از کی اینجا مونده.
	بعد هم به جلوی در رفت و مه لقا را صدا زد و سینی را به او داد.
	شاهین وقتی برگشت پشت میز نشست و خطاب به ربکا گفت:
	-چطوری؟
	- من خوبم. اما انگار تو نیستی
	- نه، سرم خیلی درد میکنه
	- پس بخور که مثل همیشه ماساژت بدم.
	- باشه. (11)
	شاهین یک قاشق از ماست و خیار را برداشت و در دهان گذاشت. پلکهایش را بست و بعد از چند لحظه پلک گشود و خطاب به ربکا گفت:
	- خوشمزه است. مثل همیشه.
	- نوش جونت.
	نیلا نگاهی به آنها انداخت. ته دلش چیزی زیر و رو میشد. احساس بدی داشت. نمیفهمید این چه حسی است و از کجا میآید.
	برای مشغول کردن ذهنش از جا بلند شد و از داخل کمد کتابی برداشت و مشغول مطالعه شد.
	بعد از اینکه شاهین چند قاشق خورد از جایش بلند شد و روی تخت رفت. ربکا هم رفت و کنارش نشست و گفت:
	بعد از اینکه شاهین چند قاشق خورد از جایش بلند شد و روی تخت رفت. ربکا هم رفت و کنارش نشست و گفت: (1)
	بعد از اینکه شاهین چند قاشق خورد از جایش بلند شد و روی تخت رفت. ربکا هم رفت و کنارش نشست و گفت: (2)
	- شروع کنم.
	_ بله
	و بعد مشغول ماساژ دادن پیشانی شاهین شد. با چهار انگشت پیشانی او را ماساژ میداد و هرزگاهی نگاهی سمت نیلا میانداخت تا حس او را از چهرهاش دریابد.
	اما نیلا را مشغول کتاب خواندن میدید و بی توجهی او برایش جای تعجب داشت.
	اما نیلا را مشغول کتاب خواندن میدید و بی توجهی او برایش جای تعجب داشت. (1)
	اما نیلا را مشغول کتاب خواندن میدید و بی توجهی او برایش جای تعجب داشت. (2)
	ربکا گفت:
	- شاهین
	- جان
	- می دونی خواهر محسن قراره ازدواج کنه؟
	- خوب
	- دعوت دادن همه بریم اصفهان.
	- حالا چرا اونجا؟
	- خانواده پسر اصفهانین.
	- جدی؟
	- آره. عروسی رو اونجا میگیرن. شیوا که میره. عمو اینا هم صد در صد. من و رامین هم که عمو دستور داده بریم. تو میای؟
	گوشهای نیلا تیز شد تا جواب شاهین را بشنود.
	- نمیدونم. ببینم چی میشه!
	- تو هم بیا دیگه. با هم خوش میگذره
	- گفتم که ببینم چی میشه!
	- به خاطر من.
	شاهین با همان حال دستش را بالا برد و ساعد ربکا را گرفت و گفت:
	- اگه کسی رسما دعوت داد بهش فکر میکنم.
	- می دونی تو خیلی مهربونی؟
	- جدی
	- اهوم
	- خوبه یه نفر حس خوبی به من داره. فکر میکردم همه عالم و آدم میخوان سر به تن من نباشه.
	- وا. مگه تو چکار کردی؟
	- نمیدونم
	- همه عالم و آدم برن بمیرن اگه همچین حسی دارن.
	نیلا نگاهش به خطهای کتاب بود اما اصلا نمیفهمید چه میخواند. در فکر حرفهای شاهین بود.
	چند ضربه به در وارد شد. نیلا کتاب را کنار گذاشت و در را باز کرد. رامین پشت در بود. با دیدن نیلا گفت:
	- سلام عروس قشنگه.
	- سلام. بفرمایید تو.
	شاهین با شنیدن صدای رامین پلکهایش را گشود.
	- نیلا جان این سوئیچ ماشین شاهینه.اومد بهش بده.
	- الان هستش. خونهاس. بیا تو.
	رامین گفت: (3)
	- اِ... تشریف آورده.
	نیلا کنار رفت و رامین از میان چهارچوب با دیدن ربکا در حال ماساژ دادن شاهین لبخند از روی لبش پاک شد و گفت:
	- سلام. (9)
	ربکا و شاهین جوابش را دادند. شاهین گفت:
	- چرا نمیای تو.
	رامین دو قدم به درون آمد و گفت:
	- مرسی واسه سوئیچ.
	- بذار باشه.
	- ممنون. عمو گفت میخواد برام ماشین بخره.
	- خوب به سلامتی.
	رامین ربکا را برانداز کرد و رو به نیکا گفت:
	- تو باید شوهرت رو ماساژ بدی ها. دستای تو براش شفاس.
	گونههای نیلا سرخ شد و جواب نداد. شاهین برخلاف همیشه از این حرف رامین بدش نیامد و یک جوری خوشش هم آمد.
	اما ربکا اخم کرد. رامین رو به نیلا گفت:
	- دیشب خوب خوابیدی.
	- آره. ممنون. رختخوابتون بوی یه عطری میداد که استرس رو ازم گرفت. سریع خوابم برد.
	رامین ابروهایش را بالا انداخت و گفت:
	چه عالی.
	بعد خود را سمت نیلا کشید و کمی خم شد و گفت:
	- این عطر نبود؟
	نیلا عطر او را بو کشید و گفت:
	-آره.
	- قابل نداره. بیارم برات؟
	- نه بابا. ممنون. من عطر مردونه میخوام چکار؟ولی بوی خوبی داره
	- پس عطرم رو میدم به شاهین بزنه. هر روز سرت رو بذار زیر گردنش و آرامش بگیر
	نیلا قرمزتر شد و شاهین آرام گفت:
	- از کی تا حالا به حشره کش میگن عطر؟
	رامین گفت: (4)
	آره داداش. من مثل تو عطر چند میلیونی نمیزنم. عطر ارزونتر میزنم. حشره کش، اما همه خانوما جذبم میشن، حتی متأهلا.
	آره داداش. من مثل تو عطر چند میلیونی نمیزنم. عطر ارزونتر میزنم. حشره کش، اما همه خانوما جذبم میشن، حتی متأهلا. (1)
	آره داداش. من مثل تو عطر چند میلیونی نمیزنم. عطر ارزونتر میزنم. حشره کش، اما همه خانوما جذبم میشن، حتی متأهلا. (2)
	شاهین چون فنر از جا جهید و رامین با خنده فرار کرد. شاهین به کنار در رفت و از میان چهارچوب خطاب به رامین که بالای پلهها ایستاده بود و میخندید گفت:
	- دستم بهت برسه، اون دهن گشادت رو جرواجر میکنم.
	- باشه حالا. حقیقت تلخه. بگو ربکا بیاد کارش دارم.
	- چکارش داری؟
	- فضولیت رو رفع میکنم. میخوام بیاد با هم ماشین انتخاب کنیم.
	شاهین برگشت و خطاب به ربکا گفت:
	- بیا برو ببین این دیوونه چکارت داره.
	ربکا از تخت پایین رفت و گفت:
	- هر وقت سر درد داشتی صدام کن. ماساژت میدم.
	- مرسی عزیزم.
	ربکا سینی را برداشت و رفت. شاهین در را بست. نیلا سوييچ را آویزان کرد و خواست برود که شاهین مچ او را گرفت. نیلا نیم نگاهی به مچش کرد و بعد شاهین را نگریست.
	شاهین زیر لب غرید:
	- نمیشه زبونت رو نگهداری و در مورد عطر و بوی دیگران اظهار نظر نکنی؟
	- چرا؟ (11)
	- که اینطوری متلک بارون نشیم.
	- اظهار نظر در مورد عطر و بوی دیگران اشکال داره. اما اینکه زیر دست یه دختر بخوابی اشکال نداره؟
	شاهین مات شد. پشت گردنش تیر کشید و یخ زد. نیلا دستش را پس کشید و رفت سر جایش نشست. پاهایش را روی مبل جمع کرد و روسریش را کنار انداخت و با انگشت موهایش را به بازی گرفت.
	شاهین هم خود را دمر روی تخت انداخت و با پلکهای نیمه باز به نیلا نگاه کرد. از خود میپرسید« یعنی حسادتش رو برانگیختم؟» و با این علامت سوال بزرگ به خواب رفت.
	شاهین هم خود را دمر روی تخت انداخت و با پلکهای نیمه باز به نیلا نگاه کرد. از خود میپرسید« یعنی حسادتش رو برانگیختم؟» و با این علامت سوال بزرگ به خواب رفت. (1)
	شاهین هم خود را دمر روی تخت انداخت و با پلکهای نیمه باز به نیلا نگاه کرد. از خود میپرسید« یعنی حسادتش رو برانگیختم؟» و با این علامت سوال بزرگ به خواب رفت. (2)
	نیلا هم وقتی دید شاهین خوابید از بی حوصلگی همانجا روی مبل دراز کشید و خوابش برد. دوساعت بعد صدای سوت پیامک شاهین در فضا پیچید. شاهین پلک گشود. نفس عمیقی کشید و روی آرنجش تکیه کرد.
	دست دیگرش را بلند کرد و گوشی را برداشت.
	با دیدن پیامک پدرش که آدرس منزل سرمد را ارسال کرده بود روی تخت نشست. پس از خواندن پیامک، گوشی را کنار انداخت و روی تخت نشست. نگاهش به نیلا افتاد که بدون پتو خوابیده بود. از روی تخت پتوی نازکی برداشت و روی تن او کشید.
	بعد هم یک بالش برداشت و دستش را زیر سر نیلا انداخت و بالش را زیر سرش کشید.
	چند لحظه چهره آرام او را نگریست. دلش هوای بوسیدنش را داشت. اما دست روی دلش گذاشت و برخاست. دست و صورتش را شست و یک دست لباس بسیار شیک به تن کرد و موهایش را شانه کشید. به خود عطر پاشید و سوییچش را برداشت و راه افتاد.
	به خیابان رفت و با رسیدن به اولین گلفروشی یک دسته گل زیبا تهیه کرد و به جلوی منزل سرمد رفت. زنگ در را فشرد.
	به خیابان رفت و با رسیدن به اولین گلفروشی یک دسته گل زیبا تهیه کرد و به جلوی منزل سرمد رفت. زنگ در را فشرد. (1)
	به خیابان رفت و با رسیدن به اولین گلفروشی یک دسته گل زیبا تهیه کرد و به جلوی منزل سرمد رفت. زنگ در را فشرد. (2)
	آقا جلال به پای اف اف رفت. صفحه را نگریست و مردی که پشت در بود را نشناخت. گوشی را برداشت و پرسید:
	- کیه؟ (3)
	- منزل آقای سرمد؟
	- بله، بفرمایید.
	- راستاد هستم. شاهین راستاد.
	آقا جلال چند لحظه مکث کرد و بعد گفت:
	- بفرمایید. (3)
	بعد هم دگمه را زد و گفت:
	- انیس خانم.
	- بله آقا جلال
	- شوهر نیلا اومده.
	انیس خانم شوک زده گفت:
	- نیلا هم هست؟
	- نمی دونم. فکر نکنم.
	بعد هر دو به استقبالش رفتند. هر دو با دیدن آن مرد خوش قد و قامت تعجب کرده بودند. آنها آن مرد را با مردی مقایسه میکردند که کسی نمیتوانست جز چشمهایش جای دیگر از صورتش را ببیند.
	شاهین وقتی به آنها رسید سلام کرد و جواب گرفت. دسته گل را سمت انیس خانم گرفت و گفت:
	شاهین وقتی به آنها رسید سلام کرد و جواب گرفت. دسته گل را سمت انیس خانم گرفت و گفت: (1)
	شاهین وقتی به آنها رسید سلام کرد و جواب گرفت. دسته گل را سمت انیس خانم گرفت و گفت: (2)
	- خدمت شما.
	انیس خانم با نگاه غریبانه ای که به شاهین کرد دسته گل را گرفت و تشکر کرد.
	شاهین روی مبل تک نفره ای نشست و پایش را روی دیگری انداخت. انیس خانم برای آوردن چای و میوه رفت. شاهین سر به زیر داشت و نمی دانست از کجا شروع کند و حرف بزند تا آنها نرنجند.
	وقتی انیس خانم آمد و سینی چای را مقابل شاهین گرفت، شاهین یک استکان برداشت و تشکر کرد. انیس خانم به آقا جلال هم چای تعارف کرد و نشست.
	شاهین یک جرعه از چای را تلخ نوشید و استکان را روی میز گذاشت و سر بلند کرد و گفت:
	- شما فقط همین دو فرزند رو دارید؟
	انیس خانم جواب داد:
	-بله. (2)
	شاهین احساس بدی پیدا کرد. دو فرزند یک خانواده در اسارت باشند. نفس عمیقی کشید که انیس خانم گفت:
	- مگه نیلا بهتون نگفته؟
	- نه. ازش نپرسیده بودم.
	- چرا نیاوردیش که ببینمش؟
	- وقت زیاده
	- این یعنی قرار نیست همدیگر رو ببینیم؟
	شاهین با دهان نیمه باز سر بلند کرد و بعد آرام گفت:
	-نه. میارمش. الان برای عرض مطلبی خدمت رسیدم که باید شما بدونید.
	آقا جلال مضطرب پرسید:
	- چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ (1)
	انیس خانم مضطرب پرسید:
	- نکنه نیلا حامله اس؟
	شاهین یکه خورد و دستپاچه سر تکان داد و گفت:
	-نه، نه... موضوع چیز دیگهاس.
	- چی شده آقا!
	شاهین دلتنگ از حال مضطرب آن دو گفت:
	- در مورد نامزد سابق نیلاس.
	هر دو با هم گفتند:
	- حسام؟
	- بله! (3)
	- حسام چکار کرده آقای راستاد؟
	- اون خبر داره نیلا ازدواج کرده؟
	آقا جلال گفت: (2)
	- نه... ما بهش نگفتیم.
	- چرا؟ (12)
	- راستش گفتنش سخت بود.
	- ولی بهتر بود بهش بگین
	- چرا؟ مگه طوری شده؟
	- به نیلا پیام میده و دست بردار هم نیست.
	آقا جلال و انیس خانم به هم نگاه کردند. آقا جلال رو به شاهین کرد و گفت:
	- این براتون مشکل ایجاد کرده!
	- جناب سرمد، من میتونم به اون پسر زنگ بزنم و خودم موضوع رو بهش بگم. میتونم محل کارش رو پیدا کنم و برم سراغش. میتونم خیلی حماقتها بکنم. ولی سعی دارم خودم رو از دردسر دور کنم. سعی دارم کاری نکنم که باعث ترس نیلا بشم. اون به اندازه کافی فشار روحی روش ...
	پس بهتره باهاش صحبت کنید. نخوایید کار به جایی برسه که خودم بخوام حلش کنم.
	انیس خانم پر درد گفت:
	- شما که نیلا رو کتک نمیزنی، میزنی؟
	شاهین آهی کشید و با آرامش خطاب به انیس خانم گفت:
	- هرگز دستم روش بلند نمیشه. بشکنه دستم اگر بخواد روزی هرز بره.
	انیس خانم زیر لب گفت:
	- خدا نکنه. اجازه میدین نیلا رو ببینم؟
	شاهین سر فرود آورد و گفت: (2)
	- هر زمان که این موضوع حل شد نیلا هر وقت که بخواد میتونه بیاد اینجا.
	انیس خانم رو به آقا جلال گفت:
	- بهتره به حسام بگی، که دیگه مزاحمشون نشه.
	- البته حسام نمیدونه، وگرنه پسری نیست که بخواد عمدا چنین کاری بکنه.
	- آره درسته.
	شاهین از جا برخاست و گفت:
	- در هر صورت خوشحال میشم این موضوع بی دردسر حل بشه.
	- چرا چیزی نخوردین، نمک گیر نمیشین.
	- ممنون. من به شکل دیگه نمک گیر شما شدم. باید برم، خیلی کاردار، تنها برای همین موضوع مزاحم شدم. با اجازه.
	شاهین از آنها خداحافظی کرد و یک راست به بازار رفت. وارد پاساژی شد و به یک مغازه موبایل فروشی رفت.
	شاهین از آنها خداحافظی کرد و یک راست به بازار رفت. وارد پاساژی شد و به یک مغازه موبایل فروشی رفت. (1)
	شاهین از آنها خداحافظی کرد و یک راست به بازار رفت. وارد پاساژی شد و به یک مغازه موبایل فروشی رفت. (2)
	چندین مدل گوشی را از فروشنده خواست و همه را یکی یکی از نظر گذراند و در مورد کارکرد و مدلشان پرسید.
	در آخر یک گوشی مشکی رنگ انتخاب کرد. یک گارد دخترانه برایش خرید که رویش پر از قلبهای صورتی و قرمز درخشان بود.
	بعد هم یک سیمکارت ثابت تهیه کرد. بعد از مدتها داشت با حوصله در بازار قدم میزد. نگاهش به یک فروشگاه لوازم صوتی تصویری افتاد.
	بعد هم یک سیمکارت ثابت تهیه کرد. بعد از مدتها داشت با حوصله در بازار قدم میزد. نگاهش به یک فروشگاه لوازم صوتی تصویری افتاد. (1)
	بعد هم یک سیمکارت ثابت تهیه کرد. بعد از مدتها داشت با حوصله در بازار قدم میزد. نگاهش به یک فروشگاه لوازم صوتی تصویری افتاد. (2)
	وارد فروشگاه شد و به فروشنده و شاگردش سلام کرد.
	در سوئیتش جای یک سینمای خانگی خالی بود. او علاقهای به تلویزیون نداشت ولی باید تنهاییهای نیلا را یک جوری پر میکرد و برایش سرگرمی میساخت. مخصوصا حالا که قرار بود دیرتر هم به سر کار برود.
	در سوئیتش جای یک سینمای خانگی خالی بود. او علاقهای به تلویزیون نداشت ولی باید تنهاییهای نیلا را یک جوری پر میکرد و برایش سرگرمی میساخت. مخصوصا حالا که قرار بود دیرتر هم به سر کار برود. (1)
	در سوئیتش جای یک سینمای خانگی خالی بود. او علاقهای به تلویزیون نداشت ولی باید تنهاییهای نیلا را یک جوری پر میکرد و برایش سرگرمی میساخت. مخصوصا حالا که قرار بود دیرتر هم به سر کار برود. (2)
	بعد از دیدن چند مدل، یک دستگاه را همراه با تمام لوازم جانبیش خرید و آدرس منزل را داد تا آن را ارسال کنند.
	زمانیکه شاهین به منزل برگشت نیلا را دید که در آن غروب دلگیر داشت تنها در باغ قدم میزد. کمی سرد بود و دستهایش را زیر بغلش زده بود و آهسته به سمت پشت ساختمان میرفت. شاهین از سمت دیگر رفت و ساختمان را دور زد.
	زمانیکه شاهین به منزل برگشت نیلا را دید که در آن غروب دلگیر داشت تنها در باغ قدم میزد. کمی سرد بود و دستهایش را زیر بغلش زده بود و آهسته به سمت پشت ساختمان میرفت. شاهین از سمت دیگر رفت و ساختمان را دور زد. (1)
	زمانیکه شاهین به منزل برگشت نیلا را دید که در آن غروب دلگیر داشت تنها در باغ قدم میزد. کمی سرد بود و دستهایش را زیر بغلش زده بود و آهسته به سمت پشت ساختمان میرفت. شاهین از سمت دیگر رفت و ساختمان را دور زد. (2)
	با سرعت قدم بر میداشت و  نیلا را دید که از مقابلش میآید.
	نیلا با دیدن شاهین ایستاد.
	خواست مسیرش را عوض کند و برگردد که شاهین صدایش زد.
	- نیلا! (5)
	نیلا ایستاد. شاهین به او رسید. چند لحظه صورت سرد و گرفته نیلا را نگریست. نیلا آرام گفت:
	- اگر امکانش هست تنها باشم.
	شاهین سر فرود آورد. کتش را از تن بیرون کشید و روی شانههای نیلا انداخت و گفت:
	- هوا داره سرد میشه. زودتر بیا تو... باهات کار دارم.
	- باشه. (12)
	شاهین راه آمده را برگشت و نیلا دور شدن او را نگریست.
	هنوز ته دلش به خاطر شب قبل از شاهین دلگیر بود و به خاطر نزدیکی ربکا به شاهین ناخواسته احساس خوبی نداشت. احساسی که نمیتوانست کلمهی مناسبی برای بیانش بیابد.
	با این حال از محبتهای کوچک شاهین به خود حس خوبی داشت.
	حالا چه این محبتها را از روی وظیفه انجام میداد، چه از روی مهربانی ذاتی.
	نیلا گونه اش را روی کت کشید و بوی عطر همیشگی شاهین را به مشام کشید. عطری که ناخودآگاه حسام را در خاطر شاهین زنده میکرد.
	نیلا کلافه نفس عمیقی کشید و گفت:
	- لعنتی... دارم دیوونه میشم.
	و بعد خود را به درون ساختمان رساند. به سوئیت رفت و دید که شاهین روی مبل نشسته است و در حال ور رفتن با یک گوشی است. شاهین سر بلند کرد و خطاب به نیلا گفت:
	- بیا بشین.
	نیلا جلو رفت و کنارش نشست. شاهین چشمهای پر از غم نیلا را نگریست و بعد گوشی را سمت او گرفت و گفت:
	- این رو برای تو خریدم. یه سیمکارت جدید هم براش گرفتم. تا چند ساعت دیگه وصل میشه.
	نیلا گوشی دست شاهین را نگریست. یک گوشی گران قیمت و زیبا. با خود فکر کرد گوشی را بگیرد و روی زمین بکوبد. یا بر سر شاهین فریاد بزند و بگوید  «من فقط گوشی خودم رو میخوام. من سیمکارت خودم رو میخوام.»
	اما میدانست این لجاجت ها جز اینکه زندگیش را بیشتر پر از تفرقه میکند هیچ نتیجهی دیگری ندارند. پس آهسته گفت:
	- ممنون. زحمت کشیدی. یه گوشی لازم داشتم که به خانوادم زنگ بزنم.
	شاهین نفس عمیقی کشید و ناراحت از حس و حال نیلا گفت:
	- میتونی تا وصل شدن خطت از گوشی من استفاده کنی.
	- ممنون. (6)
	- نمیخوای از دستم بگیریش؟
	نیلا گوشی را گرفت و براندازش کرد. با دیدن گارد آن لبخند زد و گفت:
	- من همیشه چیزای ساده رو میپسندم. یه گارد ساده بهتر بود. این خیلی بچگونهاس.
	- این خیلی هم خوبه. همینا مناسب دختراس. میتونی چند ساعت به شارژ بزنی و استفاده اش کنی.
	- باشه (4)
	نیلا گوشی را به شارژ زد و کت شاهین را درون کمدش آویزان کرد. شاهین به او اشاره کرد. نیلا جلو رفت. شاهین او را کنار خود نشاند و در آغوشش کشید.
	سر نیلا را به سینهاش تکیه داد و گفت:
	- برای رفتار دیشبم عذر میخوام.
	نیلا به ناگاه با یادآوری شب قبل بغض کرد و بغضش ترکید و به گریه افتاد.
	شاهین نیلا را بیشتر به خود فشرد و گفت:
	- چرا گریه میکنی؟
	- دیشب خیلی ترسیدم و خیلی هم خجالت کشیدم.
	شاهین موهای نیلا را بوسید و با صدای غمگین گفت:
	- نیلا غرورم رو خورد کردی.
	نیلا برای اولین بار خود را بیشتر در آغوش شاهین جا کرد و گفت:
	- ببخشید.
	- من اگه بیرونت میکنم برای اینه دستم روت بلند نشه. چون اون لحظه نمیدونم دارم چه غلطی میکنم. نیلا سخته. این زندگی خیلی سخته. نباید سخت ترش کنیم. دارم سعی میکنم باهات مهربون باشم که نرنجی. چون میدونم داری چی میکشی. به زور اومدی توی یک زندگی که نخو...
	به زور تو تخت مردی میخوابی که علاقهای بهش نداری. باید کسایی رو ببینی که دشمنتن. کسی رو ازت گرفتیم که عاشقش بودی. همهی اینا رو میدونم. ولی اگر همش اشتباه کنیم تلختر میگذره. شاید هم همهی رفتارهای من غلطه. ولی تو تحملم کن. از روزی که اومدی بیشتر ...
	- من دلتنگم... بدجور هم دلتنگم. دلتنگ پدر و مادرم، دلتنگ خونمون، دلتنگ کارم، دلتنگ برادرم، دلتنگ زندگی گذشته ام.
	- و دلتنگ عشقت؟
	- شاهین!
	شاهین که برای اولین بار نامش را بدون پسوند و پیشوند از زبان نیلا شنیده بود، گفت:
	- جونم.
	- بفهم، دلتنگی مثل یه چاقوی کنده، نمیبره ولی جای خراشش درد داره. من درد دارم. تو وجودم، توی روحم، توی زندگیم، توی قلبم. خیلی احساس تنهایی میکنم. و مجبورم که بسوزم و بسازم.
	شاهین پلکهایش را روی هم فشرد و لبش را روی سر نیلا گذاشت و فهمید چرا نیلا میگوید:
	شاهین پلکهایش را روی هم فشرد و لبش را روی سر نیلا گذاشت و فهمید چرا نیلا میگوید: (1)
	شاهین پلکهایش را روی هم فشرد و لبش را روی سر نیلا گذاشت و فهمید چرا نیلا میگوید: (2)
	احساس اسارت میکنم.
	راههای رفع دلتنگی نیلا را میدانست. برای هر دلتنگیش راهی داشت، جز دلتنگیش برای حسام. و این درد بزرگ روی شانههایش سنگینی میکرد.
	آقای راستاد آن شب رامین را به اتاقش خواست. رامین به اتاق آمد و پس از کسب اجازه وارد شد و مقابل میز عمویش نشست.
	آقای راستاد در گاوصندوق کنارش جست وجو میکرد. با آن حال پرسید:
	- فکرات رو کردی؟
	- بله. اگر اجازه بدید ایران میمونم
	- و شغل؟
	- کاری که مربوط به رشتهام باشه حتما. اما علاقهای به فرش و تجارت و اینا ندارم. دوست ندارم
	شغل اجدادیمون رو انجام بدم.
	- پس نمیای پیش خودم؟
	- اگر بی ادبی نباشه، نه!
	- اشکالی نداره. سفارشت رو به یکی از دوستان کردم. همین امروز فردا خبرم میکنه
	- ممنون حاج عمو.
	- در مورد ربکا چطور؟
	- ربکا چی؟
	- از اینکه پیش ما بوده، نحوه زندگیش یا هر چی؟ کم و کسری چیزی؟
	- ربکا در حد شیلا و شیوا براش فراهم بوده.
	- و خودت؟
	رامین سکوت کرد. عمویش با چندین سند منگوله دار از جا برخاست و درب گاوصندق را بست.
	روی صندلی نشست و گفت:
	ببین رامین. من طی این سالها دلم خواست طوری بزرگت کنم که همه انگشت به دهن بمونن.
	دلم خواست کاری کنم کسی نگه کمتر از بچههای خودش بهشون اهمیت میده. این اتفاق هم افتاد. همه در مورد من فکرای غلط کردن. گفتن برادرش که مرد مال و منالش رو بالا کشید. اما واقعا اینطور نبود.
	دلم خواست کاری کنم کسی نگه کمتر از بچههای خودش بهشون اهمیت میده. این اتفاق هم افتاد. همه در مورد من فکرای غلط کردن. گفتن برادرش که مرد مال و منالش رو بالا کشید. اما واقعا اینطور نبود. (1)
	دلم خواست کاری کنم کسی نگه کمتر از بچههای خودش بهشون اهمیت میده. این اتفاق هم افتاد. همه در مورد من فکرای غلط کردن. گفتن برادرش که مرد مال و منالش رو بالا کشید. اما واقعا اینطور نبود. (2)
	درسته که من برای تو هیچوقت ماشین نخریدم. دلیلش هم این بود نخواستم اتفاقی برات بیفته. چون پدر و مادرت رو با تصادف از دست دادیم.
	رامین پوزخندی زد و سر به زیر گرفت.
	- ولی در عوض تو رو فرستادمت خارج درس بخونی. با هزینه خودم. نه از چیزی که پدرت به جا گذاشت.
	من به عنوان قیم قانونی شما اموال پدرت رو فروختم. درست. اما به سرمایه تبدیلش کردم و مثل یه سهم براتون گذاشتم تو شرکت خودم و باهاش کار کردم و هر سال سود سرمایه تون رو کاملا جدا کردم و براتون خونه و زمین و چیزهای دیگه خریدم.  اصل سرمایتون هم جزو سهام شرک...
	رامین حیرانِ حرفهای عمویش بود. به دهان او زل زده بود.
	- من و تو سالها پیش به خاطر اموال پدرت دعوامون شد و من به خاطر حقی که خواستی تنبیهت کردم. برخورد بدی باهات کردم اما به من حق بده. تو اون وقتا سنی نداشتی. همش هیجده سالت بود. ترسیدم بهت بدم و تو همش رو به باد بدی. اما الان دیگه بزرگ شدی. عاقل شدی. نگر...
	رامین میان حرف عمویش پرید و با صدای محزون گفت" دور از جون"
	_ دور از جون نداره. مرگ حقه. من هم نمیدونم بعد از مرگم پسرم و دخترام با شما چه رفتاری میکنن و آیا حقتون رو میدن یا نه. پس بهتره دیگه تکلیف روشن بشه.
	_ دور از جون نداره. مرگ حقه. من هم نمیدونم بعد از مرگم پسرم و دخترام با شما چه رفتاری میکنن و آیا حقتون رو میدن یا نه. پس بهتره دیگه تکلیف روشن بشه. (1)
	_ دور از جون نداره. مرگ حقه. من هم نمیدونم بعد از مرگم پسرم و دخترام با شما چه رفتاری میکنن و آیا حقتون رو میدن یا نه. پس بهتره دیگه تکلیف روشن بشه. (2)
	آقای راستاد پوشهای جلوی دست او گذاشت و گفت:
	- این پوشه گزارش سال به سال مقدار سرمایه و سودتونه. و حتی اینکه چه سالی چی براتون خریداری شده. چقدر از سود کم شده. چقدر تو خزانه باقی مونده و الی آخر. همش حساب شده.
	او دو پوشه دیگر روی آن گذاشت و گفت:
	- این هم برگههای سهام تو و ربکا از شرکت منه. از فردا هم اگر خواستین سود سهامتون سالانه واریز میشه به حسابتون. اگر هم نخواستین و دلتون خواست بفروشین بهم خبر بدین خودم ازتون میخرم.
	اسناد را به جلوی رامین هول داد و گفت:
	- اینم اسناد املاکی که برای تو خریدم. مثلا اگر از یک مجتمع برای ربکا یک آپارتمان دویست متری خریدم برای تو از همون مجتمع دوتا خریدم. اسناد ربکا پیش من میمونه تا وقتی که ازدواج میکنه. ازدواج که کرد بهش تحویل میدیم. صلاح در اینه.
	آقای راستاد تکیه کرد و نفس راحتی کشید و گفت:
	- الان بار بزرگی از دوش من برداشته شد. بار امانت سنگین ترین و سختترین بار دنیاست. و اما از زندگی من... تا الان هر چی براتون خرج کردم، پول تو جیبتون، هزینه درس و دانشگاه، مسافرتتون، هزینه سفر و تحصیل تو خارج از کشور ، همش از جیب خودم بود بدون اینکه یک...
	رامین غصه دار گفت:
	- عمو اینجوری شرمنده میکنید.
	- نگفتم که شرمنده بشی. گفتم که بدونی تو هم مثل شاهین و شاهرخی. فقط اگر گاهی یه چیزایی رو ازت دریغ کردم زمانش رو برات صلاح ندونستم. در عوض طور دیگه جبران کردم.
	- مثل فرستادن من به خارج. در حالیکه با شاهین و شاهرخ موافقت نکردین.
	- درسته... شاید شما حتی برام عزیزتر هم بودین. اما فقط به این ختم نمیشه. تو و ربکا توی وصیتنامه من جا دارین و هرگز اینا باعث نشد نخوام و سهمی رو اموال خودم براتون قائل نشم.
	- عمو... شما فقط دارید من رو شرمنده میکنید و هر لحظه بیشتر من رو با حرفهاتون...
	- کافیه رامین. حوصله تعارف کردن ندارم. فقط خواستم تکلیف اینا رو برات روشن کنم.
	- ممنون عمو... امر دیگه!
	آقای راستاد سری تکان داد و گفت:
	- فقط همین بود.
	رامین از جایش بلند شد و سمت در رفت.
	آقای راستاد گفت: (3)
	- رامین! اسناد.
	- فعلا پیشتون بمونه عمو. بعد میام میبرم.
	- آخه! (1)
	رامین با نگاه به دو تیله ی درخشان درون صورت عمویش گفت:
	- کی بهتر از شما؟ فعلا نگهدارید تا بعد میام می برم.
	- نمیخوای بخونی؟
	- نه! بعداً.
	و سر فرود آورد و از اتاق عمویش بیرون آمد. به اتاق خودش رفت و پاکت سیگارش را برداشت. ربکا به اتاقش آمد و گفت:
	- عمو چش بود؟
	- هیچی!
	- یعنی چی؟ (3)
	- بعدا برات توضیح میدم.
	ربکا پاکت سیگار دست رامین را نگریست و گفت:
	- تو سیگار نمیکشی. مگر اینکه خیلی ناراحت باشی یا پایهی غصههای دیگران باشی. الان بگو چی گفته که ناراحتی.
	رامین با آن قد بلندش مقابل ربکا ایستاد. دستش را روی شانهی او گذاشت و گفت:
	رامین با آن قد بلندش مقابل ربکا ایستاد. دستش را روی شانهی او گذاشت و گفت: (1)
	رامین با آن قد بلندش مقابل ربکا ایستاد. دستش را روی شانهی او گذاشت و گفت: (2)
	- ناراحت نیستم. خرابم، خراب.
	و بعد پالتویش را برداشت و راه افتاد.
	- کجا میری؟
	- تو باغ.
	سپس وارد باغ شد و روی تاب سفید آهنی نشست. به باغچه خیره شد و مشغول سیگار کشیدن شد. حرفهای عمویش در ذهنش اکو میشد و او خود را به خاطر سالها حق به جانب بودن سرزنش کرد.
	از خود خجالت کشید که چرا همیشه بی مهابا در همه جا میگفت عمویش به او کمتر از شاهین و شاهرخ میرسد.
	حتی خود را به خاطر افکار هرز این همه سال سرزنش میکرد.
	او عمویش را نشناخته بود و فکر میکرد مال و ارث پدریشان را بالا کشیده است. در حالی که با چنگ و دندان نگهداشته بود تا روزی به کارشان بیاید.
	او عمویش را نشناخته بود و فکر میکرد مال و ارث پدریشان را بالا کشیده است. در حالی که با چنگ و دندان نگهداشته بود تا روزی به کارشان بیاید. (1)
	او عمویش را نشناخته بود و فکر میکرد مال و ارث پدریشان را بالا کشیده است. در حالی که با چنگ و دندان نگهداشته بود تا روزی به کارشان بیاید. (2)
	ته قلبش به خاطر افکار مسموم و احساسات خلاف حقش از خود بدش میآمد.
	امشب عمویش بعد از این همه سال او را گوشهی رینگ فرستاده بود و تا خورده بود زده بودش. با حرفهایش، با پاک دستیش، با مهربانیش، با امانتداریش.
	امشب عمویش بعد از این همه سال او را گوشهی رینگ فرستاده بود و تا خورده بود زده بودش. با حرفهایش، با پاک دستیش، با مهربانیش، با امانتداریش. (1)
	امشب عمویش بعد از این همه سال او را گوشهی رینگ فرستاده بود و تا خورده بود زده بودش. با حرفهایش، با پاک دستیش، با مهربانیش، با امانتداریش. (2)
	رامین امشب حس میکرد حقیرترین آدم روی زمین است. با آن همه فکری که در مورد عمویش کرده بود. با آن همه تهمتی که در ذهنش به او زده بود.
	رامین امشب حس میکرد حقیرترین آدم روی زمین است. با آن همه فکری که در مورد عمویش کرده بود. با آن همه تهمتی که در ذهنش به او زده بود. (1)
	رامین امشب حس میکرد حقیرترین آدم روی زمین است. با آن همه فکری که در مورد عمویش کرده بود. با آن همه تهمتی که در ذهنش به او زده بود. (2)
	ته سیگار پنجمش را پرت کرد. و ساعدهایش را روی رانهایش گذاشت و سر به زیر گرفت و به شرف پاک مردی فکر کرد که ته قلبش او را یک جوری دشمن جان خود میدانست.
	ته سیگار پنجمش را پرت کرد. و ساعدهایش را روی رانهایش گذاشت و سر به زیر گرفت و به شرف پاک مردی فکر کرد که ته قلبش او را یک جوری دشمن جان خود میدانست. (1)
	ته سیگار پنجمش را پرت کرد. و ساعدهایش را روی رانهایش گذاشت و سر به زیر گرفت و به شرف پاک مردی فکر کرد که ته قلبش او را یک جوری دشمن جان خود میدانست. (2)
	کسی کنارش نشست. سر بلند کرد و شاهین را دید. شاهین سیگاری آتش زد و به او داد. برای خودش هم سیگاری روشن کرد و گفت:
	- هر وقت تو زندگیم غصه داشتم تو کنارم بودی. الان مردونگی نیست تنهایی غصه بخوری.
	رامین به سیگارش پک عمیقی زد و دودش را از سینه بیرون فرستاد و گفت:
	- خراب معرفت حاجیم. بی معرفت هم من بودم که فکر میکردم مال بابام رو بالا کشیده. نگو این همه سال من هم از آخور میخوردم هم از توبره. دو قورت و نیمم هم باقی بود.
	شاهین که خم شده بود رو به رامین پوزخندی زد. پکی به سیگارش زد و گفت:
	- حق داشتی. حاجی هیچوقت نگفت براتون چکار میکنه.
	- امشب فهمیدم تا خرخره زیر دین عمو هستم. تو خبر داشتی؟
	- چند وقتیه!
	- مثلا چند وقت؟
	- هفت هشت سالی هست. چطور؟
	رامین شوک زده شاهین را نگریست و بعد آرام گفت:
	- چرا نگفتی؟
	- چی میگفتم! حاجی گفت بهتون نگم تا به وقتش. به منم گفت حرفی نزن فقط بدون. اگر طوری شدم حق حساب رامین و ربکا رو بده که به گردنم نمونه.
	- دور از جونش.
	اشک به چشمهای رامین جهید. نتوانست خود را کنترل کند. شانههایش لرزید و بی صدا گریه کرد.
	شاهین تکیه کرد و گفت:
	- همیشه حست به پدرم که رگههایی از تنفر توش بود رو میفهمیدم. حق هم داشتی. بعد از اون درگیری و چکی که حاجی بهت زد نتونستی طور دیگه در موردش فکر کنی. حاجی هم که نمیگفت چکار میکنه. بذار به حساب خودرأی بودنش. ولی خوب حاجی هم حق داشت. بابات دم آخر ازش خ...
	رامین به سختی بغضش را فرو خورد و با صدای اندوهناک گفت:
	- تمام این سالها من نسبت به کسی که خیلی در حقم رئوف بود حس بدی داشتم. و فکر میکردم هر کاری برای من و خواهرم انجام میده وظیفشه. حتی یکبار ازش تشکر نکردم. حتی یکبار بهش روز تولدش یا روز پدر رو تبریک نگفتم. در حالیکه این همه سال در حق من پدری کرده بود...
	- چی؟ (2)
	- با اینکه از مرگ شاهرخ خیلی غصه خوردم ولی حتی بهش زنگ نزدم مرگ شاهرخ رو تسلیت بگم. با خودم میگفتم حقشه. دلیل مال یتیم خوردنه که پسرش مرد.
	رامین سیگار را پرت کرد و صورتش را میان دستهایش گرفت و گریه کرد.
	شاهین دستش را به شانهی او زد و گفت:
	- غصه نخور. حاجی چیزی به دل نگرفته.
	- امشب بدجور زد. امشب بدجور ازش کتک خوردم. زد تو غرورم. زد تو غیرتم. زد تو توهماتم. زد تو افکارم. زد تو احساساتم. زد تو وجودم. کاش حقم رو واقعا خورده بود. یک لحظه حس کردم بابام جلوم نشسته و حرف میزنه
	و من داشتم زیر سایهی مردونگیش جون میدادم. تف به من شاهین. تف به من.
	- منم بودم همین حس رو داشتم. خودت رو سرزنش نکن.
	- ولی من از مرگ شاهرخ خوشحال نشدم. شاهرخ مثل داداشم بود. خدا میدونه چقدر داغون شدم وقتی شنیدم چه اتفاقی براش افتاده.
	- میدونم.
	فصل نهم
	حسام از ماشین پیاده شد. جلوی منزل آقای سرمد ایستاد و با دو دلی سر به زیر گرفت. به فکر پیامهای آن شب نیلا بود.
	بعد از آخرین پیام هر چه به نیلا زنگ زد جواب نداد.
	تا به حال نیلا را اینچنین عصبی ندیده بود. نیلا تا به حال با او قهر نکرده بود.
	نیلا را دختر کم طاقت و لوسی نشناخته بود. صبور بود و مهربان.
	تا به حال شناختی از شیوه قهر نیلا نداشت. قهرش داشت او را از پا میانداخت.
	برای دیدنش داشت دیوانه میشد.
	دستش را بلند کرد و زنگ در را فشرد. منتظر ماند. کمی بعد در روی پاشنه چرخید.
	وارد منزل سرمد شد و با قدمهای آهسته سمت ساختمان رفت. حیاط را پشت سر گذاشت. وقتی وارد شد کسی را ندید.
	وارد منزل سرمد شد و با قدمهای آهسته سمت ساختمان رفت. حیاط را پشت سر گذاشت. وقتی وارد شد کسی را ندید. (1)
	وارد منزل سرمد شد و با قدمهای آهسته سمت ساختمان رفت. حیاط را پشت سر گذاشت. وقتی وارد شد کسی را ندید. (2)
	با صدای بلند گفت:
	- خاله، نیلا.
	- بیا اینجا حسام جان تو آشپزخونه ام.
	حسام به درون آشپزخانه رفت. با انیس خانم سلام و احوالپرسی کرد. انیس خانم گفت:
	- بشین مادر.
	حسام پشت میز نشست و در سکوت به یک نقطه خیره شد. انیس خانم برای او یک استکان چای حاضر کرد.
	کمی بعد آقا جلال وارد آشپزخانه شد و گفت:
	- خوبی حسام؟
	حسام بلند شد و با آقا جلال دست داد و گفت:
	- بشین. (2)
	حسام نشست. آقا جلال مقابل او نشست و گفت:
	- چه خبر حسام؟
	- خبرا که پیش شماست. عمو! چرا نیلا گوشیش خاموشه؟ یک شب بعد از کلی التماس جوابم رو داد. بعدش یهو انگار عصبانی شد. یه چیزی گفت و بعدش گوشیش رو خاموش کرد. از اون وقت تا حالا گوشیش روشن نشده.
	نیلا حتی از بیمارستان استعفا داده. اون کجاست؟ به جون خودش دارم روانی میشم. دیگه طاقت ندارم. بابا غلط کردم. بچگی کردم. به خدا حال و روزم خوب نبود. چرا باور نمیکنید؟ همهی وجود من نیلاس. بند بند وجودم نیلا رو می خواد. ولی اون خیلی سنگدل شده. نمیدونست...
	دیگه خسته شدم لااقل بیاد بگه چی میخواد، چکار کنم، نامردم اگر انجام ندم.
	دیگه خسته شدم لااقل بیاد بگه چی میخواد، چکار کنم، نامردم اگر انجام ندم. (1)
	دیگه خسته شدم لااقل بیاد بگه چی میخواد، چکار کنم، نامردم اگر انجام ندم. (2)
	- میدونی حسام. بعضی وقتا واسه جنبیدن دیره. بعضی وقتا آدما بد اشتباه میکنن. نیلا به نوکر دست به سینه احتیاج نداشت. نیلا تکیه گاهی مثل کوه میخواست، که تو اون کوه نبودی.
	- آخه... (1)
	حسام دستهایش را به هم قفل کرد و سرش را به دستش تکیه داد و گفت:
	حسام دستهایش را به هم قفل کرد و سرش را به دستش تکیه داد و گفت: (1)
	حسام دستهایش را به هم قفل کرد و سرش را به دستش تکیه داد و گفت: (2)
	- عمو، هيچوقت اینقدر خودم رو درمونده ندیدم. تو این دو سال نه زمین میدونم چیه نه زمان. حالا که خودم رو پیدا کردم، نیلا نیست. تو رو خدا، التماس  میکنم بگین نیلا اجازه بده باهاش صحبت کنم.
	- حسام. نیلا ازدواج کرده.
	حسام متعجب و با چشمهای گرد شده سربلند کرد. فکر کرد اشتباه شنیده است. گفت:
	حسام متعجب و با چشمهای گرد شده سربلند کرد. فکر کرد اشتباه شنیده است. گفت: (1)
	حسام متعجب و با چشمهای گرد شده سربلند کرد. فکر کرد اشتباه شنیده است. گفت: (2)
	- چی؟ (3)
	- نیلا ازدواج کرده. لطفا دیگه دنبالش نرو.
	انیس خانم برگشت و عقد نامه را مقابل حسام گذاشت. حسام نگاه ناباوری به آن دو و بعد به عقدنامه کرد.
	عقدنامه را باز کرد و با رسیدن به نام شاهین و نیلا در جا خشک شد. امضای نیلا را شناخت و نام شاهین راستاد در مغز او زنگ میزد.
	سرش گیج رفت و چشمهایش سیاهی رفت. به سختی لب گشود و گفت:
	- شا... شاهین... راستاد؟
	- بله! (4)
	- یع... یعنی چی؟
	حسام به نفس نفس افتاده بود. انگار صد کیلومتر دویده بود.
	- یعنی اینکه خانواده راستاد گفتن دخترتون اگر با پسر ما ازدواج کنه به پسرتون رضایت میدیم. نیلا هم قبول کرد. اون تو شرایطی قبول کرد که از تو و خانوادت نا امید شده بود. متاسفانه مادرت توی بیمارستان رفتار بدی با نیلا کرده بود. و نیلا برای این کار مصمم ش...
	حسام احساس مرگ میکرد. عقد نامه را با دست لرزان ورق زد. یک جلد کلامالله، یک آینه شمعدان، یک شاخه نبات و یک سکه تمام بهار آزادی. فقط یک سکه آن هم برای خالی نبودن عریضه.
	حسام احساس مرگ میکرد. عقد نامه را با دست لرزان ورق زد. یک جلد کلامالله، یک آینه شمعدان، یک شاخه نبات و یک سکه تمام بهار آزادی. فقط یک سکه آن هم برای خالی نبودن عریضه. (1)
	حسام احساس مرگ میکرد. عقد نامه را با دست لرزان ورق زد. یک جلد کلامالله، یک آینه شمعدان، یک شاخه نبات و یک سکه تمام بهار آزادی. فقط یک سکه آن هم برای خالی نبودن عریضه. (2)
	حسام سربلند کرد و گفت:
	- من ده هزار سکه پشت قباله نیلا میانداختم. من...
	- اون جون سینا رو نجات داد. که بیشتر از اینها ارزش داره.
	حسام با حال خراب برخاست. دستش به عقدنامه خورد و زیر پایش افتاد. از روی آن رد شد و راه افتاد.
	- حسام. حالت خوب نیست. صبر کن بهتر بشی
	حسام گوش نکرد. با حال خراب و زار از منزل سرمد خارج شد.
	سوار ماشین شد و به سمت منزل رفت. در مغزش آشوب بود و در قلبش تلاطمی شدید. طاقت این یکی را نداشت. هرکار میکرد جملات شنیده از آقای سرمد در وجودش جای نمیگرفت.
	وقتی از هر فکری رد میشد و به این میرسید که نیلا برای همیشه ترکش کرده است به مرز دیوانگی میرسید. تعادلش را از دست داده بود و در راه چندین بار نزدیک بود تصادف کند.
	موهایش را چنگ میزد و حتی توان گریستن هم نداشتن.
	وقتی به منزل رسید خراب و زار به درون ساختمان رفت. مهرانه و آقای عظیمی از دیدن حال او شوک زده شدند.
	او خود را روی مبل انداخت و دندانهایش را روی هم فشرد. دستهایش را مشت کرده بود و به سختی نفسهای کش دار و عصبی میکشید.
	او خود را روی مبل انداخت و دندانهایش را روی هم فشرد. دستهایش را مشت کرده بود و به سختی نفسهای کش دار و عصبی میکشید. (1)
	او خود را روی مبل انداخت و دندانهایش را روی هم فشرد. دستهایش را مشت کرده بود و به سختی نفسهای کش دار و عصبی میکشید. (2)
	- چی شده حسام، چرا حرف نمیزنی؟
	- طوری شده بابا! اتفاقی افتاده؟
	حسام با دندانهای کلید شده و خیره به میز پرسید:
	- مادر، شما رفتین سراغ نیلا؟ به محل کارش؟
	مهرانه خانم ترسیده سری تکان داد و گفت:
	- نه، یعنی آره، فقط باهاش حرف زدم. چرا مگه...
	حسام دستهایش را بالا برد و به دو طرف سرش چسباند و فریاد کشید. به خود میپیچید و از ته دل فریاد میزد.
	حسام دستهایش را بالا برد و به دو طرف سرش چسباند و فریاد کشید. به خود میپیچید و از ته دل فریاد میزد. (1)
	حسام دستهایش را بالا برد و به دو طرف سرش چسباند و فریاد کشید. به خود میپیچید و از ته دل فریاد میزد. (2)
	آقای عظیمی و مهرانه خانم ترسیده و دستپاچه دورش نشستند و سعی داشتند آرامش کنند. ولی آرام نمیشد. وقتی گلویش خراشیده شد و دیگر صدایش در نیامد زانو زد و به گریه افتاد.
	گریه ای جانسوز که اشک مهرانه را در آورد. او هم گریان قربان صدقه حسام میرفت و مدام میپرسید  «مگه چی شده». حتی فکر کرد شاید بلایی بر سر نیلا آمده است. هراسان پرسید:
	- بلایی سر نیلا اومده؟ چیزی شده؟
	حسام به پهنای صورت اشک میریخت. گفت:
	- آره. نیلا رفت. برای همیشه. اون ازدواج کرده. با پسر راستاد. تا سینا رو نجات بده. زن اون پسره شد که مثل ماست میموند. چون از من بریده بود. نا امید شده بود. از شماها نا امید شده بود.
	نیمه شب بود تمام عمارت در سکوت و تاریکی فرو رفته بود. نیلا حس کرد صدای پای کسی میشنود که از پلهها پایین میآید. آرام و آهسته پلهها را یکی یکی پایین آمد.
	دستگیره را پایین فشرد و در با صدای جیرجیر باز شد. دختری وارد سوئیت شد و پایین تخت ایستاد و به او و شاهین نگاه کرد. نیلا داشت او را برانداز میکرد تا در میان تاریکی تشخیص دهد این دختر کیست و در اتاقشان چه میخواهد! شیلا است یا ربکا. کمی هم هیکلش به هیک...
	- تو کی هستی؟
	دختر دستش را دراز کرد و پتوی نیلا را چنگ زد و سمت خود کشید.
	نیلا از جا پرید. دختر پتو را روی شاهین کشید و با چشمهای تیره اش رو به نیلا کرد. نیلا از ترسِ آن دو چشمِ تیره تکان سختی خورد و با جیغی که کشید از خواب پرید.
	نیلا از جا پرید. دختر پتو را روی شاهین کشید و با چشمهای تیره اش رو به نیلا کرد. نیلا از ترسِ آن دو چشمِ تیره تکان سختی خورد و با جیغی که کشید از خواب پرید. (1)
	نیلا از جا پرید. دختر پتو را روی شاهین کشید و با چشمهای تیره اش رو به نیلا کرد. نیلا از ترسِ آن دو چشمِ تیره تکان سختی خورد و با جیغی که کشید از خواب پرید. (2)
	شاهین هم از تکان نیلا و جیغش از خواب پرید و با اینکه خیلی گیج بود نیمخیز شد و گفت:
	- چی شده نیلا؟ حالت خوبه؟
	نیلا که فهمید کابوس دیده است دراز کشید و خود را مچاله کرد و گفت:
	- فقط یه خواب بود. یه خواب بد. شاهین دستش را روی موهای او کشید و نوازشش کرد و گفت:
	- نترس. من کنارتم.
	او به سختی از جایش بلند شد و رفت چراغ را روشن کرد. بعد هم خواست بیرون برود. نیلا ترسیده پرسید:
	- کجا میری.
	- الان میام.
	- زود بیا. میترسم
	- چیزی نیست. نترس.
	شاهین رفت. نیلا ناخواسته لرز کرده بود. بدنش میلرزید و احساس سرما میکرد.
	کمی بعد شاهین برگشت و روی تخت نشست. دستش را زیر سر نیلا انداخت و بلندش کرد. با محبت به او مقداری شربت خوراند و لیوان را کنار گذاشت.
	- چرا میلرزی؟
	- سردمه.
	شاهین پتو را تا روی شانه او بالا کشید و گفت:
	- نکنه سرما خوردی. دیروز تو باغ قدم میزدی. تو اون سرما بدون لباس.
	- نه. خوبم.
	شاهین چراغ را خاموش کرد و به کنار نیلا برگشت. او را در آغوش کشید و به سینه فشرد. لرزشهای نیلا در آغوش او تمامی نداشت و این نگرانش میکرد.
	- نیلا! پا میشی بریم دکتر؟
	- ن... نه... خو... خوبم.
	- ولی خیلی میلرزی.
	- خو... خوب میشم.
	شاهین بازوی نیلا را ماساژ داد و موهای او را بوسید. نیلا کم کم احساس آرامش کرد و به خواب رفت.
	شاهین نفس راحتی کشید و دستش را روی کمر نیلا انداخت و خوابید.
	شاهین صبح وقتی داشت وسایلش را جمع میکرد، نیلا خواست از تخت برخیزد تا برای او چای در فنجان بریزد.
	شاهین صبح وقتی داشت وسایلش را جمع میکرد، نیلا خواست از تخت برخیزد تا برای او چای در فنجان بریزد. (1)
	شاهین صبح وقتی داشت وسایلش را جمع میکرد، نیلا خواست از تخت برخیزد تا برای او چای در فنجان بریزد. (2)
	شاهین لپتاپش را برداشت و درون کیفش گذاشت و گفت:
	- نمیخواد پاشی. خودم کارهام رو انجام میدم.
	- آخه... (2)
	- امروز تو رختخواب بمون. داخل باغ هم نرو. به مه لقا میگم برات سوپ درست کنه.
	- من سرما نخوردم.
	- به هر حال باید مراقب باشی. اون ویتامینهایی که برات گرفتم بخور. میوههایی که میارن پایین دستنخورده برنگردون. غذات رو بخور. شاهین رفت و پای میز ایستاد.
	یک لقمه کره و مربا برداشت و به کنار تخت رفت. لقمه را سمت دهان نیلا برد.
	- الان نمیخورم شاهین. پاشم میخورم.
	- میدونم که راست نمیگی.
	و به زور لقمه را در دهان نیلا جای داد. به پای میز برگشت و با عجله یک لقمه گرفت و گفت:
	- بدم میاد که داری لاغر میشی. تو این چند وقت به خاطر اینکه خوب غذا نمیخوری و پنج وعدهات شده یه وعده خیلی ضعیف شدی.
	لقمه را در دهان گذاشت و برای خود چای ریخت. دو جرعه از چای را تلخ نوشید و باعجله کتش را پوشید. بعد هم سمت تخت رفت و خم شد و گفت:
	- نگرانت نباشم؟
	- نه، باور کن خوبم.
	- تو رختخواب میمونی؟
	- میمونم.
	- غذات رو میخوری؟
	- حتما. (4)
	- باور کن رعایت نکنی شب که بیام تنبهت میکنم.
	- من خوبم. (1)
	- همین که گفتم.
	او گونه نیلا را بوسید و راه افتاد.
	- در رو از پشت قفل میکنم. بخواب.
	شاهین رفت و نیلا دراز کشید. به خوبیهای شاهین اندیشید. به اینکه این مرد حواسش به همه چیز هست.
	مراقب است و به هر چیزی عکس العمل نشان میدهد. نگاهش به سینمای خانگی افتاد که به خاطر نیلا خریده بود. او و رامین برای وصل دستگاهها و مرتب کردنش یک ساعت وقت گذاشته بودند.
	مراقب است و به هر چیزی عکس العمل نشان میدهد. نگاهش به سینمای خانگی افتاد که به خاطر نیلا خریده بود. او و رامین برای وصل دستگاهها و مرتب کردنش یک ساعت وقت گذاشته بودند. (1)
	مراقب است و به هر چیزی عکس العمل نشان میدهد. نگاهش به سینمای خانگی افتاد که به خاطر نیلا خریده بود. او و رامین برای وصل دستگاهها و مرتب کردنش یک ساعت وقت گذاشته بودند. (2)
	وقتی رامین پرسیده بود:
	- تو که تلویزیون نگاه نمیکردی، چی شد خریدی.
	شاهین جواب داده بود:
	- من نگاه نمیکنم، نیلا که هست. شاید دلش بخواد برنامهای ببینه.
	او نفس عمیقی کشید و به خود اعتراف کرد اگر این اسارت است، پس زندانبانش با معرفت ترین زندانبان دنیاست.
	او از جایش بلند شد، دوش گرفت، صبحانه خورد، تخت را مرتب کرد. سینی صبحانه را به مه لقا داد و در اتاقش کتاب خواند.
	نزدیک نیم روز بود که گوشی نیلا به صدا درآمد و با برداشتن آن دید که نام مخاطب او «زندگی » است.
	اخمی کرد و فکر کرد چنین مخاطبی نداشته است. و حتی شماره را نشناخت. وقتی جواب داد، صدای شاهین او را برجای خشکاند.
	- سلام. (10)
	- سلام. (11)
	- نیلا خوبی؟
	این صدای گیرا از آنِ مردی بود که روزهایش را با او سپری میکرد.
	خود شاهین نامش را در گوشی نیلا  «زندگی» سیو کرده بود. نیلا آرام خندید. به کاری که شاهین کرده بود.
	- میخندی؟ چرا!
	- کلمهی زندگی یه خورده خنده دار بود.
	- چرا! (1)
	- هیچی، اهمیتی نداره!
	- مینوشتم عشقم، خوب بود؟
	- امرتون؟ (1)
	- خوبی؟ (3)
	- بله (5)
	_ خوابیدی؟
	- داشتم کتاب میخوندم.
	- پس گوش نکردی. چرا؟ دلت میخواد تنبیه بشی؟
	- نه. ولی من واقعا الان حالم خوبه. نیاز ندیدم توی رختخواب بمونم.
	- تو دیشب لرز داشتی.
	- باشه، اون از ترس خوابی بود که دیدم. اما الان خوبم. من خودم پرستارم و اگر طوری بشه میدونم چکار کنم.
	شاهین کلافه گفت:
	- باشه. فقط مراقب خودت باش.
	- حتما. (5)
	- کاری داشتی بهم زنگ بزن.
	- باشه. (13)
	شاهین بدون خداحافظی قطع کرد. نیلا گوشی را پایین آورد و صفحه را نگاه کرد و با خود گفت:
	- چرا اینطوریه این آدم؟
	بعد گوشیش را کنار گذاشت. کتاب را از روی پایش برداشت و روی میز مقابلش گذاشت.
	تصمیم گرفت حالا که وسط روز است و هوا گرمتر از قبل، به باغ برود و کمی قدم بزند. وقتی از سوئیت بیرون رفت کسی را در سالن ندید. خدا را شکر کرد و به باغ رفت. در باغ قدم زد و دید که باغبانِ همیشه مشغولِ باغ در حال مرتب کردن باغچهی گلها است و مدام زیر لب ...
	نیلا فکر کرد در این عمارت حرف زدن با کسی، غیر از شاهین غنیمت است. پس به نزدیک باغچه رفت و گفت:
	- سلام. (12)
	باغبان رو به عقب کرد و با دیدن نیلا گفت:
	- سلا خانم.
	- اتفاقی افتاده؟ (1)
	- چی بگم خانم! سگ آقا علاقه زیادی به چاله کندن داره. سگ بیعرضه به هیچکی پارس نمیکنه. نه غریبه، نه آشنا. فقط بلده چاله بکنه، گلها رو خراب کنه. اونوقت غرغراش بمونه برای من.
	- کی بهتون غر میزنه؟
	- خوب معلومه. ماه منیر خانم دیگه.
	- اسم خانم راستاد ماه منیره؟
	- بله. ماه منیر. ولی همه منیر خانم صداش میکنن. سگ لعنتی انگار خواسته مین گذاری کنه. کل باغ رو چاله چوله کنده.
	- نمیشه کاریش کرد؟
	- باغ یا سگ رو؟
	+ سگ.
	- آقا... آقا شاهین رو میگم، جوون تر که بود خیلی شاد و خوش خلق بود. صدای خنده هاش از باغ قطع نمیشد.
	آخر هفتهها دوستاش رو جمع میکرد. این آقا رامین و مرحوم شاهرخ هم همیشه بودن. تو باغ با دوستاش میزدن، میرقصیدن، خوش بودن. من هم با دیدنشون شاد میشدم. چه برسه به دیگران.
	این رامین رو دیدین چقدر شیطونه. از بچگی گیتار زدن رو دوست داشت. گیتار میزد، آقا شاهین هم همراش تنبک میزد. کلاس نرفته بود هان. ولی ذاتی بلد بود چکار کنه. چطور بزنه که دل رو شاد کنه. دوستاشون دست میزدن آواز میخوندن. کیفشون کوک بود.
	حاج آقا خودش اهل دین و ایمونه. اما به بچههاش آزادی داد. گفت هر طوری میخوایین باشین، فقط خدایی نکرده طوری نباشین که هرز برین.
	حاج آقا خودش اهل دین و ایمونه. اما به بچههاش آزادی داد. گفت هر طوری میخوایین باشین، فقط خدایی نکرده طوری نباشین که هرز برین. (1)
	حاج آقا خودش اهل دین و ایمونه. اما به بچههاش آزادی داد. گفت هر طوری میخوایین باشین، فقط خدایی نکرده طوری نباشین که هرز برین. (2)
	به بچهها ایراد نمیگرفت با دوستاشون جمع میشن. ایراد نمیگرفت که شاد بودن. حاجی خیلی هوای بچهها رو داشت. برای همینه هر چی میگه همشون چشم بله قربان گوش هستن.
	خلاصه تا اینکه روز تولد آقا شاهین، یه مهمونی تو باغ گرفتن یکی از دوستاش این سگ رو براش کادو آورد.
	خلاصه تا اینکه روز تولد آقا شاهین، یه مهمونی تو باغ گرفتن یکی از دوستاش این سگ رو براش کادو آورد. (1)
	خلاصه تا اینکه روز تولد آقا شاهین، یه مهمونی تو باغ گرفتن یکی از دوستاش این سگ رو براش کادو آورد. (2)
	اونوقتا این سگ کوچولو بود. این اندازه که نبود.
	سگ رو ول کردن تو خونه. دو جا کثیف کاری کرد. آقا هم با دیدن نجاست سگ عصبانی شد و گفت باید یا سگ رو از خونه بیرون بندازه، یا بره پس بده به صاحبش.
	آقا شاهین هم میگفت میخوام نگهش دارم.
	بین حاجی و آقا شاهین دعوای لفظی پیش اومد. آقا شاهین هم دو جمله بر خلاف اعتقادات حاجی گفت. حاجی هم یه لحظه کفری شد و خوابوند تو گوش آقا شاهین.
	برای اولین بار حاجی آقا شاهین رو زد. به خاطر یه توله سگ که هدیه تولدش بود. آقا شاهین رفت تو اتاقش و در رو بست.
	ولی اون شب حاجی تا خود صبح تو خونه راه رفت که آقا شاهین رو جلوی خانواده زده.
	روز بعد حاجی گفت سگ میتونه بمونه، به شرطی که هرگز داخل نیاد.
	روز بعد حاجی گفت سگ میتونه بمونه، به شرطی که هرگز داخل نیاد. (1)
	روز بعد حاجی گفت سگ میتونه بمونه، به شرطی که هرگز داخل نیاد. (2)
	ولی آقا شاهین انگار از اون لحظه به بعد عوض شد. صبورتر شد. کم حرفتر شد. عاقلتر شد.
	اسم سگ شد فِرِدی. تا اینکه یه روز این سگ مریض شد. بردیمش مطب دامپزشک. آقا نگران بود که این سگ از بین بره.
	وقتی دلیل نگرانی رو پرسیدم گفت این سگ باعث شد من بزرگترین اشتباه زندگیم رو مرتکب بشم. باعث شد به بزرگترین ایرادات اخلاقیم پی ببرم.
	گفت اون شب فهمیدم نباید برای نگهداشتن، یک چیز کم ارزش، بزرگترین و با ارزشترین داشتههام رو از دست بدم. نباید با حرفهام به پدرم سیلی میزدم. سیلی که خوردم حقم بود. من نباید به خاطر افکار و خواستههای خودم، به اعتقادات کسی توهین کنم.
	گفت اون شب فهمیدم نباید برای نگهداشتن، یک چیز کم ارزش، بزرگترین و با ارزشترین داشتههام رو از دست بدم. نباید با حرفهام به پدرم سیلی میزدم. سیلی که خوردم حقم بود. من نباید به خاطر افکار و خواستههای خودم، به اعتقادات کسی توهین کنم. (1)
	گفت اون شب فهمیدم نباید برای نگهداشتن، یک چیز کم ارزش، بزرگترین و با ارزشترین داشتههام رو از دست بدم. نباید با حرفهام به پدرم سیلی میزدم. سیلی که خوردم حقم بود. من نباید به خاطر افکار و خواستههای خودم، به اعتقادات کسی توهین کنم. (2)
	میگفت حاجی هیچوقت دستش روی من بلند نشد. ولی حالا هم که بلند شد حس کردم من با حرفم بهش سیلی
	میگفت حاجی هیچوقت دستش روی من بلند نشد. ولی حالا هم که بلند شد حس کردم من با حرفم بهش سیلی (1)
	میگفت حاجی هیچوقت دستش روی من بلند نشد. ولی حالا هم که بلند شد حس کردم من با حرفم بهش سیلی (2)
	زدم و اون جواب سیلی من رو با سیلی داده. میگفت اون شب تا صبح فکر کردم و هزار بار خودم رو به خاطر حرفام سرزنش کردم.
	باغبان کل چالهها را پر کرد و بعد گلها را مرتب کرد و از جایش بلند شد و خطاب به سگ که همان اطراف قدم میزد گفت:
	- فِرِدی، یکبار دیگه بیای سراغ باغچه پدرت رو در میارم.
	سگ یک بار پارس کرد و زمین را بو کشید.
	نیلا خندید و گفت:
	- اصل تهدیتون براش مهم نبود.
	- میدونم. باید یه جور دیگه باهاش برخورد کنم.
	نیلا دید که درب پارکینگ باز شد و رامین با چند جعبه پیتزا وارد باغ شد. با دیدن نیلا، کنار باغچه، برایش دست تکان داد.
	نیلا هم دستش را بالا برد. بعد از او شیرین هم وارد شد.
	رامین رو به عقب کرد و با دیدن شیرین به عقب برگشت و مشغول حرف زدن با هم شدند.
	پشت رامین به سمت نیلا بود. یکدفعه، شیرین رامین را، کنار زد و با عجله سمت ساختمان رفت. رامین هم با چهرهای که کمی عصبی به نظر میرسید سمت نیلا آمد.
	پشت رامین به سمت نیلا بود. یکدفعه، شیرین رامین را، کنار زد و با عجله سمت ساختمان رفت. رامین هم با چهرهای که کمی عصبی به نظر میرسید سمت نیلا آمد. (1)
	پشت رامین به سمت نیلا بود. یکدفعه، شیرین رامین را، کنار زد و با عجله سمت ساختمان رفت. رامین هم با چهرهای که کمی عصبی به نظر میرسید سمت نیلا آمد. (2)
	به نیلا رسید لبخند به لب آورد و گفت:
	- چطوری دختر. خوبی؟
	- خوبم. (2)
	رامین به باغبان که داشت دور گلخانه میچرخید گفت:
	- عمو علی خوبی؟
	- علیک سلام.
	رامین خندید و گفت: (2)
	- حالا خوبی؟
	- نه زیاد. از دست سگِ آقا.
	- فردی که بچهی خوبیه.
	- بله اگر کمتر باغچه رو شخم بزنه.
	- اشکال نداره. اینم اینطوری سرگرم میشه.
	و فِردی را که در حال چاله کندن بودن نگریست و خندید. سری تکان داد و گفت:
	- اصلا خسته نمیشه. عمو امروز برای همه پیتزا با مخلفات آوردم. امروز دیگه خبری از دستپخت مه لقا خانم نیست.
	و چشمکی به نیلا پراند.
	عمو علی گفت:
	- هیچی جای اون دستپخت رو پر نمیکنه.
	- صد البته عمو.
	و سهم او را داد. رامین رو به نیلا کرد و گفت:
	- اومدی هوا خوری؟
	- آره. خسته بودم از اتاق.
	رامین به سمتی اشاره کرد و هر دو کنار هم راه افتادند.
	- با شاهین مشکلی داری؟
	- نه. در حال حاضر نه.
	- حل میشه. شاهین پسر خوبیه. مطمئنم یه روزی عاشق هم میشین.
	- فکر نمیکنم. عشق فقط یکبار توی زندگی اتفاق میافته. برای هر دوی ما هم اتفاق افتاده. همین که بتونیم مسالمت آمیز کنار هم زندگی کنیم خوبه.
	- اجازه نداد بری سر کار؟
	- چرا، فقط محل کارم رو عوض کرد. برای همین بهم گفتن حدود یک ماه دیگه. آخه نیروشون اون روز بازنشسته میشه
	- کدوم بیمارستان؟
	- آهان. به دکتر کمالی رو انداخته پس!
	- آشناس؟
	- بله با حاجی مراوداتی داره.
	- که اینطور. (1)
	وقتی وارد عمارت شدند همه دور هم نشسته بودند. هر دو سلام کردند. آنها به نیلا بی توجهی کردند اما جواب رامین را دادند.
	ربکا سمت رامین آمد و گفت:
	- آخ جون پیتزاها رسید.
	جعبههای پیتزا را از رامین گرفت و پشت میز ناهارخوری نشست.
	نیلا درب سوئیت را باز کرد که منیر خانم گفت:
	- آهای تو.
	نیلا چرخید:
	- جانم. (5)
	- من جان تو نیستم. بیا ببینم.
	نیلا جلو رفت و گفت:
	- بله. (24)
	رامین رو پوشش را در آورد و روی مبل گذاشت و نشست و پاکت سیگارش را در آورد.
	- ما فردا سفرهی خیرات داریم. برای شاهرخ. کارمون خیلی زیاده. تو بیشتر از هر کس وظیفه داری کمک کنی.
	- چشم. (6)
	برو تو آشپزخونه و به مه لقا کمک کن. خسته نشدی از خوابیدن؟
	رامین پکی به سیگار زد و گفت:
	- پس این دوتا چه کارَن؟
	منیر خانم با فریاد گفت:
	- تو دخالت نکن.
	نیلا گفت:
	- مهم نیست آقا رامین. خوشحال میشم بتونم کمک کنم.
	و بعد به آشپزخانه رفت. شیلا دمپاییش را برای رامین انداخت و به کتفش زد و گفت:
	- تو نظر ندی نمیشه؟ شاهین نیست حالا تو جاش رو بگیر.
	- شاهین جنس شماها رو میشناسه
	- یه جوری حرف میزنی انگار ما برادر اون رو کشتیم.
	ربکا گاز بزرگی به پیتزا زد و گفت:
	- خدا بده شانس. کاش یکی هم اینجوری هوای ما رو داشت.
	رامین سیگار نصفه اش را خاموش کرد و گفت:
	- یه خانم متشخص با دهن پر حرف نمیزنه.
	- حالا تو متشخص شناس شدی!
	- نه. بیخود شناس شدم،خانم بیخود السلطنه.
	- رامین بسه دیگه.
	رامین نیم نگاهی به زن عمویش انداخت و رو پوشش را برداشت و به طبقه بالا رفت.
	- غذات رامین.
	او در حالیکه از پلهها بالا میرفت خطاب به شیلا گفت:
	- عزیزم در کنار شما اشتها بسته میشه
	- بگو عروس خانم بیاد بشین باهاش بخور اشتهات باز شه.
	رامین روی پله چرخید و گفت:
	خدا بهت رحم کرد که شاهین نیست.
	بعد رفت.
	نیلا پشت میز نشسته بود و سبزی پاک میکرد. با حوصله کارش را انجام میداد و توجهی به دستورات مه لقا به شیرین نداشت.
	نیلا پشت میز نشسته بود و سبزی پاک میکرد. با حوصله کارش را انجام میداد و توجهی به دستورات مه لقا به شیرین نداشت. (1)
	نیلا پشت میز نشسته بود و سبزی پاک میکرد. با حوصله کارش را انجام میداد و توجهی به دستورات مه لقا به شیرین نداشت. (2)
	کمی بعد صدای رامین آمد که شیرین را صدا میزد. شیرین یکدفعه در جایش خشک شد. نیلا حالات او را نگاه میکرد. وقتی صدای رامین دوباره آمد مه لقا گفت:
	- دختر مگه کر شدی؟
	شیرین دستپاچه ظرف آرد دستش را کنار اجاق گاز گذاشت و رفت.
	وقتی کار تمیز کردن سبزی تمام شد، نیلا خطاب به مه لقا گفت:
	- اجازه بدین من حلوا رو درست میکنم. شما سبزیا رو بشورید.
	- چشم خانم. (1)
	نیلا مشغول تفت دادن آرد شد. کمی بعد شیرین برگشت. صورتش سرخ بود و اخم آلود. سبد دستش
	را کنار ماشین گذاشت و لباسهای رامین را یکی یکی در ماشین انداخت.
	حرکاتش عصبی بود و بیحوصله.
	- چکار داشت مادر؟
	- به نظرتون چکار داشت؟ طبق معمول بشینم اتاقش رو مرتب کنم. جوراب بوگندوش رو جمع کنم.
	نیلا لبخند محوی زد. مه لقا سرزنش وار گفت:
	- شیرین! زشته مادر.
	- مگه دروغ میگم! شدم نوکر شخصیش. من اصلا دلم نمیخواد تو این خونه نوکری کنم. مگه حقوق میگیرم که اینجا کار کنم؟
	درب ماشین لباسشویی را به هم کوبید و آن را روشن کرد.
	- این چه حرفیه مامان تو به من کمک میکنی!
	شیرین غمگین و عصبی گفت:
	- من نخوام به شما کمک کنم، باید برم کیو ببینم.
	- شیرین! این چه حرفیه؟
	- هر حرفی که هست. من دوست ندارم برای کسی کار کنم.
	- بسه دیگه.
	شیرین به سالن رفت و با سه جعبه پیتزا و مخلفات برگشت و گفت:
	- منیر خانم گفت یه چیزی بخورین بعد کارها رو انجام بدین.
	مشغول خالی کردن هسته خرماها شد.
	نیلا حلواها را در دیسهای بلورین چید و به آنها فرم داد و بعد تزیینشان کرد.
	نیلا مشغول گردو گذاشتن در خرماها شد. وقتی صورت شیرین را نگریست غمی در چهرهاش میدید که نمیدانست از چیست!
	- دانشگاه میری؟
	- نه، سال سومم.
	- چه رشتهای؟
	- تجربی.
	- پس مثل من به دکتر شدن علاقه داری!
	شیرین با لبخند گفت:
	- آره. (5)
	- امیدوارم رتبه پزشکی بیاری. ولی من رتبه نیاوردم و پرستاری قبول شدم.
	- همین هم خیلی عالیه.
	- فقط خوب درس بخون. حتما قبول میشی
	- اگه مامان خانم بذاره.
	- میذاره عزیزم.
	بعد از حاضر کردن خرماهای شکم پر و حلواهای رولتی و لقمهای و تزیین و کشیدن سلفون رویشان، آنها را روی کابینت چیدند. شیرین پیتزاهای سرد شده را گرم کرد و دور هم مشغول خوردن شدند که شیلا و ربکا به آشپزخانه آمدند.
	بعد از حاضر کردن خرماهای شکم پر و حلواهای رولتی و لقمهای و تزیین و کشیدن سلفون رویشان، آنها را روی کابینت چیدند. شیرین پیتزاهای سرد شده را گرم کرد و دور هم مشغول خوردن شدند که شیلا و ربکا به آشپزخانه آمدند. (1)
	بعد از حاضر کردن خرماهای شکم پر و حلواهای رولتی و لقمهای و تزیین و کشیدن سلفون رویشان، آنها را روی کابینت چیدند. شیرین پیتزاهای سرد شده را گرم کرد و دور هم مشغول خوردن شدند که شیلا و ربکا به آشپزخانه آمدند. (2)
	نیلا نیم نگاهی به آن دو انداخت و خود را مشغول کرد. شیلا نگاهی به ظرف حلواها کرد و گفت:
	- به به مهلقا جون. چقدر با سلیقه، چقدر جورواجور. این دفعه سنگ تموم گذاشتی عزیزم.
	مه لقا خواست حرف بزند که نگاه نیلا به او، حرف را در دهانش خشکاند و گفت:
	- ممنون خانم
	- دیگه چیکار کردی؟
	- سبزیا رو پاک کردیم. میوه ها رو شستیم خشک کردیم.حبوبات رو گذاشتیم نفخشون بره. فعلا همینا. برای فردا صبح زود، آش رشته رو بار بذاریم.
	- آفرین.
	شیلا از حلواهای لقمهای برداشت و خورد و گفت:
	خیلی عالی شده
	مه لقا نیم نگاهی سمت نیلا انداخت و گفت:
	- ممنون خانم. نوش جان.
	رامین هم به جمع اضافه شد و کنار اجاق ایستاد و برای خود چای در یک ماگ بزرگ ریخت.
	- رامین بیا از اینا بردار خوشمزن.
	رامین یک حلوای رولتی برداشت و گفت:
	- خوشبحال شاهرخ. من بمیرم اینجوری واسم تدارک میبینین.
	شیلا چک محکمی روی بازوی لخت رامین زد و گفت:
	- خدا نکنه. (1)
	رامین حلوا را گاز زد و گفت:
	- همینقدر هم خوشمزه میخوام.
	شیلا آرنجش را به شکم او زد و گفت:
	- مرض.
	رامین یک قدم عقب رفت و کمی از چای روی دستش ریخت. انگشتهایش سوخت. ماگ را روی کابینت گذاشت و دستش را تکان داد و گفت:
	- وحشی من اگه نمیرم هم تو الان من رو به کشتن میدی.
	شیلا خندید و گفت:
	- خو مثل آدم حرف بزن.
	ربکا پشت میز نشست و گفت:
	- مه لقا یه چایی بده.
	شیرین اخمی کرد و از جایش بلند شد و گفت:
	- مامان من فردا درس دارم. میرم درس بخونم.
	منتظر جواب نشد و رفت. مه لقا استکان چای را جلوی دست ربکا گذاشت و گفت: - بفرمایید.
	گوشی رامین به صدا در آمد. دست در جیب گرمکنش کرد و گوشی را بیرون کشید. با دیدن اسم روی صفحه، گوشی را به گوشش چسباند و گفت:
	- جانم. (6)
	- سلام. آره هست.
	رامین نیلا را نگاه کرد و گفت:
	- آخه امروز به مه لقا خانم برای سفره فردا کمک میکرد. احتمالا برای همین جواب نداده. میخوای گوشی رو بهش بدم؟
	- آره... باشه.
	رامین گوشی را سمت نیلا گرفت و گفت:
	- صد بار بهت زنگ زده. جواب ندادی کفرش در اومده.
	نیلا گوشی رامین را گرفت و جواب داد.
	- بله (6)
	- کجائی تو؟ نیلا واقعا کجایی؟
	- تو آشپزخونه کمک مه لقا خانوم بودم
	- نباید یه نگاه به گوشیت بندازی، ببینی کسی بهت زنگ زده یا نه؟ میدونی چقدر نگران شدم؟
	- ممنون. من حالم خوبه. مشکلی نیست. از اینکه نگراتون کردم عذر میخوام.
	- لازم به عذرخواهی نیست. همین که خوبی کافیه.
	- مرسی (1)
	- من هم تا دو ساعت دیگه میام خونه.
	- خوش اومدین.
	وقتی ارتباط را قطع کرد رامین به زور شیلا و ربکا را برد مبادا نیلا را اذیت کنند. ساعتی بعد وقتی کار تمام شد نیلا دستهایش را شست و به سوئیت رفت.
	روی تخت دراز کشید تا کمی استراحت کند که خوابش برد.
	چند ساعت بعد شاهین وارد سوئیت شد و با دیدن نیلا که ساعدش را روی چشمهایش گذاشته بود در را آهسته بست.
	پاکتهای خرید را کنار میز توالت گذاشت و لپ تاپش را روی میز گذاشت. لباسهایش را تعویض کرد و دست و صورتش را شست. وقتی بیرون آمد با بستن درب سرویس، نیلا تکانی خورد.
	پاکتهای خرید را کنار میز توالت گذاشت و لپ تاپش را روی میز گذاشت. لباسهایش را تعویض کرد و دست و صورتش را شست. وقتی بیرون آمد با بستن درب سرویس، نیلا تکانی خورد. (1)
	پاکتهای خرید را کنار میز توالت گذاشت و لپ تاپش را روی میز گذاشت. لباسهایش را تعویض کرد و دست و صورتش را شست. وقتی بیرون آمد با بستن درب سرویس، نیلا تکانی خورد. (2)
	سرش را چرخاند و با دیدن شاهین روی تخت نشست و گفت:
	- سلام. (13)
	- سلام. ببخشید بیدارت کردم.
	- خوب کردی. نخواستم
	بخوابم، اما یهو خوابم برد.
	در زده شد و شاهین باز کرد. مه لقا برای او چای و میوه آورده بود.
	شاهین تشکر کرد و سینی را گرفت در را بست. سینی را روی میز گذاشت. نیلا دست و صورتش را شست و کنار شاهین نشست.
	- خواب از سرت پرید؟
	- آره. (6)
	- میخوای امشب ببرمت بیرون؟
	- کجا بریم؟
	- نمیدونم. هر جا تو بگی.
	- دلم میخواد برم دیدن پدر مادرم.
	شاهین گوشهی لبش را جوئید و گفت:
	- باشه!
	بعد ساعتش را نگریست و گفت:
	- پس بهتره زود حاضرشی که من ببرمت، یک ساعت پیششون باشی و برگردیم.
	- فقط یکساعت؟
	- پس چقدر؟
	- بذار شب بمونم.
	- دیگه چی!
	- خونه بابامه.
	- خوب باشه. تو الان خونه داری. خونهات هم اینجاست. به عنوان یک زن حق نداری شب بیرون بمونی.
	نیلا جرعهای چای نوشید و گفت:
	- اینجا خونه من نیست. هیچ تعلق خاطری بهش ندارم. فکر نمیکنم هم هرگز بهش علاقمند بشم.
	شاهین نگاه سردی به نیلا کرد و لپتاپ را باز کرد و مشغول کار شد.
	- مگه قرار نبود من رو ببری خونه بابام.
	- پشیمون شدم.
	- چرا؟ (13)
	- هر وقت به این خونه تعلق خاطر پیدا کردی، میبرمت خونه بابات.
	- وا!
	شاهین شانههایش را بالا انداخت و نیلا بیحوصله، ایش گفت و از جایش بلند شد که نگاهش به پاکتهای خرید افتاد.
	- چی خریدی؟
	شاهین در حالیکه نگاهش به لپتاپ بود گفت:
	- واسه ات پالتو و یه مانتوی پاییزه گرفتم. بپوش ببین خوشت میاد.
	نیلا با ذوق محتویات پاکتها را روی تخت خالی کرد. پالتوی بلند قهوه ای را تن زد و به جلوی آینه رفت. خود را نگریست و گفت:
	نیلا با ذوق محتویات پاکتها را روی تخت خالی کرد. پالتوی بلند قهوه ای را تن زد و به جلوی آینه رفت. خود را نگریست و گفت: (1)
	نیلا با ذوق محتویات پاکتها را روی تخت خالی کرد. پالتوی بلند قهوه ای را تن زد و به جلوی آینه رفت. خود را نگریست و گفت: (2)
	- چقدر بهم میاد. نه؟
	شاهین سر بلند کرد و او را نگریست.
	- ببینمت.
	نیلا رو به او کرد. شاهین خندید و گفت:
	- با این لباسهای شلم شوربا آره. خیلی بهت میاد.
	دوباره سرش را در لپتاپ فرو برد.
	نیلا ناراحت شد. رفت و مانتوی پاییزه را پوشید. شاهین رو به او کرد. خندید. نیلا عصبانی شد و مانتو را از تن بیرون کشید و روی تخت انداخت و گفت:
	- نخند. به سلیقه خودت میخندی؟
	- بیا اینجا.
	- ولم کن.
	- بیا ببین متوجه میشی این چی نوشته!
	نیلا به کنار شاهین رفت و روی لپتاپ خم شد. شاهین دستهایش را دور نیلا انداخت و او را در آغوش کشید و روی پایش نشاند. نیلا که یکه خورده بود خواست برخیزد. شاهین او را محکم گرفت و زیر گوشش گفت:
	- آروم باش. بشین.
	قلب نیلا به تپش در آمده بود. از این حال خجالت میکشید. شاهین صورت سرخ شده نیلا را سمت خود گرداند. صورتشان فاصلهای با هم نداشت. شاهین آهسته گفت:
	قلب نیلا به تپش در آمده بود. از این حال خجالت میکشید. شاهین صورت سرخ شده نیلا را سمت خود گرداند. صورتشان فاصلهای با هم نداشت. شاهین آهسته گفت: (1)
	قلب نیلا به تپش در آمده بود. از این حال خجالت میکشید. شاهین صورت سرخ شده نیلا را سمت خود گرداند. صورتشان فاصلهای با هم نداشت. شاهین آهسته گفت: (2)
	- تو همه چی بهت میآد. سلیقه من هم حرف نداره.
	نیلا قلبش به شدت میزد. به خوبی میدانست این شکل نزدیکی، یک چیزش فرق دارد. فرق دارد با تن دادن به خواستههای شبانه این مرد.
	نگاهش فرق داشت. حسش متفاوت بود. چیزی در آن حالتهای شاهین میدید که بیقرارش میکرد. حتی جملاتش دل او را به تلاطم وا میداشت.
	نگاهش فرق داشت. حسش متفاوت بود. چیزی در آن حالتهای شاهین میدید که بیقرارش میکرد. حتی جملاتش دل او را به تلاطم وا میداشت. (1)
	نگاهش فرق داشت. حسش متفاوت بود. چیزی در آن حالتهای شاهین میدید که بیقرارش میکرد. حتی جملاتش دل او را به تلاطم وا میداشت. (2)
	چشمش دو دو میزد. وقتی دست شاهین روی پایش نشست تمام تنش لرزید.
	چشمش دو دو میزد. وقتی دست شاهین روی پایش نشست تمام تنش لرزید. (1)
	چشمش دو دو میزد. وقتی دست شاهین روی پایش نشست تمام تنش لرزید. (2)
	شاهین دستش را سمت کمر او سراند و گفت:
	- برو یه لباس شیک بپوش. بعد این  مانتو رو.
	- باشه. (14)
	نیلا دوباره تلاش کرد برخیزد. اما شاهین اجازه نداد. نگاهش چشمهای نیلا را میکاوید. دستش را بالا برد و چانه نیلا را گرفت. آهسته سرش را چند سانت جلو برد و لبهایش را روی لب نیلا گذاشت.
	نیلا دوباره تلاش کرد برخیزد. اما شاهین اجازه نداد. نگاهش چشمهای نیلا را میکاوید. دستش را بالا برد و چانه نیلا را گرفت. آهسته سرش را چند سانت جلو برد و لبهایش را روی لب نیلا گذاشت. (1)
	نیلا دوباره تلاش کرد برخیزد. اما شاهین اجازه نداد. نگاهش چشمهای نیلا را میکاوید. دستش را بالا برد و چانه نیلا را گرفت. آهسته سرش را چند سانت جلو برد و لبهایش را روی لب نیلا گذاشت. (2)
	چیزی در قلب نیلا فرو ریخت. او بوسهی نرمی از نیلا گرفت و دوباره آن را تکرار کرد. شاهین خواست یکبار دیگر او را ببوسد که نیلا با وحشتی ناخواسته از آغوش او گریخت و دستپاچه گفت:
	چیزی در قلب نیلا فرو ریخت. او بوسهی نرمی از نیلا گرفت و دوباره آن را تکرار کرد. شاهین خواست یکبار دیگر او را ببوسد که نیلا با وحشتی ناخواسته از آغوش او گریخت و دستپاچه گفت: (1)
	چیزی در قلب نیلا فرو ریخت. او بوسهی نرمی از نیلا گرفت و دوباره آن را تکرار کرد. شاهین خواست یکبار دیگر او را ببوسد که نیلا با وحشتی ناخواسته از آغوش او گریخت و دستپاچه گفت: (2)
	- دیر میشه.
	به جلوی آینه رفت و برسش را برداشت و مشغول شانه کشیدن روی موهایش شد. گونههایش به شدت میسوخت و به خوبی صدای ضربان محکم قلبش را میشنید. و یک جمله در سرش اکو میشد «اون با من معاشقه میکرد». ترس ناشناختهای وجودش را فرا گرفته بود.
	شاهین رو به لپتاپ کرد و به تنها چیزی که فکر نکرد کارش بود. او به حال نیلا اندیشید. حس نیلا را درک کرده بود. میدانست نیلا حس متفاوتش را فهمیده است. و اگر نه شب تا صبح در یک تخت در آغوش هم بودند. همین نزدیکی و فراتر از آن را با هم داشتند. اما شاهین فه...
	نیلا موهایش را محکم بست و با دست لرزان مشغول آرایش شد. از چیزی که حس کرده بود میترسید. او هنوز داشت با خود میگفت:
	- قسم میخورم این یک معاشقه ی واقعی از طرف شاهین بود تا حرکتی برای رفع نیاز. این مرد داره وابسته میشه. سن کمی نداره. حتما بعد از گذشت این همه سال، توانایی روحیش رو داره که بخواد دوباره عاشق بشه. اما چرا من؟ نه، امکان نداره. نمیذارم.
	از اینکه شاهین عاشقش شود میترسید.
	از حس آن مرد به خود میترسید.
	رژ گونه را برداشت و به آن خیره شد.
	نگاه سوزان شاهین را به خاطر آورد. شبیه به نگاههای حسام
	، آرام و خمار و عاشق بود. حرکات آهسته دستش، روی پا و کمرش نشانهای از نیاز نداشت. احساس میکرد، شاهین با لمس او میخواست، بیشتر حس بودنش را به او القا کند. حسی توأم با محبت خالصانه و عشق.
	ترسیده سرش را تکان داد. نمیخواست درگیر احساسات شوند. نمیخواست درگیر مردی شود که با شرط و شروط و به خاطر تمام شدن مرگ و خونریزی هم بسترش شده بود. همین رابطه شبانه آرام و همراه با احترام متقابل را بیشتر میپسندید. که نه میتوانست چهره او را ببیند و نه...
	ترسیده سرش را تکان داد. نمیخواست درگیر احساسات شوند. نمیخواست درگیر مردی شود که با شرط و شروط و به خاطر تمام شدن مرگ و خونریزی هم بسترش شده بود. همین رابطه شبانه آرام و همراه با احترام متقابل را بیشتر میپسندید. که نه میتوانست چهره او را ببیند و نه... (1)
	ترسیده سرش را تکان داد. نمیخواست درگیر احساسات شوند. نمیخواست درگیر مردی شود که با شرط و شروط و به خاطر تمام شدن مرگ و خونریزی هم بسترش شده بود. همین رابطه شبانه آرام و همراه با احترام متقابل را بیشتر میپسندید. که نه میتوانست چهره او را ببیند و نه... (2)
	شاهین اما از حرکت نیلا خشمگین شده بود. نه از دور شدنش. از ترسش، از دستپاچگیش از وحشتش.
	در حالیکه نگاهش به صفحه لپتاپش بود معترض گفت:
	- چته تو نیلا؟
	نیلا از جا پرید و به خود آمد و ترسیده گفت:
	- هیچی. (2)
	- از چی ترسیدی؟ از من؟
	- نه... فقط...
	- فقط چی؟ تا حالا تو بغلم نبودی که فرار کردی؟
	- نه. فقط نخواستم طول بکشه که از بیرون رفتن پشیمون بشیم.
	- اینا رو میبینی؟
	نیلا چرخید و گفت:
	- چی؟ (4)
	شاهین رو به نیلا، به سرش اشاره کرد و گفت:
	- این دو تا گوش مخملی؟ خوشگلن؟ درازن؟
	- دور از جون. (1)
	شاهین از جا بلند شد و لبتاپ را خاموش کرد و سمت کمد رفت. گفت:
	- لیاقتت اون جوابیه که تو ذهنمه، ولی دوست ندارم بهت توهین کنم.
	- توهینت رو کردی، راحت باش. خر منم
	شاهین نیم نگاهی به عقب انداخت و گفت:
	- دور از جون... نخواستم این رو بگم.
	- پس چی؟ (1)
	- این که دروغگو نباش. دروغگوی خوبی نیستی. پس سعی نکن به من دروغ بگی.
	نیلا سری تکان داد و لباسهای راحتیش را با یک شلوار مشکی جذب و یک تونیک سفید کوتاه تعویض کرد.
	نیلا سری تکان داد و لباسهای راحتیش را با یک شلوار مشکی جذب و یک تونیک سفید کوتاه تعویض کرد. (1)
	نیلا سری تکان داد و لباسهای راحتیش را با یک شلوار مشکی جذب و یک تونیک سفید کوتاه تعویض کرد. (2)
	مانتوی پاییزه مشکی رنگ جلو بازی که شاهین برایش خریده بود را پوشید. یک شال مشکی روی سرش انداخت و یک سمت آن را روی شانهاش انداخت.
	کنار شاهین ایستاد و یک شیشه عطر برداشت و از آن به خود پاشید. شاهین شیشه عطر خود را برداشت و از آن به گردنش پاشید.
	بوی عطر شیرین چوب زیر مشام نیلا نشست. پلکهایش را بست. بو کشید. رایحه شیرین را در ریههایش نگهداشت.
	بوی عطر شیرین چوب زیر مشام نیلا نشست. پلکهایش را بست. بو کشید. رایحه شیرین را در ریههایش نگهداشت. (1)
	بوی عطر شیرین چوب زیر مشام نیلا نشست. پلکهایش را بست. بو کشید. رایحه شیرین را در ریههایش نگهداشت. (2)
	خاطرات در ذهنش زنده شدند. روزی که با حسام داشتند کوه نوردی میکردند. نیلا پس از طی مسیری طولانی گفت:
	- خسته شدم... عرق کردم... اونوقت تنمون بوی بد میده.
	حسام ایستاد و او را به خود چسباند و گفت:
	- بوی بد! این رو بو کن.
	و گردنش را به بینی نیلا نزدیک کرد. نیلا بو کشید و گفت:
	- عالیه.
	- تو حالت خوبه؟
	نیلا با صدای شاهین به خود آمد. پلک گشود. به یاد آن روز و آن احوال. آرام گفت:
	- خوبم. (3)
	شاهین رو به او چرخید و نیلا را سمت خود چرخاند و چند لحظه نگاهش کرد و گفت:
	- عالی شدی.
	- واقعا؟
	- بله. (25)
	نگاه نیلا سمت شیشهی عطر شاهین رفت.
	- تو این عطر رو دوست داری. درسته؟
	نیلا دستپاچه شد و سری تکان داد و گفت:
	- آ... آره. بوی خوبی میده.
	- خوبه. پس دیگه به رامین حسودیم نمیشه که از اون حشره کش به خودش میپاشه.
	نیلا خندید و گفت: (1)
	- بی انصافی نکن. رامین هم خودش پسر خوبیه، هم هرچی که استفاده میکنه خوبه.
	شاهین دستهایش را دوطرف صورت نیلا گذاشت و گفت:
	- من آدم خیلی حسودیم. خیلی زیاد. الان حسودیم شد از رامین تعریف کردی.
	نیلا لبخند زد و چهره شاهین را نگاه کرد تا ببیند این حرفش چقدر جدی است. و جدیت را در چهره او دید. گفت:
	- حسود نباش. تو هم خیلی خوبی.
	- الان دیگه نمیتونم تعریفت رو قبول کنم.
	- چرا؟ (14)
	- هر وقت بداهه ازم تعریف کردی با جون و دل قبول میکنم.
	و بعد پیشانی نیلا را بوسید و گفت:
	- بریم، دیر شد.
	نیلا کیفش را برداشت و جلوی در کفشهایش را پوشید. هر دو بیرون رفتند  و از جلوی چشمهای متعجب و نگاههای پر تنفر ربکا و شیلا و منیر خانم گذشتند.
	نیلا کیفش را برداشت و جلوی در کفشهایش را پوشید. هر دو بیرون رفتند  و از جلوی چشمهای متعجب و نگاههای پر تنفر ربکا و شیلا و منیر خانم گذشتند. (1)
	نیلا کیفش را برداشت و جلوی در کفشهایش را پوشید. هر دو بیرون رفتند  و از جلوی چشمهای متعجب و نگاههای پر تنفر ربکا و شیلا و منیر خانم گذشتند. (2)
	منیر خانم گفت: (4)
	- ببرش دور دور بهش بد نگذره.
	شاهین ایستاد. رویش را به مادرش کرد. دستش را بین دو کتف نیلا گذاشت و گفت:
	- تو برو تو باغ.
	نیلا رفت.
	شاهین سمت مادرش برگشت و گفت:
	- مشکل شما چیه؟
	- مشکل من وجود این دختر کنار توئه، وجودش تو خونهی منه.
	آقای راستاد غرید:
	- منیر!
	شاهین گفت: (1)
	- بهتره به دیدن این دختر کنار من عادت کنین. اون همسر منه. قرار هم نیست جدا از من باشه. اگر این خونه واقعا مال شما بود به خاطر این حرفتون حتی یک دقیقه هم معطل نمیکردم و میرفتم.
	- تو که چیزی برات نمونده. کجا میرفتی؟ تو خیابون چادر میزدی؟
	- چادر زدن شرف داره به تحمل این لحن و نگاه شما.
	شیلا با حرص موهایش را روی یک شانهاش انداخت و گفت:
	- مامان حق داره نخواد خواهر قاتل پسرش...
	شاهین با چهره خشمگین انگشت اشارهاش را بالا آورد و روی لبش گذاشت و گفت:
	شاهین با چهره خشمگین انگشت اشارهاش را بالا آورد و روی لبش گذاشت و گفت: (1)
	شاهین با چهره خشمگین انگشت اشارهاش را بالا آورد و روی لبش گذاشت و گفت: (2)
	- هیش. تو خفه تا لهت نکردم.
	و بعد راهش را گرفت و از عمارت بیرون زد و در را به هم کوفت.
	شیلا زیر لب گفت:
	- زن ذلیل، بدبختِ زن ندیده.
	شاهین همراه نیلا که منتظر بود راه افتاد. نیلا هیچ نپرسید و شاهین هم حرفی نزد. وقتی سوار ماشین شدند شاهین آن را به حرکت در آورد و به سمت مقصدش راند.
	شاهین سیگاری برداشت که نیلا گفت:
	- میتونم خواهش کنم سیگار نکشی.
	- اذیت میشی؟
	- نه. فقط فضا بستهاس لباسامون بوی سیگار میگیره و این اذیتم میکنه
	- باشه. (15)
	شاهین سیگار را روی داشبورد انداخت.
	- میری خونه بابات؟
	- من رو میبری؟
	- چرا که نه!
	نیلا ذوق زده شد و دستهایش را به هم قفل کرد و گفت:
	- تو خیلی خوبی.
	شاهین نیم نگاهی به نیلا انداخت و لبخند زد.
	- این رو بداهه گفتم.
	- میدونم
	نیلا از پنجره بیرون را نگریست و گفت :
	- تو خیلی مهربونی. بر خلاف چیزی که روزای اول حس میکردم هستی. حتی لازم نیست ازت ترسید. شاید گاهی خیلی خشن بشی اما باز در اوج خشونت دل رحمی.
	- این رو یادت باشه که فقط در مقابل تو اینطورم . نه هیچکس دیگه.
	به هر حال. این برداشت من از شماست.
	شاهین سر فرود آورد و بعد از تهیهی گل و شیرینی نیلا را به منزل پدرش رساند.
	شاهین سر فرود آورد و بعد از تهیهی گل و شیرینی نیلا را به منزل پدرش رساند. (1)
	شاهین سر فرود آورد و بعد از تهیهی گل و شیرینی نیلا را به منزل پدرش رساند. (2)
	نیلا پرسید: (1)
	- اینجا رو از کجا بلدی؟
	شاهین شانهاش را بالا کشید و سر تکان داد.
	- نمیای تو؟
	- من نباشم بهتره.
	- چرا اینطور فکر میکنی؟
	- چون فکر نمیکنم کسی من رو دوست داشته باشه و یا انتظارم رو بکشه.
	نیلا کمی فکر کرد و دستش را به دسته گل زیبای دستش کشید و گفت:
	- من هر روز دارم با کسایی زندگی میکنم که دوستم ندارن، اما تحمل میکنم. تو نمیتونی یکی دو ساعت تحمل کنی؟
	- نه! من برام سخته.
	- پس بیچاره من... ممنون بابت اینا
	- برو به سلامت. ده دقیقه قبل از اومدنم  بهت زنگ میزنم.
	- باشه (5)
	نیلا پیاده شد و زنگ در را فشرد. دستش را روی دوربین گذاشت.
	- کیه؟ (4)
	- باز کن بابا. منم.
	- نیلا جانم. بیا تو بابا.خوش اومدی
	در باز شد و نیلا به درون رفت. شاهین چراغ زد و راه افتاد و رفت.
	نیلا به درون ساختمان رفت و مادرش را که بسیار بیقرارش بود در آغوش کشید. انیس خانم گریه میکرد و قربان صدقه نیلا میرفت.
	نیلا به درون ساختمان رفت و مادرش را که بسیار بیقرارش بود در آغوش کشید. انیس خانم گریه میکرد و قربان صدقه نیلا میرفت. (1)
	نیلا به درون ساختمان رفت و مادرش را که بسیار بیقرارش بود در آغوش کشید. انیس خانم گریه میکرد و قربان صدقه نیلا میرفت. (2)
	آقا جلال به سختی نیلا را از آغوش انیس خانم بیرون کشید و گفت:
	- کشتیش خانم. سلامت اومده اینجا، میخوای بکشی و برگردونی؟
	- خدا نکنه آقا.
	نیلا به آغوش پدرش رفت. چقدر دلتنگ این مرد بود.
	وقتی نیلا نشست مادرش گلها را در گلدان گذاشت و گفت:
	- چرا شوهرت نیومد تو؟
	- شاید چون راحت نیست.
	- حالا که تو رو آورده اینجا خودش هم باید میاومد. به هر حال اون الان داماد این خانواده است.
	- مامان، نباید فراموش کرد بین دو خانواده چه اتفاقی افتاده.
	- بهش زنگ بزن باهاش حرف بزنم.
	- ولش کن مامان. بذار راحت باشه.
	- شمارهاش رو بگیر باهاش حرف بزنم.
	- مامان.
	انیس خانم معترض گفت:
	- نیلا! زنگ بزن دیگه.
	نیلا به ناچار با شاهین تماس گرفت. شاهین بعد از دو بوق جواب داد و گفت:
	- جانم نیلا،چیزی فراموش کردی؟
	- نه. مامان میخواد باهات صحبت کنه.
	- باشه. گوشی رو بهشون بده.
	نیلا گوشی را سمت مادرش گرفت. انیس خانم نگاهی به گارد گوشی با آن همه قلب قرمز و صورتی درخشان کرد و گفت:
	- تو که از این چیزا نمیزدی به گوشیت. این چقدر دخترونس.
	نیلا خندید و گفت: (2)
	- انتخاب شاهین بود.
	شاهین که صدای انیس خانم و نیلا را شنیده بود لبخند زد و کنار پیاده رو پارک کرد.
	- الو آقای راستاد
	- سلام مادر!
	با مادر گفتن شاهین، انیس خانم چند لحظه ساکت شد. سپس گفت:
	- سلام. خوب هستین؟
	- بله خوبم. شما بهترین؟
	- خدا رو شکر. من هم خوبم. به مرحمت شما.
	- لطف دارین.بفرمایید درخدمتم
	- شما نیلای من رو تا دم خونهام میاری، ولی داخل نمیای؟ این چه کاریه؟
	- راستش فکر میکردم اینطور بهتره و اینکه نیلا اینطور راحتتره. شاید بعد از این مدت دوست داره با شما تنها باشه
	- نه اینطور نیست. من دوست دارم شما هم باشین. دلم میخواد دخترم هر جا که هست شوهرش هم باشه. فکر میکنم این درست نیست نیلا رو جایی بذارین و خودتون برین. حالا که قراره نباشین پس بهتره نیلا رو هم ببرین.
	نیلا معترض گفت: (1)
	- مامان. (1)
	شاهین دستش را روی فرمان کشید و گفت:
	- فکر میکنم بعد از اون موضوع و اجبار ازدواج نیلا کسی دلش نخواد من رو ببینه.
	- حتما برگرد بیا، منتظرت هستیم. باهات حرف دارم.
	- چشم. (7)
	- بی بلا.
	انیس خانم خداحافظی کرد و ارتباط را قطع کرد. گوشی را به نیلا برگرداند و گفت:
	- الان میآد.
	نیلا ابروهایش را بالا انداخت و منتظر شد. ده دقیقه بعد شاهین آمد. نیلا در را برایش باز کرد و او به درون منزل آمد.
	با آقا جلال دست داد و با انیس خانم احوالپرسی کرد.
	انیس خانم قبل از نشستن شاهین گفت:
	- تشریف بیار تو آشپزخونه.
	- چشم. (8)
	او کتش را به دست نیلا داد و به دنبال انیس خانم روان شد. پشت میز نشست. انیس خانم برایش چای در استکان ریخت و مقابلش گذاشت.
	- ممنون. (7)
	- خواهش میکنم
	انیس خانم حین آماده کردن ظروف برای شام گفت:
	- ببین آقا شاهین. همه میدونیم طی یک اتفاق بد، با هم آشنا شدیم. ماها دوسال با هم درگیر بودیم و توی این مدت هممون از لحاظ روحی روانی آسیب دیدیم. میدونم شما برادرتون رو از دست دادین. این درد کمی نیست. ولی در ازای نیلا پسرم رو بخشیدین. حالا که موضوع به ...
	انیس خانم اندوهگین به مقابلش خیره شد. آهی کشید. شاهین سر بلند کرد و گفت:
	- اگر به شما گفتم مادر، به این دلیل بود که میخوام مادر همسرم رو به اندازه مادر خودم عزیز و محترم بدونم. سینا کاری کرد که جون برادرم رو گرفت. من با قبول این ازدواج بخشیدمش. شاید حتی قبل از این ازدواج. سینا ناخواسته این کار رو کرد. ممکن بود الان این مو...
	- نیلا راست میگفت شما خیلی منطقی هستین.
	- ممنون. (8)
	- پس خود شما هم اینجا رو مثل خونه خودتون بدونید و احساس غریبی نکنید.
	- چشم. کمک لازم دارین؟
	انیس خانم چند بشقاب جلوی دست او گذاشت و گفت:
	- لطفا اینا رو ببرید توی سالن و بگید نیلا بیاد.
	- چشم. (9)
	- چشمتون روشن.
	شاهین ظرفها را برداشت و به هال رفت. ظروف را روی میز ناهارخوری گذاشت و گفت:
	- نیلا جان مادر صداتون میکنن.
	نیلا به آشپزخانه رفت و شاهین مقابل آقا جلال نشست.
	- پسر خوبی به نظر میآد.
	- اون خیلی خوبه مامان.
	_ ازش خوشت میاد؟
	نیلا در حالیکه به مادرش کمک میکرد تا غذاها را در دیس بکشد گفت:
	نیلا در حالیکه به مادرش کمک میکرد تا غذاها را در دیس بکشد گفت: (1)
	نیلا در حالیکه به مادرش کمک میکرد تا غذاها را در دیس بکشد گفت: (2)
	- ازش بدم نمیاد. اما دوستشم ندارم. یعنی برام اهمیتی نداره. میگذره دیگه. مثل یه هم اطاقیه. کاری به کار هم نداریم.
	- بدون احساس که نمیشه.
	- بیخیال مامان. نمیخوام به این چیزها فکر کنم.
	- باشه مامان.
	- مامان، از حسام خبر دارین؟ این طرفا نیومد؟
	- چرا مادر. حالش خوب بود. بهش هم گفتیم ازدواج کردی!
	تن نیلا یخ زد. دستهایش را مشت کرد و گفت:
	- چی گفت؟ (1)
	- چی بگه مادر؟ بنده خدا حالش خیلی بد شد.
	- واقعا ناراحت شد؟
	- خیلی زیاد.
	نیلا به فکر فرو رفت.
	- چند باری رفت و اومد. میخواست باهات حرف بزنه. ولی دیگه بابات بهش گفت که ازدواج کردی و نه به ما و نه به تو، زنگ نزنه.
	- شما از کجا میدونین به من زنگ زده؟
	- مگه خبر نداری؟
	- چی رو؟
	- شوهرت یه روز عصر اومد خونهمون و ازمون خواست به حسام بگیم دیگه باهات تماس نگیره. میگفت نمیخوام خودم رو درگیر بکنم. بهتره بدونه نیلا ازدواج کرده و از این حرفها. خوب حق هم داره. شما بدون اطلاع حسام این کاررو کردین.
	- پس برای همین آدرس خونه رو بلد بود.
	- تو خبر نداشتی؟
	- نه. (9)
	- الان هم که میدونی به روی خودت نیار. کاری نکنی بینتون شکرآب بشه
	نیلا سر فرود آورد و میز شام را چید. و بعد هر دو مرد را که گرم صحبت بودند به سر میز دعوت کرد.
	نیلا در تمام طول مدت آنقدر در فکر بود که توجه شاهین کاملا به او جلب شده بود.
	دوساعت بعد شاهین خستگی را بهانه کرد و از نیلا خواست به منزل بروند.
	وقتی خداحافظی کردند و سوار ماشین شدند شاهین بیصبرانه پرسید:
	- اتفاقی افتاده؟ (2)
	- نه. چطور مگه؟
	- ولی تمام مدت تو خودت بودی. انگار از اومدن به خونه پدرت خوشحال نبودی
	- نه اصلا اینطور نیست. خیلی هم خوشحال شدم.
	- پس چرا من این حس رو ازت دریافت نمیکنم؟
	- نمیدونم چون تو به همه چی شک داری؟
	شاهین ابروهایش را بالا انداخت و متعجب گفت:
	- من به همه چی شک دارم؟ من به چی شک کردم تا حالا؟
	- من الان حوصله بحث کردن ندارم.
	- ببین نیلا. اول اینکه اگه الان حوصله نداری نتیجه همون احوالت خونه باباته. چی شنیدی که ریختی به هم؟ دوم اینکه من به چیزی شک نمیکنم، فقط متأسفانه به همه چی دقّت میکنم و درکم از اتفاقّات پیرامونم بالاست. آدم نفهمی نیستم که متوجه نشم اون دختر شاد و ش...
	میپرسم چِت شده مثل یه دختر خوب بگو مشکلم اینه که کمکت کنم. میریزی تو خودت میخوای چی رو ثابت کنی؟
	اینکه خیلی تو داری، خیلی مستحکمی. با من مثل یه خانواده باش. چیزی رو ازم پنهون نکن. بهم اعتماد کن. بذار اگر کاری ازم برمیاد انجام بدم
	اینکه خیلی تو داری، خیلی مستحکمی. با من مثل یه خانواده باش. چیزی رو ازم پنهون نکن. بهم اعتماد کن. بذار اگر کاری ازم برمیاد انجام بدم (1)
	اینکه خیلی تو داری، خیلی مستحکمی. با من مثل یه خانواده باش. چیزی رو ازم پنهون نکن. بهم اعتماد کن. بذار اگر کاری ازم برمیاد انجام بدم (2)
	نیلا بیحوصله گفت:
	- در این خصوص هیچی ازت بر نمیاد. پس اینقدر پاپیچم نشو.
	- ببین. پس درست متوجه شدم. اتفاقی افتاده. در ضمن تو از کجا میدونی شاید تونستم کاری کنم.
	- چیزی نیست.
	- نیلا... (2)
	نیلا یکدفعه چون آتشفشان فوران کرد و با صدای بالا رفته گفت:
	- ولم کن شاهین. بسه. بسه. خواهش میکنم دست از سرم بردار. لازم هم نیست اینقدر حواست به من باشه. که من خوشحالم، غمگینم، ناراحتم، عصبیم، چیزی خوردم، نخوردم، هر چی! فقط بذار راحت باشم. بذار تو خودم باشم. خسته شدم از بس زیر نگاه ذرهبینی تو بودم. این دقت و...
	شاهین نفس عمیقی کشید و گفت: (1)
	- وقتی میگم هنوز صلاح نیست بری خونه بابات به همین دلیله.
	نیلا در میان خشمش شاهین را نگریست. شاهین نیمنگاهی به او انداخت و گفت:
	نیلا در میان خشمش شاهین را نگریست. شاهین نیمنگاهی به او انداخت و گفت: (1)
	نیلا در میان خشمش شاهین را نگریست. شاهین نیمنگاهی به او انداخت و گفت: (2)
	- تا وقتی که تو اون خونه حرف از حسام عظیمی باشه، صلاح نیست که نیلا سرمد به اونجا رفت و آمد کنه.
	شاهین انگشت اشارهاش را روی گوشش زد و گفت:
	- یه چیز از حسام عظیمی میشنوه، میخواد با حرفاش من رو تیکه پاره کنه. در موردش چی شنیدی که میخوای من رو خفه کنی؟ یا اینکه نه، شاید چون از پدرت خواستم بهش خبر بدن تو ازدواج کردی خیلی خواستهی زیاد و نامعقولیه؟ شنیده ازدواج کردی ناراحت شده، غصه خورده....
	دستهای نیلا میلرزید. شاهین را زرنگتر از این حرفها دید. او اتفاقات را بو میکشید. احساسات را بو میکشید و درست سر اصل مطلب میرفت. طوری که با حرفهایش راه پس و پیش نمیگذاشت.
	سرعتش بالا رفته بود. نیلا میترسید و صورت کبود شاهین نشان دهنده وخامت اوضاع بود.
	سرعتش بالا رفته بود. نیلا میترسید و صورت کبود شاهین نشان دهنده وخامت اوضاع بود. (1)
	سرعتش بالا رفته بود. نیلا میترسید و صورت کبود شاهین نشان دهنده وخامت اوضاع بود. (2)
	نیلا ترسیده گفت: (1)
	- خیلی خوب. آروم باش. سرعتت رو کم کن، الان تصادف
	می کنیم.
	شاهین گوش نکرد. نیلا مُصِر گفت:
	- شاهین. با توام. الان تصادف میکنیم. شاهین بی خیال لایی میکشید و حرصش را سر پدال ها خالی میکرد.
	نزدیک بود با ماشینی تصادف کنند، شاهین نیش ترمزی گرفت و فرمان را سمت چپ گرداند و از لای ماشینها گریخت.
	نیلا از ترس به گریه افتاد و یک دستش را به داشبورد تکیه داد و دست دیگرش را روی ساعد شاهین گذاشت و بغض کرده گفت:
	- شاهین! خواهش میکنم آرومتر. من میترسم
	شاهین دست چپش را که مشت شده بود روی سینهاش کوفت و گفت:
	- تو شبها سرت رو میذاری اینجا و میخوابی. اونوقت فکرت هنوز درگیر کس دیگه است.
	نیلا ساعد او را محکم تکان داد و با فریاد گفت:
	- غلط کردم. فقط بس کن.
	صدای جیغ لاستیکها و تکانهای شدید ماشین اشک نیلا را در آورد.
	نیلا فریاد کشید:
	- شاهین ارواح خاک شاهرخ بس کن
	اما شاهین با ابروهای به هم پیوسته، کارش را میکرد.
	نیلا از ترس هر دو دستش را روی سرش گذاشت و خم شد و داد زد:
	شاهین. جون مادرت تمومش کن.
	ولی انگار این مرد کسی برایش اهمیت نداشت. نیلا فریاد زد:
	- جون هر کی که دوست داری بس کن. جون من بس کن.
	چند ثانیه بعد شاهین سرعتش را پایین آورد و آرام راند. نیلا اما با آن حال زار میزد.
	وقتی به منزل رسیدند هر دو بیحوصله و ناراحت به درون ساختمان رفتند. همهی خانواده راستاد دور هم نشسته بودند. حتی محسن و شیوا هم بودند.
	هر دو آهسته سلام دادند و جواب گرفتند.
	رامین گفت: (5)
	- شاهین بیا کارت دعوت داری. یه عروسی افتادیم.
	شاهین بیحوصله گفت:
	- مبارک باشه. (2)
	و درب سوئیت را باز کرد و از پلهها سرازیر شد.
	شیوا به نیلا رسید و نگاهش را از جای خالی شاهین گرفت و به چشمهای سرخ شده نیلا نگاه کرد و گفت:
	- خوبی؟ چی شده؟
	نیلا که طاقت از کف داده بود به آغوش شیوا رفت و به گریه افتاد. شیوا متعجب پشت او را ماساژ داد و گفت:
	- چی شده؟ (2)
	همه حال خراب نیلا را نگریستند. آقای راستاد گفت:
	- چیشده دخترم؟
	نیلا از شیوا جدا شد و خطاب به رامین گفت:
	- تو رو خدا برید پایین بازم نره قرص بخوره. دیگه تحمل رفتارای بعدش رو ندارم.
	رامین با اعصاب خوردی روی زانوهایش زد و گفت:
	- باز شروع شد. الان کتکاش رو من میخورم.
	ربکا که از ته دل خوشحال بود گفت:
	- بیجا. خودش رو بفرستین پایین مسئلهاش رو حل کنه. یادت رفته دفعه پیش چی سرت آورد؟
	رامین که سمت سوئیت میرفت گفت:
	- تو ساکت.
	- واقعا که لیاقتت همون مشت و لگداس
	- الان بر میگردم بهت میگم.
	رامین از پلهها پایین رفت. شیوا دست نیلا را کشید و او را در گوشهای نشاند و کنارش نشست و دستهایش را در دست گرفت و با صدای آهسته گفت:
	رامین از پلهها پایین رفت. شیوا دست نیلا را کشید و او را در گوشهای نشاند و کنارش نشست و دستهایش را در دست گرفت و با صدای آهسته گفت: (1)
	رامین از پلهها پایین رفت. شیوا دست نیلا را کشید و او را در گوشهای نشاند و کنارش نشست و دستهایش را در دست گرفت و با صدای آهسته گفت: (2)
	- عزیزم. نگران نباش. درست میشه. بازم چرا ناراحته؟ اذیتت کرد؟
	- خودم مقصرم. حق داره. من بلد نیستم باهاش چطور رفتار کنم؟ کارهای من غلطه.
	شیوا انگشتهای او را ماساژ داد و گفت:
	- غصه نخور. تا با هم مچ بشین کلی زمان میبره.
	بعد دست نیلا را فشرد و با لبخند نرمش گفت:
	- نبینم داداشم رو اذیت کنی. چشات رو در میارم. بار آخرت باشه.
	نیلا به جای خندیدن بیشتر گریه کرد و دستهایش را پس کشید و سرش را بین دستهایش گرفت و هق هق زد.
	منیر خانم رو به آقای راستاد با طعنه  گفت:
	- رفتی زن گرفتی واسش که حال روحیش بهتر بشه دیگه؟ الان حالش خوبه؟ صبح دعوا، ظهر دعوا، شب دعوا، نصف شب دعوا. پس کو اون حال خوب؟ هر روز داره بدتر میشه و بهتر نمیشه. اون وقتا این بچه ماهی یکبار به هم میریخت. الان شده یه شب درمیون. وقتی غد بازی در میار...
	آقای راستاد در سکوت تسبیحش را گرداند. داشت فکر میکرد کارش تا چه حد درست بوده است. ربکا و شیلا هم با نگاههای سرزنش واری که به نیلا میکردند، در موردش در حال پچ پچ بودند.
	رامین در سوئیت با شاهین درگیر بود و اجازه نمیداد داروهایش را بردارد. شاهین با چشمهای به خون نشسته و عصبی گفت:
	رامین در سوئیت با شاهین درگیر بود و اجازه نمیداد داروهایش را بردارد. شاهین با چشمهای به خون نشسته و عصبی گفت: (1)
	رامین در سوئیت با شاهین درگیر بود و اجازه نمیداد داروهایش را بردارد. شاهین با چشمهای به خون نشسته و عصبی گفت: (2)
	- رامین به قرآن الان جوری میزنمت فکت خورد شه. برو کنار از جلوی این لعنتی.
	- گوش کن شاهین. این قرصها دوای دردت نیستن. بدون اینها تحمل کن.
	شاهین ناتوان برگشت و سمت تخت رفت و نشست و گفت:
	- نمیتونم. دارم دیوونه میشم. نمیخوام ببینم، نمیخوام بشنوم. فقط میخوام بخوابم. سرم هم درد میکنه. میفهمی.
	- زیاد که قرص میخوری قاطی میکنی
	شاهین با همان حال دراز کشید و دستهای قفل شدهاش را پشت سرش گذاشت و گفت:
	- از زیاد قرص خوردن قاطی نمیکنم فقط بیهوش میشم. من از غصههایی که میخورم قاطی میکنم. از فشار عصبی قاطی میکنم. از چیزهایی که میبینم. کی میفهمه که من هم آدمم. یه روح داغون دارم. یه قلب شکسته. یه مغز نابود. کل زندگیم شد فکر و فکر و فکر. مگه من چه ...
	نوشین گذاشتم. چرا ولم کرد؟ اون که هر چی خواست بهش دادم. پس چرا رفت و با رفتنش کمر به نابودیم بست؟ اون الان کجاست که حال و روز من رو ببینه.
	کجاست ببینه چطور با رفتنش هزاران زخم رو تن و قلبم گذاشت و رفت؟ من سعی دارم خوب باشم. مرهم درد نیلا باشم. ولی اون هم به من زخم میزنه. این خیلی دردناکه. دردناکتر از همیشه. چون نیلا با کاراش چنگ میکشه روی زخمای قدیمیم که چرکی شدن. امشب اونقدر غصه دارم...
	او آهی کشید و آهسته پلکهایش را بست. رامین اولین بار بود که درد دل شاهین را میشنید. شاهین اهل حرف زدن نبود. فهمید واقعاً آن شب شاهین یک مرگش میشود. حالش خوب نیست و شدیداً رنجیده است. او را تا به حال اینقدر درمانده و رنجور ندیده بود. میدید او حتی به...
	او آهی کشید و آهسته پلکهایش را بست. رامین اولین بار بود که درد دل شاهین را میشنید. شاهین اهل حرف زدن نبود. فهمید واقعاً آن شب شاهین یک مرگش میشود. حالش خوب نیست و شدیداً رنجیده است. او را تا به حال اینقدر درمانده و رنجور ندیده بود. میدید او حتی به... (1)
	او آهی کشید و آهسته پلکهایش را بست. رامین اولین بار بود که درد دل شاهین را میشنید. شاهین اهل حرف زدن نبود. فهمید واقعاً آن شب شاهین یک مرگش میشود. حالش خوب نیست و شدیداً رنجیده است. او را تا به حال اینقدر درمانده و رنجور ندیده بود. میدید او حتی به... (2)
	با نگرانی سمت میز چرخید و کشو را سمت خود کشید و داروهای شاهین را در آورد.
	رامین داروهای او را یکی یکی نگاه کرد. از هر کدام یک دانه جدا کرد. از کنار پلهها یک لیوان آب خواست. کمی بعد ربکا را بالای پلهها دید. او خواست پایین بیاید که رامین گفت:
	- تو نیا. بده به نیلا بیاره.
	- چرا؟ شاید کمکی از دستم بر اومد؟
	- کاری ازت بر نمیاد. بگو خانومش بیاد.
	ربکا حرصی رفت و لیوان را مقابل نیلا، روی میز کوبید. مقداری از آب روی میز ریخت.
	شیوا نگاهی به ربکا انداخت و گفت:
	- بیار بزن تو سرمون. عجب بابا.
	و بعد رو به نیلا گفت:
	- برو پیشش... بهت احتیاج داره.
	نیلا سرش را به چپ و راست تکان داد.
	رامین صدا زد:
	- این آب چی شد؟ دارین لوله کشی میکنین؟
	- گفتم برو.
	نیلا لیوان و کیفش را برداشت و در مقابل نگاههای پر از تنفر بقیه به طبقه پایین رفت.
	وقتی پایین رفت رامین بیرون آمد و در را روی هم گذاشت و با صدای آهسته گفت:
	- چه بلایی سرش آوردی؟
	- چطور؟ (6)
	- تا حالا اینطور ندیده بودمش. خیلی نگرانشم. از مرگ حرف میزنه. این حرفا مناسب یه آدم افسرده نیست.
	اشکهای نیلا چکید و گفت:
	- حماقت کردم رامین.
	- حالا بهش فکر نکن. بیا این قرصا رو بهش بده بخوره.
	- من که گفتم قرص نخوره.
	- لازمه نیلا. حالش خیلی بده. ممکنه کاری دست خودش بده. اینا رو بهش بده که بخوابه. مراقبش باش.
	- باشه. (16)
	- من هم تا صبح بیدارم. طوری شد خبرم کن.
	- من رو نترسون رامین.
	- نمیترسونم. فقط دارم بهت هشدار میدم.
	نیلا قرصها را گرفت و به درون سوئیت رفت. رامین در را کشید و آن را بست و به طبقه بالا رفت.
	نیلا قرصها را گرفت و به درون سوئیت رفت. رامین در را کشید و آن را بست و به طبقه بالا رفت. (1)
	نیلا قرصها را گرفت و به درون سوئیت رفت. رامین در را کشید و آن را بست و به طبقه بالا رفت. (2)
	نیلا اما به کنار شاهین آمد. پاهای او روی زمین بود و تنش روی تخت آرام گرفته بود. نیلا کیفش را روی تخت گذاشت و دستش را از درون حلقهی آن بیرون کشید.
	- شاهین. پاشو داروهات رو بخور.
	شاهین جواب نداد. آهسته نفس میکشید و سینهاش بالا و پایین میشد.
	- شاهین قرصهات.
	شاهین با تُن سنگین صدایش که بسیار محزون بود گفت:
	- تو که میگفتی قرص نخور.
	- الان لازمه... پاشو.
	- از من میترسی؟
	- نه. (10)
	- پرسیدم میترسی؟
	- نه. فقط نگرانتم
	- نگران نباش. لازم نیست نگران هم باشیم.
	و بعد روی آرنجش تکیه کرد و قرصها را از دست نیلا گرفت و با آب فرو داد. لیوان را به نیلا برگرداند و دوباره به حالت قبل بازگشت.
	و بعد روی آرنجش تکیه کرد و قرصها را از دست نیلا گرفت و با آب فرو داد. لیوان را به نیلا برگرداند و دوباره به حالت قبل بازگشت. (1)
	و بعد روی آرنجش تکیه کرد و قرصها را از دست نیلا گرفت و با آب فرو داد. لیوان را به نیلا برگرداند و دوباره به حالت قبل بازگشت. (2)
	نیلا به پای کمد رفت و برایش یک دست لباس راحتی حاضر کرد. مشغول باز کردن  دگمه های پیراهن او شد. بعد هم دستش را زیر سر او انداخت و کمک کرد بنشیند. پیراهن را از تنش بیرون کشید و کمک کرد تیشرت را تن کند.
	بعد هم کمربند او را باز کرد. شاهین به سختی برخاست و شلوارش را عوض کرد. نیلا لباسها را در کمد چید و بعد لباسهای خود را تعویض کرد و چراغ را خاموش کرد و به روی تخت رفت. شاهین پشت به او کرده بود.
	دست راستش را زیر صورتش گذاشته بود و بازوی چپش را روی سرش انداخته بود.
	طی این چند شب که با هم میخوابیدند اولین بار بود شاهین پشت به نیلا کرده بود. نیلا قهر شاهین را باور نداشت. او هر شب نیلا را تا صبح تنگ در آغوش میکشید. اما حالا مظلوم، تنها و بی پناه پشت به او کرده بود.
	نیلا به خود جرئت داد و خود را جلو کشید و از پشت به شاهین چسبید. صورتش را به پشت او چسباند و دستش را روی کمر او انداخت.
	شاهین هیچ عکس العملی از خود نشان نداد. نیلا بغض کرده به گریه افتاد. از
	خود بیزار بود. از شکستن دل این مرد تنها.
	شاهین باشنیدن صدای گریهی نیلا آرام گفت:
	-صدا اذیتم میکنه. نمیتونی ساکت باشی برو بیرون.
	- تا حالا بهم پشت نکردی.
	شاهین آهی کشید و جواب نداد.
	ساعت سه صبح شد و شاهین  با وجود خوردن سه قرصِ مسکن و آرامبخش هنوز بیدار بود و به تاریکی زل زده بود. نیلا هم چون یک کوالا که به درخت بچسبد، چسبیده به شاهین خوابش برده بود.
	شاهین چون مرده متحرک تکانی به خود داد و از تخت پایین خزید. دست نیلا روی تخت افتاد. او در تاریکی به سمت میز توالت رفت. روی صندلی نشست و کشو را کشید. بستههای قرصش را در آورد.
	کل قرصهای درون قوطی را باز کرد و روی میز ریخت.
	با نگاه کردن به آن قرصهای سفید ریز خواب آور تصمیم به خوابیدن میگرفت. این که تا ابد بخوابد و هرگز بیدار نشود و هیچوقت چیزی نفهمد و حس نکند.
	با نگاه کردن به آن قرصهای سفید ریز خواب آور تصمیم به خوابیدن میگرفت. این که تا ابد بخوابد و هرگز بیدار نشود و هیچوقت چیزی نفهمد و حس نکند. (1)
	با نگاه کردن به آن قرصهای سفید ریز خواب آور تصمیم به خوابیدن میگرفت. این که تا ابد بخوابد و هرگز بیدار نشود و هیچوقت چیزی نفهمد و حس نکند. (2)
	هم خودش راحت شود و هم کل اطرافیانش را از شر خود راحت کند.
	اولینش هم نیلا باشد.
	آنقدر احساس ضعف و شکست میکرد که ماندن را جایز نمیدانست.
	به درون قرصها چنگ انداخت و دستش را به سمت دهانش برد. یکدفعه دستش با نیرویی پایین کشیده شد و ضربهی محکمی روی صورتش نشست. طوری که برق از سرش پرید.
	به درون قرصها چنگ انداخت و دستش را به سمت دهانش برد. یکدفعه دستش با نیرویی پایین کشیده شد و ضربهی محکمی روی صورتش نشست. طوری که برق از سرش پرید. (1)
	به درون قرصها چنگ انداخت و دستش را به سمت دهانش برد. یکدفعه دستش با نیرویی پایین کشیده شد و ضربهی محکمی روی صورتش نشست. طوری که برق از سرش پرید. (2)
	چند ثانیه بعد چراغ روشن شد و نیلا را دید. نیلا برگشت و مچ او را گرفت و انگشتهای گره خورده شاهین را با فشار از هم باز کرد و دستش را خالی کرد. قرصها روی زمین پخش شدند.
	شاهین هنوز گیج و منگ نشسته بود. نیلا به گریه افتاد و بازوی او را گرفت. شاهین را که بسیار ناتوان شده بود از جا کند و به تخت برگرداند.
	نیلا صورت شاهین را نگریست. رد انگشتهایش روی صورت روشن او مانده بود. برگشت و هقهق کنان همهی قرصها را جمع کرد و برد درون روشویی ریخت و آب را باز کرد. وقتی به کنار  شاهین بازگشت دید او چون مردهها رویش به سقف است.
	نه تکان میخورد نه حرف میزد.
	نیلا چراغ را خاموش کرد و روی لبهی تخت نشست و گفت:
	- چرا این کارا رو میکنی؟ چون من دوستت ندارم؟ هنوز یک ماه نیست که از یک رابطه اومدم بیرون. چرا درکم نمیکنی لعنتی؟ همه چی رو درک میکنی جز این؟ من از اون آدم متنفر نبودم و به اجبار ازش کندم. بفهم. طول میکشه از خاطرم بره. من خودم داغونم. تو با این کار...
	شاهین پلک بست. هیچ نگفت. نیلا خود را جلو کشید و او را به پهلو چرخاند. دست شاهین را راست کرد و سرش را روی بازوی او گذاشت و دست دیگر او را روی کمرخود انداخت. پایش را لای پاهای شاهین جای داد. درست همان شکلی که شاهین او را بغل میکرد.
	اشک امانش نداد و سرش را به سینهی او فشرد و گفت:
	- شاهین یه چیزی بگو. غلط کردم شاهین. اینجوری سنگ نباش. کتکم بزن. من رو بیرون بنداز. داد بزن. همه رو بکش اینجا. فقط سکوت نکن. شاهین از سکوتت بیشتر میترسم. تو رو خدا با این سکوت وحشت به دلم ننداز. تو رو به جون شاهرخ. تو رو به جون من قسم.
	شاهین پلک بست و نفس عمیقی کشید و نیلا را به خود فشرد. حلقه دستهایش را تنگتر کرد و لبهایش را به سر نیلا چسباند.
	صبح روز بعد نیلا با صدای ضرباتی که به در میخورد از خواب بیدار شد. آهسته از شاهین جدا شد. روسری بزرگش را روی سر انداخت و گوشههایش را روی بازوهای لختش انداخت تا بازی تاپ تنش را بپوشاند. لای در را باز کرد و با دیدن رامین خود را پشت در سراند و گفت:
	صبح روز بعد نیلا با صدای ضرباتی که به در میخورد از خواب بیدار شد. آهسته از شاهین جدا شد. روسری بزرگش را روی سر انداخت و گوشههایش را روی بازوهای لختش انداخت تا بازی تاپ تنش را بپوشاند. لای در را باز کرد و با دیدن رامین خود را پشت در سراند و گفت: (1)
	صبح روز بعد نیلا با صدای ضرباتی که به در میخورد از خواب بیدار شد. آهسته از شاهین جدا شد. روسری بزرگش را روی سر انداخت و گوشههایش را روی بازوهای لختش انداخت تا بازی تاپ تنش را بپوشاند. لای در را باز کرد و با دیدن رامین خود را پشت در سراند و گفت: (2)
	- سلام. (14)
	- سلام. صبح بخیر. شاهین چطوره؟
	- خوبه. خوابیده.
	- بیدار نشد بره سر کار. عمو منتظرشه.
	- دم صبح خوابید.
	- آخه زن عمو گفته باید همه مردا از خونه بیرون برن. امروز سفره داره.
	- شاهین صبح خوابش برد و الان هیچکس نمیتونه بیدارش کنه. بهتر هم هست بذاریم بخوابه. دیشب خیلی حالش بد بود.
	رامین نیم نگاهی به بالای پلهها کرد و در را هول داد و وارد شد. در را روی هم گذاشت و شاهین را نگریست که در خواب عمیقی بود.
	رامین نیم نگاهی به بالای پلهها کرد و در را هول داد و وارد شد. در را روی هم گذاشت و شاهین را نگریست که در خواب عمیقی بود. (1)
	رامین نیم نگاهی به بالای پلهها کرد و در را هول داد و وارد شد. در را روی هم گذاشت و شاهین را نگریست که در خواب عمیقی بود. (2)
	نیلا متعجب به رامین خیره بود. رامین بیتوجه به شلوارک و تاب تن نیلا و روسریی که به سختی گرفته بود تا بازوهایش را بپوشاند گفت:
	- دیشب کاری که نکرد؟
	- چرا نصف شب بیدار شده بود قرص بخوره که ازش گرفتم.
	- به چه منظور؟
	- خودکشی.
	رامین لبهایش را روی هم فشرد و بعد گفت:
	- میدونستم. دیشب خیلی تو خودش بود. وقتایی که شدیدا روحیهاش افت میکنه ناخواسته به مرگ فکر میکنه.
	- تا این حد وضع روحیش داغونه؟
	- شدتش زیر فشار عصبی زیاد میشه، نیلا!
	- بله؟ (1)
	رامین نگاهی سمت شاهین انداخت و دستش را بلند کرد و از روی روسری روی بازوی نیلا گذاشت. او به خود لرزید و رامین متوجه شد. دستش را پس کشید و گفت:
	- خیلی مراقبش باش. تو باید فرشته نجاتش باشی نه فرشته مرگش. نمیدونم دوستت داره یا نه! اما میدونم از تو خوشش میآد. روت غیرت داره. روت حساسه. براش مهمی. پس پا رو غیرتش نذار. کاری نکن به غرور و احساسش بربخوره. شاهین با خیلیا فرق داره. اون یه مرد واقعیه...
	باهاش برخورد میکنه. دیدی که اون روز سر یه شوخی با من چکار کرد!
	باهاش برخورد میکنه. دیدی که اون روز سر یه شوخی با من چکار کرد! (1)
	باهاش برخورد میکنه. دیدی که اون روز سر یه شوخی با من چکار کرد! (2)
	پس حواست رو بده بهش. زودتر خودت رو جمع و جور کن. کمتر بچه بازی در بیار. چون سنسور حساسیتش نسبت به تو، رو درجه هزارم تنظیم شده.
	مراقب باش اصطکاک نداشته باشی که در جا برقش تو رو میگیره.
	- اینها رو باید زودتر میگفتی. دیشب نزدیک بود کار بده دستم.
	- حالا که طوری نشده. حواست رو جمع کن. من میرم بگم عمو بره. خودمم برم خونه دوست دخترم بخوابم. اینها که نمیذارن من کپه مرگمو بذارم.
	- دور از جون. (2)
	- رامین!
	صدای بلند شیوا باعث شد شاهین تکانی بخورد. رامین نگاهی به شاهین کرد و لای در را باز کرد و خطاب به شیوا اشاره کرد:
	- هیس. عه!
	- چیه؟ (1)
	رامین با اشاره گفت:
	- شاهین تازه خوابیده.
	شیوا سر تکان داد و رفت. رامین اشارهای به تخت کرد و گفت:
	- برو بخواب. اذیتت کردم.
	- این چه حرفیه؟ (1)
	- روز بخیر.
	- روز خوش.
	رامین رفت و نیلا در را قفل کرد و به تخت بازگشت.
	ساعت دو بعد از ظهر بود که شیوا به سراغ نیلا آمد و گفت:
	- نیلا جان. یک دست لباس مشکی مرتب بپوش و بیا بالا.
	- برای چه کاری؟
	- الان مهمونا سر میرسن. بهتره تو هم باشی.
	- شیوا خانم اگه بگم نمیام ناراحت میشین؟
	- چرا نیای دختر؟
	- آخه. سختمه. نمیتونم بیام جایی که قراره همه من رو با انگشت نشون بدن.
	- این چه حرفیه؟ در ضمن یکبار برای همیشه راحت میشی. بپوش بیا.
	- ولی... (2)
	- منتظرتم.
	و بعد از پله ها بالا رفت. نیلا پوفی کرد. موهایش را شانه کشید و بالای سرش بست. آرایش ملایمی کرد. یک دست کت دامن از کمد بیرون کشید و پوشید.
	روسری مشکی را روی سرش انداخت و به کنار شاهین رفت. او غرق خواب بود. پتو را رویش مرتب کرد و از سوئیت بیرون رفت.
	با بیرون رفتنش همهمه درون سالن قطع شد. همه رو به او کردند. او یک سلام جمعی کرد که جواب نگرفته منیر خانم زیر گریه زد و گفت:
	- ای وای شاهرخم. ای وای شاهرخم... ای وای پسر جوون مرگم.
	همه به گریه افتادند. شیوا با چشمهای گرد شده مادرش را نگریست و بعد اشارهای به نیلا کرد. نیلا جلو رفت و کنار شیوا نشست.
	همه به گریه افتادند. شیوا با چشمهای گرد شده مادرش را نگریست و بعد اشارهای به نیلا کرد. نیلا جلو رفت و کنار شیوا نشست. (1)
	همه به گریه افتادند. شیوا با چشمهای گرد شده مادرش را نگریست و بعد اشارهای به نیلا کرد. نیلا جلو رفت و کنار شیوا نشست. (2)
	نیلا سر به زیر گفت:
	- گفتم که نمیام.
	- فیلمشونه بابا. به دل نگیر.
	با این حرف شیوا، نیلا به زور خود را نگهداشت تا نخندد.
	از این دختر تعجب میکرد. تقریبا اخلاقش خلاف همهی افراد خانواده راستاد بود.
	همه نیلا را زیر نظر گرفته بودند و در موردش پچپچ میکردند. و به وضوح کلمه قاتل را چند بار شنید.
	منیر خانم عجز و لابه میکرد و بقیه سعی میکردند دستهایش را بگیرند تا آرام شود.
	نیلا با بیقراری دستمال کاغذی دستش را تکه تکه میکرد. شیوا با آرنجش به بازوی نیلا زد. نیلا حواسش را به او داد و بعد مسیر نگاه شیوا را دنبال کرد و به منیر خانم رسید.
	او داشت با زنی حرف میزد و گریان از زودهنگام رفتن شاهرخ حرف میزد.
	او داشت با زنی حرف میزد و گریان از زودهنگام رفتن شاهرخ حرف میزد. (1)
	او داشت با زنی حرف میزد و گریان از زودهنگام رفتن شاهرخ حرف میزد. (2)
	نیلا به چشمهای شیوا نگاه کرد. شیوا نزدیک گوش نیلا گفت:
	- این خانمه، یه زمانی میخواست دخترش رو به شاهین بده.
	- دخترش کدومه؟
	- اون ترشیده اس که اونجا رو به رومون نشسته و تو این سرما خودش رو باد میزنه. مراقب باش هووت نشه. همینطوری هم منت دارن دختر بدن به شاهین.
	- شاهین چی؟
	- چی؟ (5)
	- نظرش چی بود؟
	- بچه شدی؟ شاهین راهشو از پونصد متریش عوض میکرد، چشم تو چشم نشن.
	- چرا؟ این که خیلی خوشگله.
	شیوا برگه دعای دستش را بالا آورد و روی صورتش گذاشت.طوریکه فقط چشمهایش مشخص بود. گفت:
	- نه که حرف زدنش رو نشنیدی! دختره غد و مغرور و حق به جانب. مامان منم میخواست بگیره ببنده به ناف شاهین. تازه فقط این نیست.
	- پس چی؟ (2)
	- یه خورده خل وضعه.
	نیلا به سختی خود را کنترل کرد و با نگاهش به فرش گفت:
	- من رو نخوندن شیوا زشته.
	- روسریت رو بزن رو صورتت و بخند. مثلا داری گریه میکنی.
	نیلا به سختی خود را نگهداشت. گفت:
	- مثلا سفره خیرات داداشت. داداش منم اونو کشته. میگی و میخندی و کیف میکنی.
	- شاهرخ عاشق خندیدن بود. میدونم الان از خندیدن تو شادتره.
	نیلا آهی کشید و گفت: (2)
	- خدا رحمتش کنه.
	- ممنون (4)
	شیوا دست نیلا را گرفت و گفت:
	- حالا ولش کن. میدونی این دختره چه نسبتی با ما داره؟
	- نه! (2)
	- این دخترخاله رامین و ربکاس . اون زن هم که با مادر صحبت میکرد خاله شونه. دختره یه سال از شاهین کوچکتره.
	- راست میگی!
	- اهوم. (2)
	شیوا یکهو با صدای بلند گفت:
	- خانما.
	نیلا از جا پرید.
	- لطفا بشینید سر جاهاتون که خانم امیدی روضه رو شروع کنه.
	همه سر جا نشستند و ساکت شدند و زن شروع به خواندن روضه کرد و در تمام طول مدت نیلا برای بهتر شدن حال شاهین، آزادی سینا و آرامش و صبر حسام دعا کرد و اما از خدا برای خودش هیچ نخواست.
	بعد از روضه و دعا همه دور سفره نشستند. از خود پذیرایی کردند و برای حلواها و خوراکیهای دست ساز خانگی بهبه و چه چه کردند.
	شیوا با خوردن یک حلوای رولتی گفت:
	- چه عجب مه لقا یه حلوای خوب پخت.
	- اینا رو من درست کردم.
	شیوا رو به نیلا کرد و گفت:
	- جدی؟ (1)
	- آره. همهی حلوا و مسقطیها کار منه. من از مامانم یاد گرفتم. چون اون زیاد نذر داره.
	- بابا ایول. بهتر از حلوای شیرینی پزیها شده.
	و بعد با صدای بلند گفت:
	- نیلا جان دستت درد نکنه سنگ تموم گذاشتی و زحمت حلواها رو کشیدی.
	با این حرف شیوا سکوت سنگینی به جمع حاکم شد. یکدفعه زنی از آن طرف سفره گفت:
	- دستت درد نکنه دخترم. ان شاء الله شادیهات جبران کنیم.
	ماه منیر خانم با غصه گفت:
	- بانو جان، دشمن جون من رو نگو دخترم. کدوم شادی؟
	- دشمن جونت نیست و عروسته. ماشاءالله بهش. شادیش هم به دنیا آوردن بچه شاهین باشه. خدا شاهرخ جان رو رحمت کنه. حیف شد ولی هرچی بود تموم شد. الان این دختر اومده که تو غمت رو فراموش کنی نه که خودت رو غصهدار کنی.
	- با وجود این دختر، هرگز غصهها تمومی نداره.
	- این چه حرفیه؟ (2)
	- راستش رو میگم. از وقتی زن شاهین شده وقت و بیوقت دعوا دارن. پسرم رو دیوونه کرده. آخه ساعت سه نصف شب وقت دعوا راه انداختنه؟
	- از کجا معلوم پسر خودت دعوا راه ننداخته باشه؟ ول کن منیر خانم. تو چکار داری به زندگیشون.
	- چی رو چکار دارم؟ نحسی این دامن خانوادم رو گرفته.
	- کو نحسی؟ والله من شنیدم از وقتی عروستون شده، ماشاءالله شاهین خودش رو پیدا کرده. سر کار میره، بیرون از خونه میره، به خودش رسیده. شده همون شاهین گذشته. پس دیگه این حرفارو نزن. سر این سفره خوبیت نداره.
	منیر خانم سکوت کرد. شیوا در گوش نیلا گفت:
	- مگ زن عمو از پس مامان بر بیاد.
	نیم ساعت بعد نیلا همراه با مهمانان دیگر از جا بلند شد و به سوئیت برگشت.
	اما شاهین هنوز خواب بود. به روی تخت رفت و با سرانگشتش، موهای شاهین را نوازش کرد.
	وقتی به شب گذشته فکر میکرد ترس تمام تنش را بر میداشت. با خود اندیشید که شاهین واقعا میخواست خودکشی کند. بدون هیچ حرفی، بدون هیچ هشداری!
	یعنی او تا این حد مریض احوال بود که اگر فشار مضاعفی را بر خود احساس کند دست به خودکشی بزند؟
	از خود پرسید اگر متوجه نمیشدم و قرصها را میخورد الان چه بر سرش آمده بود.
	از فکر مردن شاهین بدنش لرزید و مو بر تنش سیخ شد.
	وقتی میدید کارها و حرفهایش تا این حد او را شکنجه میدهد از خود خجالت میکشید.
	دستش را پس کشید و موهایش را چنگ زد و اندیشید «من
	برای نجات برادرم، خود را به زندگی کسی آویزان کردم، که از من خواست این کار را نکنم. او به من هشدارهایش را داد. الان انصاف نیست، هر بار، او را به یک شکل بیازارم.
	پس بهتر است خوددار باشم و مکنونات قلبیام را، برای خود نگه دارم و تحت هیچ شرایطی آنها را، با شاهین در میان نگذارم. نه در غم، نه در خوشی.»
	پس بهتر است خوددار باشم و مکنونات قلبیام را، برای خود نگه دارم و تحت هیچ شرایطی آنها را، با شاهین در میان نگذارم. نه در غم، نه در خوشی.» (1)
	پس بهتر است خوددار باشم و مکنونات قلبیام را، برای خود نگه دارم و تحت هیچ شرایطی آنها را، با شاهین در میان نگذارم. نه در غم، نه در خوشی.» (2)
	نیلا چهره آرام و مظلوم مرد کنارش را نگریست. مردی را که نیلا شب گذشته با حماقت به مرز جنون رسانده بودش.
	دلش برایش به درد آمد.
	هوای پاییز بود و زودتر از هر وقت دیگر
	شب از راه فرا میرسید. اما شاهین هنوز هم خواب بود.
	نیلا با کلافگی با گوشیش ور میرفت. چند ضربه به در خورد. رفت و در را گشود. رامین بود.
	نیلا با کلافگی با گوشیش ور میرفت. چند ضربه به در خورد. رفت و در را گشود. رامین بود. (1)
	نیلا با کلافگی با گوشیش ور میرفت. چند ضربه به در خورد. رفت و در را گشود. رامین بود. (2)
	- سلام. (15)
	- سلام. خوبین شما؟
	- ممنون. شاهین چطوره؟
	- بیا تو. خوابیده.
	رامین وارد شد و به کنار شاهین رفت و دستش را روی پیشانی او گذاشت و گفت:
	- نذار دیگه به این حال در بیاد. این که با تو حالش خوبه. پس دلیل حال خرابش نشو.
	- امروز به حد کافی خودم رو سرزنش کردم.
	- نمیخوام سرزنشت کنم. فقط دارم ازت خواهش میکنم. این یکی بلایی سرش بیاد این خانواده دیگه سر پا نمیشه.
	- حواسم رو بیشتر جمع میکنم.
	- امیدوارم. (1)
	- چیزی لازم نداری برات بیارم؟
	- نه، ممنون.
	- چیزی خواستی حتی اگر نبودم خبرم کن. شماره تلفنم رو داری؟
	- نه. (11)
	- یادداشت کن.
	نیلا شماره تلفن رامین را در گوشیش ذخیره کرد.
	- به من تک بزن شماره ات رو داشته باشم.
	نیلا به او زنگ زد. رامین گوشیش را بالاتر گرفت و به شماره تلفن خیره شد. ابرو در هم کشید و بعد رو به شاهین کرد.
	- طوری شده؟ (1)
	رامین سرش را تکان داد و گفت:
	- نه. هیچی!
	بعد در را باز کرد که با شیرین رو در رو شد.
	شیرین با سینی حاوی ظرف میوه و آجیل و شربت دستش پشت در بود. نیمنگاهی به رامین انداخت و رو به نیلا گفت:
	- سلام خانم. این برای شماست.
	- ممنون. (9)
	رامین دست برد و یک بادام برداشت و در دهان گذاشت و گفت:
	- گفته بودم اتاق رو گردگیری کن. نکردی ها؟
	- مادر انجام میدن.
	- مادر گرفتارتر از این حرفاست.
	شیرین ابرو در هم کشید و گفت:
	- چشم انجام میدم
	- همین حالا برو آینه رو تمیز کن. روش کلی لک افتاده.
	- باشه
	- کمتر سرت رو با چیزای دیگه گرم کن که بتونی کمک مادرت باشی.
	شیرین سینی را روی دستهای نیلا گذاشت و گفت:
	- با اجازه
	بعد راه پلهها را گرفت و رفت.
	نیلا متعجب از صحبت آن دو رامین را نگریست. رامین زیر لب گفت:
	- دختره پررو.
	- چیزی شده؟
	رامین با چهره در هم گفت:
	- نه. فقط خیلی پرروه، ولی من روش رو کم میکنم.
	- کاری نداری؟
	- نه. (12)
	رامین از پلهها بالا رفت. نیلا به درون برگشت. با پایش در را بست. در تقریبا محکم به هم خورد که شاهین ازخواب پرید.
	رامین از پلهها بالا رفت. نیلا به درون برگشت. با پایش در را بست. در تقریبا محکم به هم خورد که شاهین ازخواب پرید. (1)
	رامین از پلهها بالا رفت. نیلا به درون برگشت. با پایش در را بست. در تقریبا محکم به هم خورد که شاهین ازخواب پرید. (2)
	نیلا لبش را به دندان گرفت و سینی را روی میز گذاشت. سمت شاهین رفت، آهسته صدا زد:
	- شاهین. (1)
	شاهین تکانی خورد. گیج و منگ پلک گشود. چند ثانیه مقابلش را نگریست و بعد دوباره پلکهایش روی هم افتاد.
	نیلا پشت سر شاهین نشست و دستش را جلو برد و موهای به هم ریخته جلوی سرش را رو به عقب مرتب کرد.
	شاهین با احساس دست نیلا درون موهایش حس آرامش گرفت. داشت دوباره میخوابید که نیلا دستش را روی صورت او کشید و گفت:
	- پاشو دیگه خرس تنبل. خسته شدم تنهایی.
	شاهین حرف نیلا را شنید اما رغبتی برای صحبت با او نداشت.
	پلک گشود و به مقابلش خیره شد. نیلا به
	نوازش موهای او ادامه داد و گفت:
	- هنوز باهام قهری؟
	شاهین جواب نداد.
	- چجوری از دلت در بیارم؟
	شاهین دوباره پلک بست و جواب نداد.
	- ببوسمت از دلت در میاد؟
	و بعد صورت شاهین را بوسید. شاهین هیچ عکس العملی از خود نشان نداد. نیلا غمگین گفت:
	- چکار کنم من رو ببخشی؟من گفتم غلط کردم اما تو هیچ توجهی نمیکنی. آخه یه چیزی بگو.
	نیلا دستش را روی بازوی چپ شاهین کشید و بعد با بدجنسی گفت:
	- گاز بگیرم.
	شاهین با همان حال دست ديگرش را روی بازویش گذاشت. نیلا خندید و گفت:
	- ای ترسو.
	بعد سرش را روی دست او گذاشت.
	نیلا در حالیکه با موهای شاهین بازی میکرد گفت:
	- صدام بد نیست. یه چیزی برات بخونم من رو میبخشی؟
	- بخون.
	نیلا چشمهایش برقی زد و سر بلند کرد و خندان و با صدای کودکانه گفت:
	- یه توپ دارم قلقلیه، سرخ و سفید و آبیه.
	شاهین پلک گشود و لبخند زد.
	- آهان حالا شد. پس برات می خونم و بعد شروع به خواندن کرد.
	دلتنگیات برای من
	خودم غمت رو میخورم
	تنها نمیذارم تو رو
	من از تو دل نمیبرم
	سر روی شونه هام بذار
	درداتو هدیه کن به من
	سنگ صبور تو منم
	بیا و تکیه کن به من
	من تکیهگاهتم
	یار و همراهتم
	درمون آهتم
	من عاشقتم
	من تکیه گاهتم
	یار و همراهتم (1)
	درمون آهتم (1)
	من عاشقتم (1)
	شاهین از خود بیخود شده به صدای زیبای نیلا و شعر پر از احساس او گوش میکرد فکر نمیکرد نیلا جدی بگوید و برایش چیزی بخواند.
	شاهین از خود بیخود شده به صدای زیبای نیلا و شعر پر از احساس او گوش میکرد فکر نمیکرد نیلا جدی بگوید و برایش چیزی بخواند. (1)
	شاهین از خود بیخود شده به صدای زیبای نیلا و شعر پر از احساس او گوش میکرد فکر نمیکرد نیلا جدی بگوید و برایش چیزی بخواند. (2)
	این صدای آهنگین از نیلا را باور نداشت. صدایش هم حزن داشت و هم با ریتم خوبی میخواند. شعری که شنیدنش از زبان نیلا به دلش می نشست.
	تاوقتیکه داری منو
	غصهی هیچ چیزو نخور
	من مثل کوه پشت توام
	از آرزوهات دل نبر
	تاوقتی هستم میتونی
	به هر چی میخوای برسی
	هر چی دارم فدای تو
	برام تو مثل نفسی
	نفس که میکشم تورو
	حس میکنم توی تنم
	کنار تو حس میکنم
	عاشق عاشق شدنم
	من تکیه گاهتم (1)
	یار و همراهتم (2)
	درمون آهتم (2)
	من عاشقتم (2)
	من تکیه گاهتم (2)
	یار و همراهتم (3)
	درمون آهتم (3)
	من عاشقتم (3)
	«ترانه از امین حبیبی»
	نیلا راست شد و گفت:
	- پاشو دیگه. پاشو... زیادی نازت رو خریدم.
	بعد به سختی شاهین را نشاند. پاهای او را روی فرش گذاشت.
	شاهین با صدای خشدار و بیحال گفت:
	- سیگار من رو بده.
	نیلا برای او یک لیوان شربت حاضر کرد و گفت:
	- بیا این رو بخور. بهتر از سیگاره.
	شاهین آهی کشید و لیوان را گرفت. دو جرعه از آن را نوشید که حالش به هم خورد. لیوان را به نیلا برگرداند و دستهایش را جلوی صورتش گرفت.
	نیلا متوجه حال او شد. لیوان را روی میز گذاشت و سطل را برداشت و مقابل شاهین گرفت. شاهین دستهایش را برداشت و محتویات معده اش را بالا آورد.
	وقتی حالش بهتر شد نیلا سطل را زمین گذاشت و دستمال برداشت و صورت و لبهای او را پاک کرد.
	شاهین شرمنده گفت:
	- معذرت میخوام. برای همین میگم سیگارم رو بده.
	- هیچ اشکالی نداره.
	نیلا فشار سنجش را آورد و فشار او را گرفت. با تأسف سر تکان داد و گفت:
	- فشارت پایینه... بهتره چیزی بخوری.
	- باید دوش بگیرم.
	خواست خم شود و سطل را بردارد که نیلا اجازه نداد و گفت:
	- من انجام میدم.
	نیلا بازوی شاهین را گرفت و تا سرویس همراهیش کرد.
	نیلا درب حمام را باز کرد. شاهین رو به نیلا که کنارش ایستاده بود کرد. چند لحظه گیج او را نگریست و بعد گفت:
	- تو دیشب من رو زدی؟
	- حقت بود.
	- یه لحظه حس کردم رامین زد. اونقدر که محکم زدی. فکم هنوز درد میکنه.
	- جدی میگی؟
	و بعد فک کبود شاهین را نگریست و قلبش شروع به تند زدن کرد. باور نمیکرد تا این حد محکم زده باشد. شاهین غرغرکنان و با صدای خشدار گفت:
	- یکی طلبت. منتظر تلافی باش.
	- چطوری تلافی میکنی؟
	شاهین فک نیلا را در دست گرفت. کمی آن را فشرد. آخ نیلا در آمد و پلکهایش را روی هم فشرد. شاهین لبهای غنچه شده او را نگریست. سر خم کرد و روی لبهای نیلا بوسهای گذاشت و رهایش کرد. به درون حمام رفت و در را به روی نیلا بست.
	نیلا هم سطل را در دستشویی تمیز کرد و برای شاهین لباس حاضر کرد.
	شاهین وقتی بیرون آمد سر حال تر بود. با هم شام خوردند و بعد پای لپتاپ نشست و مشغول انجام کارهای عقب افتادهاش شد.
	او با اینکه سرش گرم کارش بود، یکدفعه پرسید:
	- چرا مشکی پوشیدی؟
	نیلا از سریالی که پخش میشد، نگاه گرفت و گفت:
	- بله؟ (2)
	- این لباسا چیه تنت؟
	- آخه... (3)
	رفتم بالا. مشکی پوشیدم.
	- الان عوض کن. حالم بد شد. یه رنگ شاد بپوش.
	- چشم!
	و حواسش را به فیلم داد.
	- الان.
	نیلا پوفی کرد و گفت: (1)
	- بعد از فیلم عوض میکنم دیگه.
	- گفتم الان.
	نیلا کلافه از جایش برخاست و پای کمد رفت. غرغرکنان دربش را باز کرد و کتش را از تن بیرون کشید. زیرلب گفت:
	- دوست داری گیر بدی فقط. خوب بعد از فیلم عوض میکردم دیگه.
	دست برد و یک تیشرت برداشت که دستهای شاهین دورش حلقه شد.
	نیلا نگاهش را پایین برد و دستهای شاهین را نگاه کرد. ناخواسته دستهایش را روی دستهای شاهین گذاشت.
	نیلا نگاهش را پایین برد و دستهای شاهین را نگاه کرد. ناخواسته دستهایش را روی دستهای شاهین گذاشت. (1)
	نیلا نگاهش را پایین برد و دستهای شاهین را نگاه کرد. ناخواسته دستهایش را روی دستهای شاهین گذاشت. (2)
	او سرش را کنار گردن نیلا گذاشت و آرام گفت:
	- من میگم چی بپوشی.
	نیلا آرام گفت:
	- یه تیشرت میپوشم، با شلوار راحتی دیگه.
	شاهین کمی جلوتر رفت و به نیلا چسبید. دستش را بلند کرد و یک تاپ بنفش خوش طرح دکلته که جلوی سینهاش بندینک میخورد برداشت و گفت:
	- به جای مشکی پوشیدن، جلوی من از اینا بپوش.
	صورت نیلا گل انداخت و گفت:
	- ممکنه کسی بیاد
	- کسی اومد روش چیزی بپوش.
	و بعد تاپ را در دست نیلا گذاشت و یک دامن کوتاه برداشت و گفت:
	- و از اینا. اینا رو برای یادگاری این تو نگهداشتی؟
	- نه... ولی...
	نیلا از این شکل نزدیکی شاهین خجالت میکشید. نفسش بند آمده بود و کلمات را کشدار ادا میکرد. بین شاهین و کمد گیر افتاده بود. شاهین موهای او را  گرفت و روی یک شانهاش انداخت و گفت:
	نیلا از این شکل نزدیکی شاهین خجالت میکشید. نفسش بند آمده بود و کلمات را کشدار ادا میکرد. بین شاهین و کمد گیر افتاده بود. شاهین موهای او را  گرفت و روی یک شانهاش انداخت و گفت: (1)
	نیلا از این شکل نزدیکی شاهین خجالت میکشید. نفسش بند آمده بود و کلمات را کشدار ادا میکرد. بین شاهین و کمد گیر افتاده بود. شاهین موهای او را  گرفت و روی یک شانهاش انداخت و گفت: (2)
	- ولی چی؟
	و با انگشت، بند تاپ و لباس زیرِ تن نیلا را تا روی بازوی او پایین کشید، سر خم کرد و روی شانهی لخت نیلا بوسهای گذاشت که تمام بدنش مورمور شد.
	- ولی من روم نمیشه، جلوی شما از اینا بپوشم.
	- اینارو که خریدی میخواستی جلوی کی بپوشی؟
	- نمیدونم. جلوی دوستام. تو جمع دخترونه.
	دستهای شاهین بالا آمدند و آهسته در گوش نیلا گفت:
	- بیخود. فقط برای من می پوشی.
	- حسودی میکنی؟
	- آره. (7)
	نیلا خواسته مردش را میفهمید. میفهمید که باید فکر دیدن ادامهی سریال را از سرش بیرون کند. عاجزانه گفت:
	- میشه چراغارو خاموش کنیم؟
	- میشه. همه دوستات حق دارن چشمشون به جمالت روشن شه، الا من.
	نیلا در یک حرکت چرخید و دست مشت کردهاش را در سینهی شاهین کوفت. شاهین دست او را گرفت و لبخند زد. نیلا را به آغوشش کشید و گفت:
	- خاموش کن.
	نیلا داشت در باغ قدم می زد و آفتاب میگرفت. از هوای باغ لذت میبرد و خش خش برگ درختان زیر پایش حالش را خوب میکرد. صدای وارد شدن یک ماشین به درون پارکینگ را شنید.
	نگاهی به ساعتش کرد. نزدیک دوازده و نیم بود.
	فکر کرد حتما شاهین به خاطر سردرد برگشته است. به سمت پارکینگ رفت که از پشت در توانست دو نفر را در پارکینگ ببیند. نصف در شیشهی مات بود.
	باهم درگیر شدند و نیلا با چشمهای گرد شده آن دو را نگریست و صدای رامین بالا رفت:
	باهم درگیر شدند و نیلا با چشمهای گرد شده آن دو را نگریست و صدای رامین بالا رفت: (1)
	باهم درگیر شدند و نیلا با چشمهای گرد شده آن دو را نگریست و صدای رامین بالا رفت: (2)
	- بهت میگم وایسا ببینم.
	و آن دختر را کشید. فکر کرد با ربکا درگیر شده است. اما صدای شیرین او را در جا خشکاند.
	- تو از من چی میخوای؟
	- من تو نیستم. شما هستم. با من درست صحبت کن.
	- من ازت متنفرم. ولم کن.
	- احساست برام اهمیت نداره. بهم بگو داری چه غلطی میکنی؟
	- به تو مربوط نیست. (1)
	- اتفاقا کاملا به من مربوطه.
	شیرین دستگیره در را کشید که رامین در را به هم کوفت و شیرین را به در زد و گفت:
	- دخلت رو میارم اینطوری رفتار کنی!
	شیرین بغض کرده گفت:
	- به من دست نزن. دستای کثیفت رو از من بردار.
	- خفه شو و فقط گوش کن، درست رفتار کن. وقتی به من میرسی جفتک ننداز. من شاهرخ و شاهین نیستم لی لی به لالات بذارم. قلم پاهات رو خورد میکنم. پدری ازت در ميارم کیف کنی.
	- اسم بابای من رو تو دهن کثیفت نیار.
	صدای سیلی خوردن یکی از آنها آمد که نیلا از جا پرید.
	سمت در رفت و دستگیره را پایین کشید و هراسان گفت:
	- رامین، شیرین، اینجا چه خبره؟
	شیرین به کنار پرت شد و رامین با چهره خشن در را بازکرد.
	رامین خطاب به شیرین گفت:
	- گمشو.
	شیرین با صورتی که یک سمتش سرخ شده بود نیم نگاهی به نیلا انداخت و از کنار او رد شد و با حالت دو سمت ساختمان دوید.
	نیلا دور شدن او را نگریست و بعد رو به رامین گفت:
	- چکارش داشتی رامین؟
	رامین به درون پارکینگ بزرگ برگشت و گفت:
	- نمیگی مبارک باشه.
	نیلا وارد شد و گفت:
	- چی؟ (6)
	رامین به ماشین سفید رنگش اشاره کرد و گفت:
	- امروز عمو برام خرید.
	- مبارک باشه...قشنگه... ولی تو با شیرین درگیر بودی. کتکش زدی. چرا؟
	- حقش بود.
	- تو این حق رو نداری دستت رو روی یک دختر بلند کنی. حتی اگر خدمتکار خونه باشه.
	- اون خدمتکار خونه نیست. نمیبینی چقدر پرروئه. خودش رو در حد شیلا و ربکا میدونه. چون مردای این خونه زیاد از حد بهش توجه داشتن. البته هر چند. الان شاهرخ نیست، شاهین ازدواج کرده. جز حاجی کسی حواسش بهش نیست. یه خورده جاش تق و لق شده. داره دم در میآره.
	- تو چی میگی رامین؟
	- گدا که معتبر شد همینه دیگه.
	- واضحتر صحبت میکنی ؟
	- اگه حاجی این چش سفید رو بهترین مدرسه غیرانتفاعی ثبتنام نمیکرد. اگه شاهرخ و شاهین از جیب مبارک مدام خرجش نمیکردن. بهترین لباس، بهترین لوازم تحریر، بهترین فلان الان حد خودش رو میدونست. یه جوری رفتار نمیکرد انگار دختر شازده قمره
	- خوب چه اشکالی داره. شیرین بچه است. هر بچه ای دلش میخواد خوب زندگی کنه. حالا شیرین هم از دوسالگی تو این خونه بوده. اینکه حاج آقا یا پسرا بهش محبت کنن از روی احساس پدرانه یا برادریشونه.
	رامین کمی صدایش را بالا برد و گفت:
	- محبت باید اندازه باشه. نه اونقدر که باعث فسادش بشه.
	- چی داری میگی؟
	رامین عصبی گفت:
	- هفده سالشه، پا شده با پسره الدنگ بره خونشون. از دم در برش گردوندم. من شدم بادیگارد شیرین خانم. که مراقب باشم ببینم با کی میاد و میره. یه وقت بلایی سرش نیارن. اینم شانسی یه روز دم مدرسه دیدمش. داشت با یه پسره سوار میشد. هر چی هم اول با زبون خوش گفت...
	- من رو باش هزار تا فکر دیگه کردم.
	- آره دیگه. واسه نجات آبروی یه احمق آبروی خودت میره. ولی خودش هم میدونه. قسم خوردم یکبار دیگه با این پسره ببینمش دوتاشون رو جرواجر میکنم.
	- باید به مه لقا بگی باهاش صحبت کنه.
	- مه لقا چی بلده که با این دختر متوقع بی عقل صحبت کنه؟ فقط یاد گرفته بشوره بسابه. بلد نیست دو کلام حرف معمولی بزنه. چه برسه به این که دخترش رو قانع کنه.
	- حالا اعصاب خودت رو خورد نکن. بعدا یه کاریش میکنیم. ماشینت هم مبارک باشه، قشنگه. باید یه روز من رو ببری دور دور.
	- باشه حتما. به روی دو تا چشمم.
	- شما دوتا اینجا چکار میکنین؟
	نیلا رو به عقب چرخاند. با دیدن شیلا روی برگرداند. آن دو طبق یک قرار نانوشته اصلا با هم صحبت نمیکردند.
	رامین جواب داد:
	- تو ما رو در حال انجام کاری میبینی؟
	شیلا شانهاش را بالا انداخت. ماشین رامین را نگریست و گفت:
	- چه خوشگل! مبارک باشه.
	- ممنون. (10)
	- نگفتی...
	- چی رو؟ (1)
	- که داشتین چکار میکردین؟
	- تو به چشمای خودت هم شک داری؟
	نیلا خطاب به رامین گفت:
	- شما خودتون رو ناراحت نکنید. تو این خونه، من عفریته ام، بی پدر و مادرم، بی همه چیزم. الان هم قراره انگ هرزه و خائن بخورم. آقا رامین ماشینتون مبارک باشه.
	نیلا رو به شیلا گفت:
	- اگر خواستین من رو بد جلوه بدین، طوری جلوه بدین به اطرافیان خودتون ضربه نخوره.
	و بعد آنجا را ترک کرد و با اعصاب خوردی به سوئیت رفت.
	- یعنی واقعا دیگه شماها خجالت بکشین.
	شیلا به ماشین تکیه کرد و گفت:
	- چرا؟ خیلی هم خوبه. اذیتش میکنم جگرم حال میآد.
	رامین جلو رفت و پایش را روی سپر گذاشت و خطاب به شیلا گفت:
	- گوش کن دختر عمو، آبجی کوچیکه، تاج سر، حاج ددی جونت به اون پسر رضایت داد. ولیِ دَم. صاحبش. پدرش. رضایت داد تموم شد رفت. درک کن عزیزم. مطمئن باش تو بیشتر از حاج ددی شاهرخ رو دوست نداشتی. شاهرخ باهمه کاراش و اشتباهاتش باز حاج ددی جونت خیلی دوستش داشت. ...
	- شاهرخ داداشم بود.
	- شاهین نیست؟ شاهرخ زیر یه خروار خاک خوابیده. تو به فکر شاهینی که زنده است باش. واقعا چرا شیوا عقلش بیشتر از شماها کار میکنه؟ مگه همتون سر یه سفره نبودین؟ همتون از یه نوع غذا نخوردین؟ پس چرا تو خنگ تری؟
	شیلا مشتی به بازوی رامین زد و گفت:
	- عه... مسخره نکن.
	- دوست دارم. یه بار سعیت رو بکن.
	- چرا این دختر اینقدر واسه تو مهمه؟
	- چون اگر شاهین باهاش ازدواج نمیکرد من میرفتم میگرفتمش.
	شیلا حیران به رامین نگاه کرد. رامین خندید و گفت:
	- قیافت رو شبیه بز نکن ناز میشی.
	- کوفت. این دختر چی داره همه مردای خانواده راستاد ازش خوششون اومده. اون از بابام که دستش رو گذاشت تو دست شاهین. این از تو. اون از شاهین.
	رامین خندید و انگشتش را روی لبهایش گذاشت و گفت:
	- هیسس بابا. شوخی کردم باهات. یکی بشنوه، به گوش شاهین برسه از داشتن نعمت دندون محرومم میکنه.
	- تو از شاهین میترسی؟
	- مثل سگ.
	هر دو خندیدند. رامین سری تکان داد و گفت:
	- نه. شوخی کردم. نمیترسم. هیچوقت هم ازش نترسیدم. فقط دوستش دارم. همین. وقتی مامان بابام مردن خیلی هوام رو داشت. مثل یه داداش بزرگتره که هیچوقت نداشتم.
	- بر میگردی دانمارک؟
	- به حاجی قول دادم بر نگردم. بهش گفتم ازدواج میکنم.
	- با کی؟
	- نمیدونم. هر کی که شد!
	- هر کی که شد!
	- آخه کسی رو دوست ندارم.
	- این همه دوست دختر.
	- عاشق هیچکدوم نیستم.
	- تو گفتی و من هم باور کردم. پس چرا همیشه سرت تو گوشیته؟
	- خوب با دوست دخترام حرف میزنم.
	شاهین در دفتر قدیمیاش مشغول کار بود. داشت یک پرونده صادرات را بررسی  میکرد و سود و زیان کار را حساب میکرد.
	شاهین در دفتر قدیمیاش مشغول کار بود. داشت یک پرونده صادرات را بررسی  میکرد و سود و زیان کار را حساب میکرد. (1)
	شاهین در دفتر قدیمیاش مشغول کار بود. داشت یک پرونده صادرات را بررسی  میکرد و سود و زیان کار را حساب میکرد. (2)
	فنجان چای را برداشت و یک جرعه نوشید. منشی به در زد و وارد اتاق شد و گفت:
	- جناب مهندس یه آقایی تشریف آوردن با شما کار دارن.
	- قرار قبلی دارن؟
	- خیر.
	- بفرستید برن. سرم خیلی شلوغه.
	و دوباره مشغول شد. منشی خواست بیرون برود که آن مرد جوان را میان چهارچوب در دید و گفت:
	- آقا گفتم منتظر بمونید خبرتون میکنم.
	شاهین سر بلند کرد و با دیدن حسام چشمهایش را ریز کرد. این همان دوست سینا بود. هر چه به ذهنش فشار آورد نامش را به خاطر نیاورد.
	شاهین سر بلند کرد و با دیدن حسام چشمهایش را ریز کرد. این همان دوست سینا بود. هر چه به ذهنش فشار آورد نامش را به خاطر نیاورد. (1)
	شاهین سر بلند کرد و با دیدن حسام چشمهایش را ریز کرد. این همان دوست سینا بود. هر چه به ذهنش فشار آورد نامش را به خاطر نیاورد. (2)
	از جایش بلند شد و گفت:
	- بفرمایید. (4)
	حسام وارد شد. شاهین از پشت میز بیرون آمد و خطاب به منشی مشترک خود و پدرش گفت:
	- لطفا برای آقا چای بیارید.
	دستش را به سمت حسام بلند کرد و گفت:
	- آقای...
	حسام بدون اینکه با او دست بدهد گفت:
	- حسام عظیمی
	تمام تن شاهین یخ زد. دستش در هوا خشک شد.
	- موردی پیش اومده؟
	شاهین دستش را پس کشید و آرام روی مبل نشست و به حسام اشاره کرد تا بنشیند. حسام هم مقابلش نشست.
	شاهین با خود گفت « پس دوست صمیمی سینا نامزد نیلا بوده»
	هر دو سکوت کرده بودند و هر دویشان به خاطر استرس شدیدی که داشتند، مقابلشان را می پاییدند.
	از بیرون همه چیز عادی بود و از درون هر دو بیقرار و فرو ریخته.
	حسام دستهایش را کلافه روی صورتش کشید و بعد آه بلندی کشید و گفت:
	حسام دستهایش را کلافه روی صورتش کشید و بعد آه بلندی کشید و گفت: (1)
	حسام دستهایش را کلافه روی صورتش کشید و بعد آه بلندی کشید و گفت: (2)
	- دو هفته رفتم مسافرت تا به خودم بیام. رفتم و برگشتم. وقتی برگشتم کل زندگیم غارت و نابود شده بود.
	همه
	چیز عوض شده بود. زندگیم زیر و رو شده بود. زنگ زدم گوشیم رو جواب نداد. پیام دادم، پیغامهام رو جواب نمیداد.
	هر چی هم التماس کردم ببینمش کسی جواب التماسم رو نداد.
	آخر هم گفتن ازدواج کرده. ازدواج کرده تا سینا و نجات بده.
	دنیا رو سرم خراب شد. از اون روز تا حالا هزار بار از خودم پرسیدم این حقم بود یانه؟ ولی انگار از نظر سرنوشت این حقم بوده. چون من خودم رو گم کردم. بلد نبودم کاری کنم. بلد نبود چطوری به نیلا کمک کنم.
	شاهین اسم نیلا را که از زبان مرد مقابلش شنید سر بلند کرد و او را برانداز کرد.
	حسام با حال خراب و چهره ای که درد در آن نمایان بود گفت:
	- من تو حالی گیر کردم که نمیدونستم برای دو دقیقه بعدم باید چکار کنم، چه برسه به دو سال آینده. من همیشه کسایی رو داشتم که بهم بگن چکار بکن و چکار نکن. خودم بلد نبودم تصمیم بگیرم. اونقدر که دیگران روی تصمیمگیریهام تأثیر داشتن حالا دیگه بلد نبودم باید...
	او آرنجش را روی مبل گذاشت و با دو انگشت چشمهایش را فشرد و نم اشک را از آنها گرفت. کمی بعد که درد بغض در گلویش آرام گرفت. سر بلند کرد و نفس عمیقی کشید و گفت:
	او آرنجش را روی مبل گذاشت و با دو انگشت چشمهایش را فشرد و نم اشک را از آنها گرفت. کمی بعد که درد بغض در گلویش آرام گرفت. سر بلند کرد و نفس عمیقی کشید و گفت: (1)
	او آرنجش را روی مبل گذاشت و با دو انگشت چشمهایش را فشرد و نم اشک را از آنها گرفت. کمی بعد که درد بغض در گلویش آرام گرفت. سر بلند کرد و نفس عمیقی کشید و گفت: (2)
	- هزار بار با خودم گفتم میرم درگیر میشم. میزنم، میکشم، فحش میدم، که چرا این بلا رو به من نازل کردن. اما احوالم خرابتر از این حرفاست. حتی اگر دنیارو هم زیر و رو کنم آروم نمیشم.
	منشی با دو فنجان چای و شیرینی آمد. فنجانها را مقابلشان گذاشت. برایشان پیش دستی چید و رفت.
	منشی با دو فنجان چای و شیرینی آمد. فنجانها را مقابلشان گذاشت. برایشان پیش دستی چید و رفت. (1)
	منشی با دو فنجان چای و شیرینی آمد. فنجانها را مقابلشان گذاشت. برایشان پیش دستی چید و رفت. (2)
	حسام آهی کشید و گفت:
	- برای همین تصمیم گرفتم بیام و با خودتون صحبت کنم.
	او جلوی پایش را نگریست. لبش را  گزید و بعد سر بلند کرد و گفت:
	- میدونم که نیلا از کنار شما بودن خوشحال نیست. من میدونم احساس نیلا به من چی بود. اون از من متنفر نشده بود که به شما جواب مثبت داد. اون فقط خواسته سینا رو نجات بده. چون این اواخر هم به خاطر سینا خیلی نا امید و افسرده شده بود.
	شما باید مردونگی میکردید و سینا رو میبخشیدید. نه که در ازای ناموسش از اعدام خلاصش میکردین. اگر این خواهر و برادر رو روزی هزاربار میکشتین و زنده میکردین از این کارتون بهتر بود.
	آقای راستاد، بهتره بذارید نیلا ازتون جدا شه.
	مطمئنم نیلا هرگز شما رو دوست نخواهد داشت. زندگی دوتاتون رو تلختر از زهر نکنید. من رو هم نابود نکنین.
	در واقع با این کار همهی ما نابود میشیم.
	شاهین در ظاهر آرام بود. اما یک چیزی آزارش میداد. به غیر از حضور حسام، چیزی وجودش را میآزرد.
	نفس عمیقی کشید و حال حسام را درک کرد. در ظاهر خونسرد و در باطن نا آرام و پر تشویش. همان حالی که خود گرفتارش بود. بدون نگاه کردن به حسام گفت" آقای عظیمی، من بر خلاف شما برای صد سال آیندهی زندگیم توی چند ساعت تصمیم گرفتم. نیازی به دوسال سردرگمی و دو هف...
	شاید همین فرقِ ما، الان ما رو مقابل هم قرار داده. اتکای به نفس من و نداشتنِ اعتماد به نفس شما.
	شما برای نجات زندگیتون خیلی وقت داشتین. و من با تصمیم تو یک شب و طی چند ساعت یک زندگی رو نجات دادم.
	غیر از اون کسی رو به دست آوردم که الان شریک زندگیمه. من کسی رو مجبور نکردم بیاد تو زندگیم. کسی رو وادار به اتخاذ تصمیمی نکردم که دوست نداره. این خانم با اراده خودشون پا گذاشتن توی زندگی من. بنده هم هرگز علاقهای به جدایی از ایشون ندارم. فکر نمیکنم ای...
	جناب عظیمی. زندگی از این بازیا زیاد داره. الان هم همه چی بین شما دونفر تموم شده است. بهتره برید و به شکل دیگه به زندگیتون بپردازید.
	شما چطور مقابل من میشینید و میگید جدا بشین؟ این اصلا با عقل جور در نمیاد و...
	- اما این با عقل جور در میاد که یک دختر رو توی منگنه قرار بدید که برای نجات برادرش با شما ازدواج کنه. آره؟
	- هیچ اهرم فشاری وجود نداشت. مطمئن باشید اگر این دختر عاشق بود هرگز جواب مثبت نمیداد.
	- خودتون هم خوب میدونید که اینطور نیست. میدونم که خوشبخت نیست. میدونم که خوشحال نیست. میدونم که تحت فشار زیادیه. سالهاست که میشناسمش. من نیلا رو بهتر از هر کسی میشناسم. پس باعث آزار و شکنجه روحیش نشید. بذارید به زندگیش برگرده.
	طاقت شاهین طاق شد و از جایش بلند شد و با صدای بلند گفت:
	- معلومه که شما حالتون خوش نیست و نمیتونید درک درستی از
	اوضاع داشته باشید. آقای محترم، اون دختر الان زندگی جدیدی داره. بر خلاف تصوراتتون خیلی هم خوشبخته. توی زندگیش هیچی کم نداره و خدا رو شکر من هم بیشتر از هر کس براش احترام قائلم... پس ذهنیّات غلطتون رو به زبون نیارید. بذارید خیالتون رو برای همیشه راحت کن...
	حسام از جایش بلند شد. به مقابل شاهین آمد و گفت:
	- میدونی! تو حتی نمیتونی بگی که دوستش داری. نیلا هم دختریه که بدون عشق نمیتونه زندگی کنه. حسی بینتون نیست. هرگز هم قرار نیست به وجود بیاد. من هم هستم. همیشه. سایهام رو زندگیتونه. نمیذارم یه آب خوش از گلوت پایین بره. من عشقم رو ازتون پس میگیرم.
	شاهین که مشامش از عطر حسام پر شده بود و داشت هر لحظه عصبی تر میشد فریاد زد:
	- بیرون... برو بیرون.
	منشی سراسیمه به درون آمد و گفت:
	- چی شده جناب راستاد؟
	- راهنماییشون کنید بیرون.
	منشی سمت حسام آمد و گفت:
	- بفرمایید آقا. بفرمایید دردسر درست نکنید.
	آقای راستاد هم آمد و با دیدن حسام موضوع را دریافت. همهی کارمندها جلوی در تجمع کردند. چون تا به حال صدای عربده های پسر رئیسان را نشنیده بودند.
	آقای راستاد هم آمد و با دیدن حسام موضوع را دریافت. همهی کارمندها جلوی در تجمع کردند. چون تا به حال صدای عربده های پسر رئیسان را نشنیده بودند. (1)
	آقای راستاد هم آمد و با دیدن حسام موضوع را دریافت. همهی کارمندها جلوی در تجمع کردند. چون تا به حال صدای عربده های پسر رئیسان را نشنیده بودند. (2)
	حسام داشت از در بیرون میرفت. آقای راستاد خواست چیزی بگوید که حسام
	زودتر از او گفت:
	- تا به حال به کارمنداتون گفتین که بر خلاف این تیپ و این شکلِ ظاهریتون اصلا آدم دین داری نیستین!
	شاهین با حال خراب سر بلند کرد. آقای راستاد گفت:
	- دهنت رو ببند برو بیرون.
	- چرا نگرانید که بقیه بدونن شما چطور آدمی هستین؟
	و بعد رو به افراد تجمع کرده گفت:
	- دو سال از حاجیتون خواهش و تمنا کردیم که خون پسرش رو ببخشه. نبخشید. روزی که بخشید در ازاش خواهر اون پسر رو که نامزد من بود گرفت.
	حسام با فریاد گفت: (1)
	- تا اون دختر رو با پسرش که مشکل روحی روانی داشت ازدواج بده. پسری که هیچکس جرئت زن دادن بهش رو نداشت. یه دختر رو از زندگیش بدبخت و آواره کرد تا یه پرستار برای پسرش داشته باشه. این اون مرد خدایی شماست.
	آقای راستاد خطاب به نگهبان ها که آمده بودند گفت:
	- این رو پرتش کنید بیرون.
	آنها خواستند حسام را بگیرند. حسام رو به شاهین که درون اتاق میخ شده بود گفت:
	- این اولشه.
	و بعد دستش را از دست نگهبان کشید و از بین جمعیت رد شد و رفت.
	شاهین یخ زده بود. از شنیدن آن حرفها به هم ریخته بود. اعصابش متشنج بود.
	آقای راستاد کارمندهایش را به سرکارشان فرستاد. به سراغ شاهین رفت و در را بست و گفت:
	- نگران نباش بابا. تموم شد.
	شاهین به پشت میزش برگشت. روی صندلیش فرود آمد و زیر لب گفت:
	- چرا چهره و اسمش تو خاطرم نبود. چرا یادم نبود حسام عظیمی همون دوست سینا سرمده؟ چرا روزی که عکساش رو روی گوشی نیلا دیدم چشمام تار شد و تشخیص ندادم.
	او وسایل را با ساعدش کنار زد و با بیچارگی سرش را رو میز گذاشت.
	آقای راستاد رفت و شانههای او را ماساژ داد و گفت:
	- نگران نباش. تموم شد.
	- هیچی تموم نشده. تازه اولشه. اون هر چی که گفت راست گفت. اما من به دروغ متوسل شدم. اون راست میگه نیلا خوشبخت نیست. نیلا مجبور شد با من زندگی کنه.
	- قرار نیست اتفاق بدی بیفته.
	- بدتر از این چی هست؟
	چند لحظه بعد سر بلند کرد و روی دگمه تلفن زد و گفت:
	- به لیوان آب خنک.
	چشمهایش به سرعت قرمز شده بود. آقای راستاد متوجه حال بد او شده بود. گفت:
	چشمهایش به سرعت قرمز شده بود. آقای راستاد متوجه حال بد او شده بود. گفت: (1)
	چشمهایش به سرعت قرمز شده بود. آقای راستاد متوجه حال بد او شده بود. گفت: (2)
	- بهتره بری خونه. حالت خوب نیست.
	او هراسان گفت:
	- نیلا، نیلا.
	- نیلا چی؟
	- رفته بیرون لباس بخره برای جشن. نکنه اون عوضی بره در خونه و نیلا رو اونجا ببینه.
	او سریع گوشیش را برداشت و با نیلا تماس گرفت. بعد از چند بوق نیلا جواب داد.
	- بله. (26)
	- کجایی نیلا؟
	- اول سلام.
	شاهین کلافه جواب داد:
	- علیک. گفتم کجایی؟
	- پاساژ. دارم دنبال لباس میگردم.
	- همونجا بمون دارم میام.
	- طوری شده؟ (2)
	- نه (1)
	و ارتباط را قطع کرد.
	او وسایلش را جمع کرد که منشی برایش آب آورد و گفت:
	- بفرمایید. (5)
	لیوان را گرفت و کل محتویاتش را سر کشید. لیوان را روی میز گذاشت و گفت:
	- گرم بود.
	- ولی از آب سرد کن بود.
	شاهین از پدرش خداحافظی کرد و رفت. سوار ماشینش شد و به سرعت سمت پاساژ رفت.
	وقتی به مقصد رسید به نیلا زنگ زد و گفت:
	- کارت تموم شد؟
	- بله. نمیای یه چیزی بخری برای خودت؟
	- نه. سرم درد میکنه. اگر کارت تموم شده سریع بیا. جای بدی پارک کردم.
	نیلا چند لحظه بعد از پاساژ خارج شد و پاکتهای خریدش را در عقب قرار داد.
	خودش هم سوار شد و گفت:
	-سلام.
	شاهین دستش را سمت او دراز کرد و گفت :
	- سلام. (16)
	با هم دست دادند. او ماشین را به حرکت در آورد که نیلا کمربند را بست و گفت:
	- احساس میکنم حالت خیلی رو به راه نیست.
	- نه زیاد. سرم درد داره.
	نگاه نیلا به دست لرزان شاهین افتاد. تعجب کرد از حال خراب او. و بیشتر متعجب شد وقتی دید
	شاهین سعی دارد آرام باشد.
	- حتما امروز اتفاقی افتاده و اگر نه بیخود تا این حد حالت بد نمیشه که دستهات بلرزه.
	- لرزش دستم معلومه؟
	- کاملا. (1)
	شاهین در سکوت سمت منزل راند. وقتی به مقصد رسیدند شاهین ماشین غریبهای را جلوی منزلشان دید. حسام پیاده شد و به جلوی ماشین تکیه کرد.
	نیلا حسام را دید. با دیدن او زمین و آسمان برایش یکی شد. قلب نیلا به شدت میزد. ضربان قلبش اوج گرفته بود و صورتش میسوخت.
	نیلا خواست پیاده شود که شاهین مچ دست او را گرفت و گفت:
	- بشین. تحت هیچ شرایطی پیاده نمیشی.
	- ولی... (3)
	- ولی چی؟ حرفی باهاش داری؟
	نیلا سر تکان داد و گفت: (2)
	- نه. (13)
	شاهین نگاه جدی و سرخش را از نیلا گرفت و کمربندش را باز کرد و پیاده شد. سمت حسام رفت و گفت:
	- تو اینجا چی میخوای؟
	- میخوام با نیلا حرف بزنم.
	- دهنت رو آب بکش. اسم زن من رو تو دهنت نچرخون.
	- زنت یا بردهات؟
	- تو چرا فکر میکنی شکنجه اش میدیم؟ ایشون خیلی هم زندگی خوبی دارن.
	حسام خواست سمت ماشین شاهین برود که شاهین جلویش ایستاد و کشیده و با صدای بلند گفت:
	- کجا؟ (1)
	- باید خوشبختیش رو از خودش بپرسم. اگر گفت خوشبخته باور میکنم.
	شاهین دستش را روی سینهی حسام گذاشت و گفت:
	- خوشبختی زن من به تو چه؟ گمشو برو رد کارت. حوصلهام خیلی زیاد نیست.
	- من به حوصله تو کاری ندارم. من با اون زنی کار دارم که حلقه نامزدیش هنوز تو دست منه.
	و دست چپش را بالا آورد. شاهین اخم کرده و عصبی پشت دست راستش را به دست چپ او کوفت و گفت:
	- برو درش بیار. چون لنگه اش به دست اون خانم نیست.
	در این حال بود که رامین از راه رسید. صدای آهنگ ماشینش کر کننده بود. با دیدن شاهین و حالت گارد گرفتهاش ماشین را پشت ماشین او پارک کرد و پیاده شد و با شنیدن بگو مگوی آن دو سمتشان رفت و گفت:
	- چی شده شاهین؟
	شاهین خیره در چشمهای حسام غرید:
	- ماشین من رو ببر تو.
	- اتفاقی افتاده؟ آقا فرمایشی دارن؟
	- گفتم ماشین من رو ببر تو.
	رامین ریموت را زد که در باز شد. حسام شاهین را هول داد و گفت:
	- برو کنار ببینم. من باید باهاش حرف بزنم.
	رامین صدا زد: (1)
	- شاهین. (2)
	شاهین عصبی با حسام درگیر شد و او را به عقب هول داد و به ماشینش کوفت و فریاد زد:
	- گفتم ماشین من رو ببر تو. (1)
	رامین بسیار خونسرد رفت و پشت فرمان نشست و گفت:
	- سلام. چه خبره اینجا؟
	نیلا مضطرب گریه میکرد. رامین تا به حال حسام را ندیده بود و او را نمیشناخت.
	- چی شده؟ چرا گریه میکنی؟
	- تو رو خدا آقا رامین. چرا اینقدر بیخیالی. دارن همدیگر رو میکشن
	رامین لبخند زد و ماشین را به درون پارکینگ برد و گفت:
	- تا حالا دعوای شاهین رو ندیدی؟ نگران نباش. الان لت و پارش میکنه.
	نیلا داد زد:
	- اون نامزد سابق منه، چرا نمیفهمی؟ رامین طوری رو به نیلا کرد که گردنش صدا داد. حین پیاده شدن گفت:
	- نیای بیرون شر شی.
	و با عجله وارد کوچه شد. دید که شاهین فقط سعی دارد حسام را دفع کند و قصد درگیری ندارد.
	حسام اما بسیار عصبی بود و داد میزد:
	میخوام باهاش حرف بزنم.
	یکدفعه مشتش در چانه ی شاهین خورد و خواست رد شود. شاهین بازوی حسام را چنگ زد و او را برگرداند و مشتهای گره کردهاش را نثار سر و صورت حسام کرد و با فریاد گفت:
	- اون زن منه. تو حق نداری بهش نزدیک بشی. انگار تو زبون آدم حالیت نیست حیوون.
	رامین خود را میان آن دو انداخت و سعی کرد جدایشان کند.
	نیلا طاقت نیاورد و بیرون رفت و جلوی در ایستاد. با دیدن هر سه مرد گلاویز فریاد زد:
	- شاهين. تو رو خدا بسه.
	شاهین با شنیدن صدای نیلا مات شد. حسام از زیر دست او در آمد. دستش را به ماشین تکیه زد و با دیدن نیلا و شنیدن صدای او، با لبی که پاره شده بود، لبخند دردناکی زد و گفت:
	- نیلا! عشقم.
	شاهین حس کرد رگی در مغزش پاره شد. درد شدیدی در سرش حس کرد. نیلا با دیدن حال حسام سمتشان رفت و در دو متری آنها ایستاد و گریه کرد. دلش هنوز هم برای این مرد میتپید. دلش هنوز هم وا ماندهی کوچهی تعلق خاطر  بود.
	حسام یک قدم جلو گذاشت و گفت:
	- عزیزم! فقط میخوام باهات حرف بزنم.
	به یکباره شاهین یقهی حسام را گرفت و مشت محکمی کنار ابروی او زد.
	حسام روی زمین پرت شد و نیلا گریان، فاصله باقی مانده را جلو دوید و فریاد زد:
	- حسام... حسام.
	شاهین با دندانهای قفل شده و چشمهایی که تا آخرین حد گشاد شده بود به صدای نیلا که پشتش بود گوش میکرد. رامین قبل از اینکه نیلا به آن دو برسد دستهایش را دور کمر او زد و عقب کشیدش.
	نیلا دست و پا میزد و فریاد کشان و بیقرار نام حسام را فریاد میزد. رامین یک بازویش را قفل کمر نیلا کرد و دست دیگرش را روی دهان او گذاشت و فریاد حسام حسام را در دهان او خفه کرد.
	او را به درون پارکینگ و بعد هم باغ کشاند.
	نیلا هر چقدر دست و پا میزد تا خود را از حصار دستان رامین آزاد کند نمیتوانست و رامین او را چون پر کاهی سمت عمارت میکشید.
	شاهین آژیری که چون یک بوق ممتد بود در مغزش میشنید و چشمهایش سیاهی میرفت. کمی بعد بهتر شد و دید که حسام در حال برخاستن است. حسام دستش را به سپر گرفت و گفت:
	شاهین آژیری که چون یک بوق ممتد بود در مغزش میشنید و چشمهایش سیاهی میرفت. کمی بعد بهتر شد و دید که حسام در حال برخاستن است. حسام دستش را به سپر گرفت و گفت: (1)
	شاهین آژیری که چون یک بوق ممتد بود در مغزش میشنید و چشمهایش سیاهی میرفت. کمی بعد بهتر شد و دید که حسام در حال برخاستن است. حسام دستش را به سپر گرفت و گفت: (2)
	- آزارش ندین. اون طاقت نداره. چرا این کارا رو میکنی باهاش؟
	شاهین جلو رفت و پشت یقهی حسام را گرفت و او را به جلوی درب ماشینش کشید. درب ماشین او را گشود و به درون پرتش کرد و گفت:
	- زودتر از اینجا گمشو. واگرنه روزگار دوتاتون رو باهم سیاه میکنم.
	درب ماشین او را به هم کوفت و مشت محکمی در آینه بغل زد که آینه شکست و از ماشین آویزان شد.
	شاهین از درب پارکینگ وارد شد و ریموت را زد. و بعد وارد باغ شد.
	رامین در جلوی دیدگان حیرت زده ساکنین عمارت که فقط ترسیده و هراسان میپرسیدند چه شده نیلا را با آن حال از پلهها پایین کشید.
	همه از بالای پلهها نظاره گر بودند.
	رامین یک دستش را روی دهان نیلا نگهداشته بود و سعی کرد با دست دیگر درب پایین را باز کند اما قفل بود. نیلا را به در چسباند و بدون اینکه دستش را بردارد هشدار دهنده گفت:
	رامین یک دستش را روی دهان نیلا نگهداشته بود و سعی کرد با دست دیگر درب پایین را باز کند اما قفل بود. نیلا را به در چسباند و بدون اینکه دستش را بردارد هشدار دهنده گفت: (1)
	رامین یک دستش را روی دهان نیلا نگهداشته بود و سعی کرد با دست دیگر درب پایین را باز کند اما قفل بود. نیلا را به در چسباند و بدون اینکه دستش را بردارد هشدار دهنده گفت: (2)
	- خفه شو... خفه شو.
	دو کلمه ی دوم را در صورت او داد زد. نیلا میلرزید و اشکهایش بند نمیآمد. در آن لحظه حتی از رامین هم میترسید.
	هراسان او را نگریست. رامین گفت:
	- گوش کن، گوش کن نیلا. این اسم رو به زبون نیار. الان میاد تو. چه تو رو بکشه چه یه چیکه آب بخوره. پس فقط ساکت باش. هیس... هیس... می شناسیش که چجور آدمیه. فقط الان ساکت باش. نمیخوای که خودت رو به کشتن بدی. نیلا سرش را تکان داد.
	شاهین وارد عمارت شد. شبیه گرگ زخمی بود. حالش عجیب به هم ریخته بود.
	منیر خانم پرسید:
	- شاهین! باز چی شده؟ این چه حال و روزیه مادر. شاهین.
	شاهین سرد و سخت و ژولیده بدون نگاه به آنها سمت سوئیت آمد. ربکا از ترس دستهایش را به هم فشار میداد و پشت منیرخانم قایم شد. شیلا ترسیده تر داد زد:
	- رامین! نیلا رو بیار بالا.
	چون حس میکرد هر اتفاقی که افتاده، احتمال مرگ نیلا به دست شاهین حتمی است.
	چون حس میکرد هر اتفاقی که افتاده، احتمال مرگ نیلا به دست شاهین حتمی است. (1)
	چون حس میکرد هر اتفاقی که افتاده، احتمال مرگ نیلا به دست شاهین حتمی است. (2)
	رامین رو به نیلا انگشتش را روی لبهایش گذاشت و گفت:
	- هیس.
	شاهین از پلهها سرا زیر شد. نیلا ترسیده از حال و روز شاهین از جلوی در کنار آمد و به پشت رامین رفت و بلوز او را چنگ زد و گریان گفت:
	شاهین از پلهها سرا زیر شد. نیلا ترسیده از حال و روز شاهین از جلوی در کنار آمد و به پشت رامین رفت و بلوز او را چنگ زد و گریان گفت: (1)
	شاهین از پلهها سرا زیر شد. نیلا ترسیده از حال و روز شاهین از جلوی در کنار آمد و به پشت رامین رفت و بلوز او را چنگ زد و گریان گفت: (2)
	- رامین! من نمیرم تو... من نمیرم. شاهین قفل در را باز کرد و دستگیره را پایین کشید و لگدی به در زد. در محکم به دیوار خورد و برگشت.
	رامین دستش را عقب برد و مچ نیلا را گرفت و او را جلو کشید و گفت:
	- برو تو. چیزی نمیشه.
	نیلا تقریبا به درون دوید. شاهین وارد شد و در را به هم کوفت و از داخل قفل کرد.
	شیلا پایین دوید و گفت:
	- چی شده رامین؟
	رامین با بی چارگی روی پله اول نشست و گفت:
	- نامزدش اومده بود دم خونه.
	شیلا با دو دست برسرش کوفت و گفت:
	- خدا مرگم بده. درگیر شدن؟
	- آره. (8)
	شاهین پس از قفل کردن در سمت میز توالت رفت و در میان شیشههای عطرش گشت و شیشهی عطر لی لابو را برداشت و به درون سرویس رفت. وارد حمام شد و شیشه را طوری روی کاشی زد، که هم شیشه عطر شکست و هم کاشی ترک برد. سر انگشتهایش زخمی شدند. تهویه را زد و بیرون آمد. ...
	شاهین سمت نیلا رفت و گفت:
	- من حیوونم؟
	نیلا ترسیده سرش را به چپ و راست تکان داد. شاهین فریاد زد:
	- آره! من حیوونم.
	نیلا آهسته عقب رفت و دوباره سرش را به چپ و راست تکان داد.
	شاهین نفس زنان، هیجان زده و خشمگین داد زد:
	- پس چرا حرف من رو نمیفهمی؟ چرا میگم بیرون نیا میای بیرون؟ مگه من فارسی صحبت نمیکنم؟
	نیلا به حرف آمد و گفت: (1)
	- ترسیدم دعوا کنین.
	شاهین با صورتی که هر لحظه سرخ تر میشد در صورت نیلا فریاد زد:
	- من نمیخواستم دعوا کنم. تو باعث شدی. چرا اومدی بیرون؟ گفتم بیرون نیا. اومدی که اون نر، جلوی من به تو بگه عشقم، عزیزم؟
	نیلا به رگهای بیرون زده از گردن او نگاه کرد. حس کرد اگر شاهین کمی دیگر داد بکشد حتما رگهای گردنش پاره میشوند.
	جلوتر رفت که نیلا پایش به صندلی میز توالت گیر کرد و تعادلش را از دست داد. پهلویش به میز گرفت و از درد آه از نهادش بر آمد و پلکهایش را روی هم فشرد.
	شاهین جلوتر رفت و گفت: (1)
	- تو اون وسط نگران آقا حسامتون هستی. داد میزنی حسام!
	شاهین چون دیوانهها شانههای نیلا را چنگ زد و او را جلو کشید و طوری بر سر نیلا فریاد کشید و گفت:
	- من شوهرتم.
	که نیلا حس کرد فشارش افتاد. پاهایش بی حس شد و وقتی شاهین او را به وسط اتاق پرت کرد، نتوانست خود را کنترل کند و به میز جلوی مبل خورد و روی زمین افتاد.
	شاهین با همان حال خراب داد زد:
	- من شوهرتم، نه حسام.
	و ادامه داد:
	- تو عطر من رو به یاد اون سگ بو میکشی؟ تو شیشه عطر من رو به عشق اون بو میکشیدی؟ من خر رو بگو که فکر میکردم از عطر من خوشت میآد.
	و مشتش را در آینه فرود آورد و وقتی دستش
	را پس کشید همزمان با صدای بلند فرو ریختن آینه آخ بلندی گفت.
	نیلا با دیدن شاهین که دست راست خود را در مشت گرفت و خون از آن جهید وحشت زده نگاهش کرد. رامین به در زد. تند تند در میزد و نیلا و شاهین را صدا میزد.
	نیلا نفس زنان و ترسیده شاهین را نگاه میکرد و توان برخاستن نداشت. شاهین دستش را با دست دیگر فشرد و رفت روی لبهی تخت نشست و ساعدهایش را روی زانوهایش گذاشت و در حالیکه جای زخم را میفشرد از نفس افتاده، سر به زیر گرفت.
	نیلا چند لحظه شاهین را نگریست. با دیدن خونی که از دست او چکه میکرد نفسش بند آمد. به سختی به میز چنگ زد و از جایش بلند شد. سمت در دوید. قفل در را باز کرد که همه به درون هجوم آوردند.
	با دیدن وضعیت میز توالت و حال خراب شاهین دستپاچه شدند و نمیدانستند چکار کنند. رامین دست شاهین را گرفت و سمت خود کشید. با دیدن زخمهای دهان باز کرده گفت:
	- پاشو ببرمت دکتر.
	نیلا رو به مه لقا گفت:
	- جعبه کمکهای اولیه رو با یه سرم شست و شو و یه تشت بیار.
	مه لقا سریع رفت. نیلا مقابل او نشست و گفت:
	- بذار ببینم زخمت رو.
	شاهین درد میکشید اما حاضر نشد دستش را به او نشان دهد. وقتی مه لقا برگشت تشت را زیر دست شاهین گذاشت. نیلا رامین را نگاه کرد. رامین مچ او را گرفت و جلو آورد.
	منیر خانم روی دستش میزد و نگران میگفت:
	- مادرت بمیره... این چه بلایی بود بهت نازل شد. به اون بابای غدت صد بار گفتم تو رو بدبخت نکنه گوش نکرد.
	نیلا بی توجه سرم را روی دست شاهین گرفت و خون را از دست او شست. یک تکه از آینه روی انگشت وسط او بود. خطاب به رامین گفت:
	- باید این رو بکشم بیرون.
	- خطرناک نیست؟ ببریمش بیمارستان؟
	- نه دستش رو محکم بگیر. انجام میدم.
	رامین دست او را محکم گرفت و نیلا شیشه را گرفت و بیرون کشید. شاهین از درد لرزید و آه کشید.
	نیلا زخمهای او را باز کرد و با سرم شست. بعد هم به دستش بی حسی تزریق کرد و چند دقیقه بعد نخ و سوزن بخیه را برداشت و مشغول بخیه زدن انگشتهای زخمی او شد. وقتی کارش تمام شد، دست او را باندپیچی کرد و از جا بلند شد و سست و ناتوان صندلی را از پشت میز ناهار...
	در طول آن مدت مه لقا اتاق را مرتب کرده بود و حالا داشت جای خون را از روی فرش میسابید.
	رامین گفت: (6)
	- مه لقا ولش کن. برین بالا اینجا رو خلوت کنین.
	شاهین با صدایی که خش افتاده بود و به زور بالا میآد گفت:
	-رامین. (1)
	- بله. (27)
	- داروهای من رو بده بعد برو.
	- چشم. (10)
	رامین برای او داروهایش را حاضر کرد.
	او آرامبخش ها و مسکنش را خورد. رامین از اتاق بیرون رفت و در را بست. شاهین با چهره در هم از جا بلند شد و لباسهایش را جلوی کمد تعویض کرد و لباسهای قبلی را درون سبد انداخت.
	او آرامبخش ها و مسکنش را خورد. رامین از اتاق بیرون رفت و در را بست. شاهین با چهره در هم از جا بلند شد و لباسهایش را جلوی کمد تعویض کرد و لباسهای قبلی را درون سبد انداخت. (1)
	او آرامبخش ها و مسکنش را خورد. رامین از اتاق بیرون رفت و در را بست. شاهین با چهره در هم از جا بلند شد و لباسهایش را جلوی کمد تعویض کرد و لباسهای قبلی را درون سبد انداخت. (2)
	نیلا با نگاه به حرکات او داشت فکر میکرد هیچ چیز باعث نمیشود او کارش را به دیگران واگذار کند.
	به روی مبل رفت و پرده را کنار کشید و پنجره را باز کرد. پایین آمد و پاکت سیگار و جاسیگاریش را از مقابل نیلا از روی میز چنگ زد.
	روی لبهی تخت نشست و چند نخ سیگار پی در پی و عصبی دود کرد. حتی یک لحظه نگاهش را بالا نگرفت تا نیلا را ببیند. انگار نیلا اصلا وجود خارجی نداشت. تنها سیگار میکشید و سیگار میکشید. و به لحظهای فکر میکرد که نیلا بیقرار حسام را صدا میکرد.
	روی لبهی تخت نشست و چند نخ سیگار پی در پی و عصبی دود کرد. حتی یک لحظه نگاهش را بالا نگرفت تا نیلا را ببیند. انگار نیلا اصلا وجود خارجی نداشت. تنها سیگار میکشید و سیگار میکشید. و به لحظهای فکر میکرد که نیلا بیقرار حسام را صدا میکرد. (1)
	روی لبهی تخت نشست و چند نخ سیگار پی در پی و عصبی دود کرد. حتی یک لحظه نگاهش را بالا نگرفت تا نیلا را ببیند. انگار نیلا اصلا وجود خارجی نداشت. تنها سیگار میکشید و سیگار میکشید. و به لحظهای فکر میکرد که نیلا بیقرار حسام را صدا میکرد. (2)
	یاد صدا و گریههای او در سرش اکو میشد و حالش را خرابتر میکرد.
	وقتی پاکت سیگارش ته کشید جا سیگاری را روی میز کنار تخت گذاشت و دراز کشید و سقف را نگریست. از شدت سر درد، رنگ سقف چشمش را میآزرد. ساعدش را روی چشمش گذاشت و گفت:
	- چراغارو خاموش کن.
	نیلا از جایش بلند شد و چراغها را خاموش کرد و باعث شد اتاق تاریک شود. نیلا پای کمد رفت و لباسهایش را عوض کرد و روی مبل نشست. تازه متوجه درد پهلویش شد. اما اهمیتی نداد و خسته و درمانده روی مبل دراز کشید.
	صدای خشدار و شکسته شاهین در گوش نیلا نشست.
	- فردا جمع کن برو خونه بابات.
	نیلا نیم خیز شد و رو به سمت تخت کرد و گفت:
	- چرا؟ (15)
	- دیگه نمیخوام ببینمت.
	نیلا غمزده دراز کشید و این حرف شاهین چون خوره به جانش افتاد.
	حسام با حال و روز به هم ریخته به منزل رسید. ماشینش را پارک کرد و به درون منزل رفت. وقتی وارد شد پدر و مادرش با دیدن وضعیت او قیام کردند.
	با صورت متعجب و هراسان او را برانداز کردند. حسام با مادرش حرف نمیزد. اما خطاب به پدرش گفت:
	- سلام. (17)
	صدای پر دردش درد را به قلب پدر و مادرش سرازیر کرد. او آهسته و به سختی، با تن و قلبی پردرد به طبقه بالا رفت. وارد اتاقش شد و روی لبهی تخت نشست و به نیلا اندیشید. به بیقراری او. به فریاد حسام حسام گفتنش. و بیشتر درد کشید، وقتی دید آن پسری که نمیشناخت...
	به گریه افتاد و پر درد گریست. کمی بعد در زده شد.
	پدرش وارد اتاق شد. به مقابلش رفت و نشست و گفت:
	- چی شده حسام؟
	حسام سرش را به چپ و راست تکان داد و در حالیکه اشکش میچکید گفت:
	- من نیلا رو بدبخت کردم. من بیچارهاش کردم.
	- گناه تو چیه؟
	حسام سر به زیر گرفت و غمبارتر گریست. یاد فریادهای نیلا او را به نابودی میکشاند. با اندوه کتش را از تن بیرون کشید و کنار انداخت.
	روی تخت دراز کشید. پدرش برگشت و با پنبه و بتادین زخم لب و کنار ابروی او را تمیز کرد. بعد هم کیسه یخ را روی زخمهای او گذاشت. اما بیفایده بود.
	چون هم کبوده شده بودند و هم لبش ورم کرده بود.
	- رفتی سراغ نیلا؟
	گریان پلک بست. آقای عظیمی غمگین از حال پسرش گفت:
	- با شوهرش دعوات شد؟
	حسام سر تکان داد.
	- نیلا خوب بود؟
	حسام که داغش تازه تر شده بود سرش را به چپ و راست تکان داد و هقهقش را آزاد کرد و گفت:
	- نه. (14)
	و بعد به پدرش پشت کرد و رو به دیوار در خود مچاله شد و اشکهای داغش را نثار سینهی بالشش کرد.
	مهرانه خانم به کنار در آمد و از بین چارچوب پسرش را نگریست.
	از کاری که با او کرده بود پشیمان شد. به حال و روز شاد او وقتی که نیلا را کنار خود داشت اندیشید.
	اما حالا چندین روز بود که حسام را زار و پریشان میدید. این حال خراب حسام، این احساسات او چون درد در قلبش مینشست. اما حالا دیگر دیر بود و چارهای جز نگاه کردن به پوسیدن  فرزندش در غم نداشت.
	اما حالا چندین روز بود که حسام را زار و پریشان میدید. این حال خراب حسام، این احساسات او چون درد در قلبش مینشست. اما حالا دیگر دیر بود و چارهای جز نگاه کردن به پوسیدن  فرزندش در غم نداشت. (1)
	اما حالا چندین روز بود که حسام را زار و پریشان میدید. این حال خراب حسام، این احساسات او چون درد در قلبش مینشست. اما حالا دیگر دیر بود و چارهای جز نگاه کردن به پوسیدن  فرزندش در غم نداشت. (2)
	شب بعد شاهین تکانی خورد و بیدار شد. گیج و منگ بود. کمی هم تهوع داشت. دستش را روی صورتش گذاشت و پیشانیش را ماساژ داد. وقتی صدایی از داخل اتاق نشنید پلک گشود.
	رویش به در سرویس بود. چرخید و آن طرف اتاق را نگاه کرد. آنجا هم کسی ندید.
	رویش به در سرویس بود. چرخید و آن طرف اتاق را نگاه کرد. آنجا هم کسی ندید. (1)
	رویش به در سرویس بود. چرخید و آن طرف اتاق را نگاه کرد. آنجا هم کسی ندید. (2)
	دلش گرفت. نیلا رفته بود. فقط خودش میفهمید حالا که نیلا نیست چه حال خرابی دارد.
	قلبش میلرزید. صورتش به ارتعاش در آمد و پلکش خود به خود شروع به پریدن کرد.
	قلبش میلرزید. صورتش به ارتعاش در آمد و پلکش خود به خود شروع به پریدن کرد. (1)
	قلبش میلرزید. صورتش به ارتعاش در آمد و پلکش خود به خود شروع به پریدن کرد. (2)
	به سختی روی تخت نشست. با گیجی از تخت پایین رفت. به درون سرویس رفت و کارهایش را انجام داد.
	وقتی برگشت روی مبل نشست و گوشیش را برداشت. به رامین پیام داد:
	- برام سیگار بیار.
	چند لحظه بعد جواب آمد:
	- چشم. (11)
	یک ربع بعد درب سوئیت باز شد و نیلا وارد اتاق شد. شاهین با دیدن او ابروهایش بالا پرید. ارتعاش پلکش بیشتر شد. دستش را روی پلکش فشرد. نیلا سینی دستش را روی میز گذاشت و دو پاکت سیگار از روی آن برداشت و مقابل شاهین گرفت.
	شاهین پاکتها را گرفت و یکی از آنها را روی میز انداخت.
	مشغول باز کردن دیگری شد. نیلا برایش زیرسیگاری و فندک را حاضر کرد.
	- نرفتی؟
	این سوال شاهین ته دل نیلا را خالی کرد. با این حال بیتوجه گفت:
	- دستت بهتره؟
	- مگه نگفتم برو؟
	نیلا عصبانی شد و هیجان زده گفت:
	- کجا برم؟ چرا برم؟ کی بود میگفت زندگی خاله بازی نیست. کسی حق نداره یک روز به خاطر منافعش بیاد و روز دیگه به خاطر همون منافع بره!
	شاهین سیگار را با نوک انگشتهای باندپیچی شدهاش گرفت و گوشه لب گذاشت. با دست چپ فندک زد و پک عمیقی به سیگار زد.
	نیلا روی مبل کنار او نشست و گفت:
	- شیوا اومده. باهات کار داره.
	شاهین با دو انگشت اشاره و وسط دست چپش سیگار را از بین لبهایش برداشت و گفت:
	- کارش چیه؟
	- در رابطه با رفتن به اصفهانه. عروسی خواهر آقا محسن.
	شاهین با چشمهای یخ زده و بی حس و حالت رو به نیلا، جدی گفت:
	- الان تو خیلی دلت خوشه، نه؟
	- چطور؟ (7)
	- چطور؟ الان من باید فراموش کنم که اون شب بعد از برگشتن از خونه بابات سرم داد میکشیدی که برام مهم نباشی. که دست از سرت بردارم. کاریت نداشته باشم؟ یا حسام حسام کردن دیروزت رو فراموش کنم؟
	- شاهین...
	- هیس... سرم درد میکنه... من رو به حال خودم بذار.
	- من...
	شاهین به میان حرف او پرید و گفت:
	- تو چی؟ تو زنی هستی که غرور شوهرت رو به خاطر عشق سابقت لگد مال کردی. دلیل اینجا بودنت رو فاکتور میگیریم به این فکر کن که به کی تعهد داری؟ به من یا اون؟ عیال منی یا اون؟ جفت منی یا اون؟
	شاهین پک محکمی به سیگار زد و گفت:
	- حالا به خاطر همین تأهل و تعهدت باید اسم کی رو به زبون میآوردی؟ هان؟ اصلا وقتی گفتم بیرون نیا، چرا گوش ندادی و اومدی بیرون؟
	نیلا جوابی نداشت. به شاهین حق داد.
	شاهین با بیحالی تکیه کرد و به نقطه نامعلومی خیره شد و زیر لب گفت:
	شاهین با بیحالی تکیه کرد و به نقطه نامعلومی خیره شد و زیر لب گفت: (1)
	شاهین با بیحالی تکیه کرد و به نقطه نامعلومی خیره شد و زیر لب گفت: (2)
	- شاید هم من اشتباه میکنم. اون عشق سابقت نیست. عشق فعلیته. ممنون که با رفتارت به عشق سابقت ثابت کردی هیچ ارزشی برای شوهرت قائل نیستی.
	- شاهین! (1)
	شاهین سرش را سمت نیلا چرخاند و با جدیّت گفت:
	- شاهین مُرد. تو دیروز شاهین رو کشتی.
	نیلا با غصه از کنار او برخاست و رفت روپوشش را درون کمد گذاشت. به این فکر کرد کاش زودتر این یک هفته هم تمام میشد و به سر کار میرفت تا کمتر اذیت شود.
	شاهین هم به رامین پیام داد تا برایش وسایلش را از داخل ماشین بیاورد. رامین چند دقیقه بعد، هم وسایل شاهین، هم خریدهای نیلا را داخل آورد. آنها
	را به نیلا سپرد و رفت.
	شاهین در حال انجام کارش بود سیگار دود میکرد و اوراق جلوی دستش را زیر و رو میکرد.
	شاهین در حال انجام کارش بود سیگار دود میکرد و اوراق جلوی دستش را زیر و رو میکرد. (1)
	شاهین در حال انجام کارش بود سیگار دود میکرد و اوراق جلوی دستش را زیر و رو میکرد. (2)
	اعداد را به لپتاپ میداد و چیزهایی را حساب و بررسی میکرد. نیلا هم بیحوصله در حال نگاه کردن برنامه بود. چشمش به سینما خانگی بود و حواسش هزار جا سرک میکشید. وقتی شاهین را بیخیال و غرق در کارش میدید. اعصابش به هم میریخت. دوست داشت او را چون خود کل...
	دلش توجه شاهین را میخواست. خودش هم میدانست شاهین بد عادتش کرده است. به محبتها و توجههای ریز و درشت شاهین خو گرفته بود. برای همین دلش بهانه گیری میخواست. پس برای جلب توجه شاهین غرغرکنان گفت:
	- خفه شدم... کمتر سیگار بکش.
	شاهین بیتوجه به نیلا سیگارش را درون جاسیگاری له کرد. نیلا میدید او حرفهایش را میشنود، خواسته اش را انجام میدهد اما نگاهش را از نیلا دریغ میکند.
	شاهین بیتوجه به نیلا سیگارش را درون جاسیگاری له کرد. نیلا میدید او حرفهایش را میشنود، خواسته اش را انجام میدهد اما نگاهش را از نیلا دریغ میکند. (1)
	شاهین بیتوجه به نیلا سیگارش را درون جاسیگاری له کرد. نیلا میدید او حرفهایش را میشنود، خواسته اش را انجام میدهد اما نگاهش را از نیلا دریغ میکند. (2)
	نیلا ته دلش احساس غصه کرد. غمگین شد. شاهین داشت یاد میگرفت هر وقت از نیلا ناراحت است نگاهش را از او بگیرد. و نیلا در اوج این تنهایی بی انتها بیشتر خود را غریب و بیکس میدید.
	نیلا ته دلش احساس غصه کرد. غمگین شد. شاهین داشت یاد میگرفت هر وقت از نیلا ناراحت است نگاهش را از او بگیرد. و نیلا در اوج این تنهایی بی انتها بیشتر خود را غریب و بیکس میدید. (1)
	نیلا ته دلش احساس غصه کرد. غمگین شد. شاهین داشت یاد میگرفت هر وقت از نیلا ناراحت است نگاهش را از او بگیرد. و نیلا در اوج این تنهایی بی انتها بیشتر خود را غریب و بیکس میدید. (2)
	در زده شد و شاهین گفت:
	- بفرمایید. (6)
	در باز شد و شیوا به درون اتاق آمد. شاهین و نیلا از جا بلند شدند و به او خوش آمد گفتند. شیوا آن دو را دعوت به نشستن کرد. شیوا خطاب به نیلا گفت:
	- بشین برای خودت برنامهات رو ببین. من با داداش حرف دارم.
	و همین کافی بود تا نیلا سر جایش بنشیند و غریبانه به تلویزیون زل بزند.
	شیوا صندلی را به صندلی شاهین نزدیکتر کرد و بعد از پرسیدن حال او و وضعیت دستش، با صدایی آهسته در مورد مسئله روز قبل سؤال کرد و شاهین کلافه سر تکان داد و گفت:
	شیوا صندلی را به صندلی شاهین نزدیکتر کرد و بعد از پرسیدن حال او و وضعیت دستش، با صدایی آهسته در مورد مسئله روز قبل سؤال کرد و شاهین کلافه سر تکان داد و گفت: (1)
	شیوا صندلی را به صندلی شاهین نزدیکتر کرد و بعد از پرسیدن حال او و وضعیت دستش، با صدایی آهسته در مورد مسئله روز قبل سؤال کرد و شاهین کلافه سر تکان داد و گفت: (2)
	- حتما به گوشت رسوندن چی شده!
	شیوا سر فرود آورد و گفت:
	- تصمیمت که برای اومدن عوض نشده!
	- دیگه اصلا در موردش حرف نزن. کلافه شدم شدید. مسافرت رفتن از حوصله ام خارجه.
	شیوا ساعد شاهین را گرفت و با صدایی بسیار آهسته گفت:
	- برای روحیه دوتاتون خوبه. نه نامزدی داشتین، نه عروسی گرفتین. از روزیکه ازدواج کردین خواسته و ناخواسته همش دعوا داشتین و مشکلات بوده. بیایین مسافرت شاید اونجا دور از جَو این خونه و فشار این وضعیت، به همدیگه علاقمند شدین و اتفاق احساسی بینتون پیش اومد....
	او به روی شاهین لبخند گرمی زد.
	شاهین دستش را به ته ريشش کشید و گفت:
	- شیوا جان! باور کن دیگه هیچی درست نمیشه.
	شیوا دستش را روی شانهی شاهین انداخت و آهسته گفت:
	- باور کن درست میشه. خیلی چیزها درست میشه. ما که میریم خونه داداش دوماد. یک خونه اضافه مبله داره. برامون حاضر کردن بریم اونجا. تو و نیلا برین هتل که راحت باشین. مطمئن باش بهتون خوش میگذره.
	و بعد سر شاهین را سمت خود خم کرد و صورت او را به صورت خود فشرد.
	شاهین وقتی از فشار پر محبت شیوا خلاص شد گفت:
	- این دختر از من متنفره.
	- کی؟ نیلا؟ نه بابا.
	- هم به زبون آورده هم تو حرکاتش دیدم.
	- داداش، حتی اگر دوستت نداشته باشه، مطمئنم ازت متنفر نیست. رفتار آدمی که از دیگری متنفر باشه، این شکلی نیست. نیلا بیشتر بین گذشته و آیندهاش گیر کرده. تو باید راه رو بهش نشون بدی.
	شاهین شیوا را نگریست. شیوا با آن چشمهای همیشه خندان و صورت فرشته گونش به شاهین لبخند زد و بعد صورت برادرش را بوسید و گفت:
	شاهین شیوا را نگریست. شیوا با آن چشمهای همیشه خندان و صورت فرشته گونش به شاهین لبخند زد و بعد صورت برادرش را بوسید و گفت: (1)
	شاهین شیوا را نگریست. شیوا با آن چشمهای همیشه خندان و صورت فرشته گونش به شاهین لبخند زد و بعد صورت برادرش را بوسید و گفت: (2)
	- بیا دیگه، به خاطر من.
	- باشه. (17)
	- آفرین. (1)
	و دستهایش را دور گردن شاهین انداخت و او را محکم به سینه فشرد و نیلا از پشت حرکات شیوا را نگاه میکرد و نمیفهمید با هم چه میگویند. اما احساس خطر نمیکرد. چون میدانست شیوا لنگه مونث شاهین است. بی آزار و با محبت.
	و دستهایش را دور گردن شاهین انداخت و او را محکم به سینه فشرد و نیلا از پشت حرکات شیوا را نگاه میکرد و نمیفهمید با هم چه میگویند. اما احساس خطر نمیکرد. چون میدانست شیوا لنگه مونث شاهین است. بی آزار و با محبت. (1)
	و دستهایش را دور گردن شاهین انداخت و او را محکم به سینه فشرد و نیلا از پشت حرکات شیوا را نگاه میکرد و نمیفهمید با هم چه میگویند. اما احساس خطر نمیکرد. چون میدانست شیوا لنگه مونث شاهین است. بی آزار و با محبت. (2)
	شاهین دو ضربه آرام روی کمر شیوا زد و گفت:
	- خفه شدم شیوا.
	شیوا خندید و از او جدا شد.
	- حالا کی حرکت میکنین؟
	- همین فردا صبح زود. همه چمدونا رو بستن. فقط شما دوتا موندین.
	شاهین چند لحظه فکر کرد و دنبال بهانه بود. گفت:
	- آخه کارم...
	- بابا هم داره میاد تو میخوای نیای؟ کار رو سپرده به بقیه.
	- باشه بابا دیگه مغز من رو نخور.
	- پس میای؟
	_ آره!
	- قول؟
	- قول.
	شیوا دستهایش را به هم کوفت و گفت:
	- خوبه.
	و بعد لبهایش را جلو برد و در گوش شاهین گفت:
	- براتون یک اتاق خوب رزرو کردم. شاهین حیران از کار شیوا رو به او کرد. شیوا لبخند زد و گفت:
	- ماه عسله دیگه.
	شاهین پوزخندی زد و گفت: (2)
	- دیوونه.
	شیوا شانههایش را بالا انداخت و حین برخاستن از جایش گفت:
	- اگه این کارا رو نکنم بهم نمیگی دیوونه. خوب! پس قرارمون باشه فردا صبح. لطفا امشب زود بخوابین که فردا خواب نمونین.
	- باشه عزیزم. (3)
	شیوا به هر دو شب به خیر گفت و رفت. نیلا از آخرِ حرفهای شیوا فهمید او در مورد مسافرت با شاهین حرف زده است.
	اما در مورد تصمیم شاهین مطمئن نبود. شاهین پشت به او داشت و بعد از چند دقیقه که سرش درون لپتاپ بود گفت:
	- اگه میخوای بری اصفهان وسایلت رو جمع کن.
	- من برم؟
	شاهین سر بلند کرد و درب لپتاپ را بست. نیلا ادامه داد:
	- اگر تو نیای من هم نمیرم.
	شاهین پوزخندی زد و گفت: (3)
	- فکر میکنی از این اخلاقا دارم که زنم رو تنهایی جایی بفرستم؟ یاد بگیر نگی من، بگو ما.
	- تنها هم نیستم. خانوادت هستن. ولی در کل من بدون تو جایی نمیرم. اگه تو رفتی من هم میام. اگه نرفتی همینجا میمونم.
	- خوبه که حداقل عقلت به این چیزا میرسه.
	- خیالت راحت باشه. خیلی هم بی عقل نیستم.
	- پس پاشو وسایلت رو جمع کن.
	- واسه تو چی جمع کنم؟
	- من خودم کارم رو انجام میدم. تو به کار خودت برس.
	- باشه. (18)
	نیلا از جایش بلند شد و لیست وسایل مورد نیازش را نوشت و بعد مشغول جمع کردن آنها شد. در آخر رو به شاهین گفت:
	- شاهین. (3)
	شاهین در حالی که نگاهش روی لپتاپ بود و دستش روی لبش گفت:
	- هوم.
	- چمدون من رو پایین میاری.
	- آره. (9)
	شاهین از جایش بلند شد و از انباری کمد، چمدان را برای نیلا پایین آورد.
	چمدان را دست او داد و از روی صندلی پایین آمد.
	و نیلا تشکر کرد و مشغول بستن چمدان خود شد.
	*** (1)
	صبح که از راه رسید همه در هول ولای رفتن بودند. وسایلشان را داشتند در ماشینهایشان میچیدند.
	شاهین اما هنوز خواب بود. نیلا به اجبار، خود چمدانهایشان را از پلهها بالا برد که رامین با دیدن او از سر میز برخاست. لقمه را گوشه لپش چپاند و با شتاب سراغش رفت و با همان حال گفت "مگه من مُردم شما اینا رو بر میدارید"
	شاهین اما هنوز خواب بود. نیلا به اجبار، خود چمدانهایشان را از پلهها بالا برد که رامین با دیدن او از سر میز برخاست. لقمه را گوشه لپش چپاند و با شتاب سراغش رفت و با همان حال گفت "مگه من مُردم شما اینا رو بر میدارید" (1)
	شاهین اما هنوز خواب بود. نیلا به اجبار، خود چمدانهایشان را از پلهها بالا برد که رامین با دیدن او از سر میز برخاست. لقمه را گوشه لپش چپاند و با شتاب سراغش رفت و با همان حال گفت "مگه من مُردم شما اینا رو بر میدارید" (2)
	- دور از جون. ممنون. خودم میبرم.
	- بده من تعارف نکن.
	و دسته هر دو چمدان را گرفت و سمت در رفت. آقای راستاد گفت:
	- دخترم بیا صبحانه بخور. باید الان بریم.
	- شاهین بیدار شد با هم میخوریم. ممنون.
	ربکا خطاب به او گفت:
	- شاهین اصلا با تو حرف میزنه که باهات سر یه میز هم بشینه.
	منیر خانم گفت: (5)
	- همین رو بگو.
	نیلا با آرامش گفت:
	- ما با هم قهر هم که باشیم دو چیزیمون جدا نیست. یکی سفره مون اون یکی هم رختخوابمون.
	ربکا به نیلا نگاه کرد و انتظار این روراستی را از او نداشت. آقای راستاد سر فرود آورد و گفت:
	- احسنت. شیر مادر حلالت.
	نیلا چرخید و از پلهها پایین رفت. کیف و وسایل دیگرش را برداشت و از ساختمان خارج شد. از پلهها پایین رفت که یادش آمد، پتوی مسافرتی و بالش شاهین را نیاورده است. شب قبل به بودن آنها کلی تأکید کرده بود.
	نیلا چرخید و از پلهها پایین رفت. کیف و وسایل دیگرش را برداشت و از ساختمان خارج شد. از پلهها پایین رفت که یادش آمد، پتوی مسافرتی و بالش شاهین را نیاورده است. شب قبل به بودن آنها کلی تأکید کرده بود. (1)
	نیلا چرخید و از پلهها پایین رفت. کیف و وسایل دیگرش را برداشت و از ساختمان خارج شد. از پلهها پایین رفت که یادش آمد، پتوی مسافرتی و بالش شاهین را نیاورده است. شب قبل به بودن آنها کلی تأکید کرده بود. (2)
	وسایل دستش را روی پله گذاشت و به ساختمان برگشت که شیرین از در بیرون آمد و به او برخورد.
	- سلام خانم.
	- سلام شیرین، چرا صورتت قرمز شده؟
	- هیچی خانم. شاید مال کار کردنه.
	و بعد از پلهها پایین رفت. نیلا هم به درون منزل رفت و وسایل شاهین را برداشت. او هنوز هم دمر خواب بود.
	و بعد از پلهها پایین رفت. نیلا هم به درون منزل رفت و وسایل شاهین را برداشت. او هنوز هم دمر خواب بود. (1)
	و بعد از پلهها پایین رفت. نیلا هم به درون منزل رفت و وسایل شاهین را برداشت. او هنوز هم دمر خواب بود. (2)
	نیلا صدایش زد.
	- شاهین... آقا شاهین من با شمام. همه جمع و جور شدن فقط تو موندی
	شاهین بالش را روی سرش کشید.
	نیلا کلافه سری تکان داد و از سوئیت بیرون رفت و وسایل شاهین را هم با خود برد. وقتی از پلهها سرازیر شد کیفش را هم برداشت که رامین به کمکش شتافت و همه را از او گرفت و رفت.
	نیلا با خوشحالی رامین را نگریست و ته قلبش از او ممنون بود. خوشحال بود که در این خانواده رامین هست.
	نیلا با خوشحالی رامین را نگریست و ته قلبش از او ممنون بود. خوشحال بود که در این خانواده رامین هست. (1)
	نیلا با خوشحالی رامین را نگریست و ته قلبش از او ممنون بود. خوشحال بود که در این خانواده رامین هست. (2)
	حضورش همیشه باعث دل گرمی نیلا بود. نیلا به سوئیت برگشت و مشغول شانه کشیدن موهایش شد. موها را بالای سرش بست و آرایش کرد.
	نیلا به کنار شاهین برگشت و بالش را از روی سر او کشید. شاهین دستهایش را روی سرش گذاشت.
	- امروز اگه میخواستی بری سر کار ساعت هفت بیدار باش بودی، نه؟
	شاهین اصلا جواب نیلا را نمیداد. نیلا خم شد و روی ساعدهایش تکیه کرد. دست شاهین را کنار انداخت و موهای او را نوازش کرد و گفت:
	شاهین اصلا جواب نیلا را نمیداد. نیلا خم شد و روی ساعدهایش تکیه کرد. دست شاهین را کنار انداخت و موهای او را نوازش کرد و گفت: (1)
	شاهین اصلا جواب نیلا را نمیداد. نیلا خم شد و روی ساعدهایش تکیه کرد. دست شاهین را کنار انداخت و موهای او را نوازش کرد و گفت: (2)
	- شاهین به جون خودم، بخوای همش مثل دخترا قهر باشی حالت رو میگیرم.
	شاهین پلک گشود و ابروهایش را بالا انداخت. نیلا دوباره موهای پشت سر او را نوازش کرد و گفت:
	- قهر نداریم، زور نداریم، دعوا نداریم... شاهین مشتهایش را دو طرف بدنش گذاشت و به کمک بازوهایش خود را از روی تخت کند. نشست و رو به نیلا گفت:
	- اون واسه با هم خوابیدن بود. نه برای زمان دیگه.
	- آهان این قانون برای زمانی بود که به شما خوش میگذره. غیر از اون کاربردی نداره.
	- مراقب حرف زدنت باش.
	- غیر از اینه؟
	_ آره. یعنی به تو خوش نمی گذره؟
	- نه. (15)
	شاهین در یک آن دست باندپیچی شدهاش را بالا برد. نیلا ترسیده صورتش را میان بازوهایش کشید. شاهین با دیدن حالت او، دستش را پایین انداخت.
	نیلا سر بلند کرد و با دیدن نگاه جدی شاهین دلشکسته از جایش بلند شد. شاهین هم عصبی برخاست و به درون سرویس رفت.
	نیلا ناخواسته اشکش چکید. انتظار نداشت شاهین دستش را روی او بلند کند. هنوز جای خوردن پهلویش به میز توالت درد داشت. که آن هم از ترس او به وجود آمده بود.
	نیلا با ناراحتی روی صندلی میز توالت نشست. شاهین وقتی بیرون آمد با دیدن حال او چهره در هم کشید. به کنار میز رفت و مشغول شانه کشیدن موهایش شد. با خود فکر کرد باید یک آینه برای میز بخرد.
	نگاهی به چهره نیلا انداخت و بعد روی سر او خم شد و گفت:
	- زورت نکردم، نمیخوای هم فقط کافیه بگی نمیخوام، این روابط دو طرفن.
	نیلا از جایش خیز برداشت و گفت:
	- بسه دیگه. هر چی که میگی فقط به نفع خودته. حرف زدناتم فقط حق به جانبه. ادای آدمای عاقل رو در میاری ولی یه ذره منطق نداری. چرا من از پریروز تا حالا مورد غضبتم؟ به خاطر احساساتی که ناخواسته بروز دادم؟ فقط یه لحظه به این فکر کن اگر جای تو و حسام برعکس ...
	- چکار کنم؟ حلوا حلوات کنم؟ خانم سرمد، فقط انتظار دارم بفهمی کجا وایسادی!
	- کجام مگه؟ تو چهار دیواری زندان تو. این رو هم به خوبی فهمیدم  آقای راستاد.
	شاهین از او رو گرفت و سر میز رفت وگفت:
	- نه نفهمیدی. درضمن، دیگه اسم این عنتر رو جلوی من نیار.
	شاهین مشغول صبحانه خوردن شد.
	- بیا بخور که راه بیفتیم.
	- میل ندارم. (5)
	- تو که الان داشتی به بالاییا میگفتی سفره مون جدا نیست.
	- نیست. فقط دیگه میل ندارم.
	- چرا میل نداری؟ چون دیگه نازت خریدار نداره؟
	- نه، چون انتظارم از شما بیشتر از این حرفا بود.
	شاهین نیلا را نگریست. او با نوک انگشت اشک را از چشمش پاک کرد.
	شاهین سری تکان داد که نیلا زیر لب گفت:
	- همین مونده بزنه تو گوشم.
	شاهین حرف او را شنید. بعد از خوردن صبحانه برخاست و سمت نیلا رفت و گفت:
	- این عزا داری واسه چیه؟ حالا که نزدم.
	نیلا چشمهای آرایش شدهاش را بالا برد و به شاهین خیره شد و گفت:
	- من که دیروز پهلوم به میز توالت خورد و درد اومد، پرتمم کردی روی این یکی میز، حالا هم میزدی، جای دوری نمیره.
	- پهلوت چی شده؟
	_ هیچی!
	- ببینم.
	- لازم نکرده
	- گفتم ببینم.
	نیلا توجه نکرد. شاهین در یک حرکت خم شد و صندلی نیلا را چرخاند و تاپ او را بالا زد و با دیدن پهلوی کبود شده او کلافه نفسش را بیرون داد. تاپ او را عصبی پایین داد و زیر لب گفت:
	- لعنتی. (1)
	که صدای رامین را از بالای پلهها شنید.
	- شاهین هاو شاهین.
	شاهین رفت درب سوئت  را باز کرد و گفت:
	- رامین هاو رامین.
	- داریم راه میافتیم هاو.
	- من هم دارم میام هاو.
	رامین خندید و گفت: (3)
	- زود باش داداش. خیلی دیر شد. همه سوار شدن و منتظر شمان.
	- راه بیفتین، من هم پشت سرتون میام.
	- حاج ددیتون میگن همه با هم میریم. کسی از کوچ جا نمیمونه.
	- باشه بابا... الان میام.
	- آفرین پسرم.
	ربکا به میان چهارچوب آمد و گفت:
	- شاهین من با تو میام. دلم واسه توی ماشین تو بودن تنگ شده.
	شاهین نیم نگاهی به نیلا انداخت و گفت:
	- باشه. (19)
	رامین گفت: (7)
	- بیجا، با خودم میای!
	- برو بابا. دلم میخواد با شاهین برم. تازه شیلا هم میاد.
	- خانوادگی بریزین تو ماشین این.
	- به تو چه...
	ربکا این را گفت و رفت. رامین هم دنبالش رفت. شاهین به طبقهی بالا رفت و با یک پماد برگشت. تاپ نیلا را بالا زد. نیلا گفت:
	ربکا این را گفت و رفت. رامین هم دنبالش رفت. شاهین به طبقهی بالا رفت و با یک پماد برگشت. تاپ نیلا را بالا زد. نیلا گفت: (1)
	ربکا این را گفت و رفت. رامین هم دنبالش رفت. شاهین به طبقهی بالا رفت و با یک پماد برگشت. تاپ نیلا را بالا زد. نیلا گفت: (2)
	- لازم نیست.
	و خواست لباسش را پایین بکشد. شاهین مچ او را گرفت و اجازه نداد.
	نیلا دستش را پس کشید و شاهین در سکوت با حوصله برایش پماد زد و بعد برخاست. پماد را روی میز انداخت و گفت:
	- با خودت بیارش.
	و بعد از شستن دستهایش مشغول پوشیدن لباسهایش شد.
	نیلا هم حاضر شد. شاهین نیلا را نگاه کرد و دلش برای بوسیدن آن دختر زیبا غنج رفت. در پیش نگاهش نیلا همچون یک عروسک زیبا بود که باید او را روی طاقچه گذاشت و مدتها نگاهش کرد.
	نیلا اتاق را مرتب کرد و سینی را به مه لقا داد.
	وقتی نیلا در را قفل کرد چرخید که نگاهش به نگاه شاهین افتاد. باز هم نگاه او را طور دیگر دید. از آن نگاههای خاص. از آن نگاههای داغ و تبدار. نگاهی که هزار چیز را میشد در آن خواند.
	قلبش به طپش افتاد. قلبش محکم سر بر سینه میزد. این نگاه طولانی و گرم و خیره شاهین؛ این نگاهِ از خود بی خود شده او، روحش را به تلاطم می انداخت. این همان نگاهی بود که با تمام نگاههای شاهین فرق داشت. حسش با تمام لحظات متفاوت بود. این از خود بی خود شدنش ...
	قلبش به طپش افتاد. قلبش محکم سر بر سینه میزد. این نگاه طولانی و گرم و خیره شاهین؛ این نگاهِ از خود بی خود شده او، روحش را به تلاطم می انداخت. این همان نگاهی بود که با تمام نگاههای شاهین فرق داشت. حسش با تمام لحظات متفاوت بود. این از خود بی خود شدنش ... (1)
	قلبش به طپش افتاد. قلبش محکم سر بر سینه میزد. این نگاه طولانی و گرم و خیره شاهین؛ این نگاهِ از خود بی خود شده او، روحش را به تلاطم می انداخت. این همان نگاهی بود که با تمام نگاههای شاهین فرق داشت. حسش با تمام لحظات متفاوت بود. این از خود بی خود شدنش ... (2)
	آهسته یک قدم جلو رفت و نیلا را بین خود و در گیر انداخت. هر دو دستش را روی در گذاشت.
	چشمهای نیلا بین دو چشم او دو دو میزد. میدانست این مرد باز هم یک چیزش شد.
	از شدت استرس ناخودآگاه خواست از حصاری که شاهین برایش ساخته بود بگریزد. شاهین اما زرنگی کرد و دستش را روی در سراند و پایین آورد. کمر نیلا را گرفت و او را محکم نگه داشت و در یک آن لبهایش را روی لب او گذاشت.
	دست دیگرش را پشت سر نیلا گذاشت و توان هر حرکتی را از او سلب کرد.
	ضربان قلب شاهین به اوج رسید. پلکهایش را بست. نفس آرامی کشید. دلش آرام گرفت. آرامشی به آرامی دریای روزهای آفتابی شمال.
	ضربان قلب شاهین به اوج رسید. پلکهایش را بست. نفس آرامی کشید. دلش آرام گرفت. آرامشی به آرامی دریای روزهای آفتابی شمال. (1)
	ضربان قلب شاهین به اوج رسید. پلکهایش را بست. نفس آرامی کشید. دلش آرام گرفت. آرامشی به آرامی دریای روزهای آفتابی شمال. (2)
	نیلا به خاطر این حس و حال شاهین ناخواسته آرام گرفت. فکر تقلا کردن از سرش افتاد. نفهمید چرا برخلاف بار پیش دستها و پاهایش دیگر
	هیچ تقلایی برای فرار نکردند.
	دستهایش انگار در اختیار او نبودند. بالا رفتند و دور گردن شاهین قفل شدند و او را همراهی کرد. شاهین وقتی حس نیلا را دید او را به سینه فشرد.
	دستهایش انگار در اختیار او نبودند. بالا رفتند و دور گردن شاهین قفل شدند و او را همراهی کرد. شاهین وقتی حس نیلا را دید او را به سینه فشرد. (1)
	دستهایش انگار در اختیار او نبودند. بالا رفتند و دور گردن شاهین قفل شدند و او را همراهی کرد. شاهین وقتی حس نیلا را دید او را به سینه فشرد. (2)
	رامین که کلافه شده بود دوباره به سراغشان آمد. بالای پلهها ایستاد و گفت:
	- شا... هین.
	و با دیدن آن دو سریع خود را کنار کشید. صدایش را صاف کرد و از پشت دیوار صدا زد:
	- شاهین. (4)
	شاهین نیلا را رها کرد و گفت:
	- بله. (28)
	- همه منتظرن.
	شاهین با کند و کاو در چشمهای نیلا برای فهمیدن حس او گفت:
	- دارم میام.
	- کارت رو زودتر تموم کن بیا دیگه.
	خون زیر پوست نیلا جهیده بود و به شدت سرخ شده بود. شاهین از سرخی صورت او برداشت خوبی کرد و با لبخند محوی گفت:
	- تمومه... اومدم.
	- خدا رو شکر. دو ساعته ما رو کاشتی چکار میکنی؟
	شاهین به نیلا اشاره کرد بالا برود. نیلا با قلبی که از تپش شدید نمیافتاد بالا رفت. شاهین هم پس از او رفت. درب دوم را قفل کرد و سمت در رفت.
	رامین که برگشته بود و میان چهار چوب در ایستاده بود کنار رفت تا نیلا رد شود. او با نگاه پرمحبتش نیلا را بدرقه کرد. وقتی شاهین آمد مقابلش ایستاد و با لبخند او را برانداز کرد. شاهین متعجب او را نگاه کرد و گفت:
	- خوبی؟ (4)
	- انگار تو بهتری.
	- یعنی چی داداش؟
	- ست کردی با نیلا خانوم؟
	- چی رو؟ (2)
	- رژ لبتو.
	شاهین دستپاچه انگشت دست چپش را روی لبهایش کشید. با دیدن رژ قرمز روی انگشتش چشمهایش گرد شد.
	شاهین دستپاچه انگشت دست چپش را روی لبهایش کشید. با دیدن رژ قرمز روی انگشتش چشمهایش گرد شد. (1)
	شاهین دستپاچه انگشت دست چپش را روی لبهایش کشید. با دیدن رژ قرمز روی انگشتش چشمهایش گرد شد. (2)
	رامین با آن لبخند کش آمده دستمالی از جیبش در آورد و مقابل شاهین گرفت و گفت:
	- بگیر.
	شاهین دستمال را گرفت و محکم روی لبهایش کشید.
	- پاک شد. آروم. کندی اون بی صاحبارو
	شاهین معترض دستمال را نگریست گفت:
	- این همه رنگ. بگو باید حتما قرمز بزنی؟
	رامین با لودگی گفت:
	- قرمز دوست نداری؟ بگم عوض کنه؟ شاهین دست راستش را بالا برد که بر سر رامین بکوبد. رامین مچ او را در هوا گرفت و گفت:
	- آ آ آ. دستت جیز شده. بزنی خودت اوف میشی عمو.
	شاهین دستش را پس کشید و گفت:
	- باز شروع کردی.
	رامین دستش را دور گرن شاهین انداخت و او را با خود همراه کرد و گفت:
	- بیا بریم. دنیا دو روزه. بخند دنیا به روت بخنده. تازه افتادی رو دور خوشی. پس خوش باش. بخند. زندگیت رو حال بده. به خودت حال بده. زندگیتم قشنگ میشه.
	- نه بابا. روانشناس شدی؟
	- زندگی با دیوونه ها به من مدرک روانشناسی داده.
	شاهین نگاه سنگینش را روی رامین انداخت. رامین شروع به دویدن کرد و شاهین تا کوچه او را دنبال کرد. رامین به درون ماشینش جهید و درها را قفل کرد. شاهین روی شیشه زد و گفت:
	- تا کی اون تو میمونی.
	و رامین ادای او را در آورد و خندید.
	شاهین ماشینش را دید که کمی جلوتر پارک شده است. رامین ماشین او را آماده پارک کرده بود. به سمت ماشین رفت و در را باز کرد و سوار شد.
	با دیدن ربکا بغل دستش جا خورد. چند ثانیه او را نگریست و بعد رو به عقب کرد.
	شیلا روی صندلی عقب کنار پنجره سمت راست نشسته بود. نیلا هم کنار پنجره سمت چپ، پشت سرش نشسته بود.
	تعجب میکرد که نیلا چرا در عقب سوار شده است. حرفی نزد و ماشینش را به حرکت در آورد.
	از شهر که خارج شدند و وارد جاده شدند ربکا سکوت را شکست و گفت:
	- دیگه وقتشه.
	- وقت چی؟
	-یه آهنگ با حال.
	و بعد فلش مموریش را به پخش صوت وصل کرد. صدایش را تا آخر باز کرد و صدای آهنگ خارجی در اتاقک ماشین پیچید. شیلا و ربکا با خوشحالی جیغ کشیدند.
	آنقدر صدای جیغ و دستشان بلند بود که گوشهای شاهین زنگ میزد.
	نیلا اما ذهنش چنان درگیر بوسه و حسشان جلوی در بود که نه چیزی میدید و نه میشنید.
	به این فکر میکرد که آن لحظه آنقدر درگیر حسش با شاهین شد که ناخواسته دستهایش را دور گردن او قفل کرد.
	طی این چند روز که کنار شاهین بود هرگز اینچنین خودخواسته به او نچسبیده بود. اما این بار با میل خود دستهایش را دور گردن مردی انداخته بود که فکر میکرد هرگز نخواهد به او بچسبد و او را ببوسد.
	هزار بار آن لحظه را برای خود تداعی کرد. درست در لحظهای که دستهایش را دور گردن شاهین قفل کرد احساس کرد آن مرد با حسی از جنس دوست داشتن او را بوسیده است. خالی از هوس. خالی از هر درخواست غریزی و مردانه.
	برای همین حس شاهین را انتقال یافته در گوشت و خون و روحش احساس کرد.
	از خود پرسید  «یعنی واقعا شاهین خارج از احساس وظیفه و شوهری و آقا بالاسری حس دیگه ای هم نسبت به من داره؟»
	نگاهش را از جاده گرفت و به موهای پشت سر شاهین داد.
	او دست چپش را درون موهایش فرو برد و تا کنار گردنش پایین آورد. کمی موهایش را مرتب کرد و نیلا داشت حلقه دست او را نگاه میکرد. با خود فکر کرد این حلقه سفید رنگ چقدر به انگشتهای کشیده او میآید.
	نگاهش را از دست شاهین گرفت و سمت آینه چرخاند. شاهین عینکش را بالای سرش گذاشته بود و داشت نگاهش میکرد. باز هم حواس شاهین به او بود.
	ته دلش خالی شد. از شاهین نگاه گرفت
	و دوباره جاده را نگریست.
	شیلا و ربکا با صدای بلند همراه خواننده میخواندند. جیغ میکشیدند و لذت میبردند.
	I feel so unsure
	احساس دودلی دارم
	as I take your hand and lead you to the dance floor
	درحالیكه دستت را گرفته و به سمت سكوی رقص هدایتت میكنم
	as the music dies
	وقتی موسیقی پایان مییابد
	something in your eyes
	چیزی در چشمانت
	calls to mind a silver screenand all it's sad goodbyes
	پردهی سینما و تمام بدرودهای غمناك آن را یادآوری میكند
	I'm never gonna dance again
	نمیخواهم دوباره برقصم
	guilty feet have got no rhythm
	پاهای گنهكار ریتمی ندارند
	though it's easy to pretend
	گرچه وانمود كردن آسان است
	I know you're not a fool
	میدانم كه تو احمق نیستی
	I should have known better than to cheat a friend
	باید به چیزی بهتر از گول زدن یك دوست
	and waste a chance that I'd been given
	و از دست دادن شانسی كه به من داده شده بود فكر میكردم
	so I'm never gonna dance again
	پس نمیخواهم دوباره برقصم
	the way I danced with you
	آن گونه كه با تو رقصیدم...............
	شاهین در ذهنش آهنگ را مرور میکرد. به یاد گذشتهاش افتاد. وقتی که در جمع همیشه باهم آن را میخواندند و هربار رامین این آهنگ را با گیتارش میزد همه میخندیدند و میگفتند باز هم آنشرلی اومد. اما شاهین این ترانه را بیشتر به خاطر حضور نوشین دوست داشت. دخت...
	دستش را روی پیشانیش کشید. تا شاید درد پیشانیش کمتر شود و یاد نوشین از خاطرش محو شود.
	اما علت علاقه بیش از حد رامین را به این آهنگ نمیدانست. او هنوز بعد از آن همه سال هنوز هم آن را چون بار اول گوش میکرد و از آن لذت میبرد و گاهی چندین دقیقه در خود غرق میشد.
	اما علت علاقه بیش از حد رامین را به این آهنگ نمیدانست. او هنوز بعد از آن همه سال هنوز هم آن را چون بار اول گوش میکرد و از آن لذت میبرد و گاهی چندین دقیقه در خود غرق میشد. (1)
	اما علت علاقه بیش از حد رامین را به این آهنگ نمیدانست. او هنوز بعد از آن همه سال هنوز هم آن را چون بار اول گوش میکرد و از آن لذت میبرد و گاهی چندین دقیقه در خود غرق میشد. (2)
	دوباره خواننده شروع کرد و صدای هیجان زده شیلا و ربکا بالا رفت و شاهین را از افکارش بیرون کشید.
	time can never mendthe careless whisper of a good friend
	زمان هیچگاه نمیتواندنجوای  بیاحساس دوست خوب را ترمیم كند
	to the heart and mindignorance is kind
	برای قلب و ذهن بی توجهی مهربانی است
	there's no comfort in the truth
	راحتیای در حقیقت وجود ندارد
	pain is all you'll find
	درد تنها چیزی است که یافت می شود
	I'm never gonna dance again (1)
	دیگر نمیخواهم دوباره برقصم
	guilty feet have got no rhythm (1)
	پاهای گنهكار ریتمی ندارند (1)
	though it's easy to pretend (1)
	گرچه وانمود كردن آسان است (1)
	I know you're not a fool (1)
	میدانم كه تو احمق نیستی (1)
	I should have
	known better th
	an to cheat a friend
	باید به چیزی بهتر از گول زدن یك دوست (1)
	and waste a chance that I'd been given (1)
	و از دست دادن شانسی كه به من داده شده بود فكر میكردم (1)
	so I'm never gonna dance again (1)
	پس نمیخواهم دوباره برقصم (1)
	the way I danced with you (1)
	آن گونه كه با تو رقصیدم............... (1)
	ربکا بازوی شاهین را کشید و گفت " شاهین تو که حفظی... چرا نمیخونی؟"
	شاهین نیم نگاهی با محبت به ربکا انداخت و دست راستش را بلند کرد.
	شیلا و ربکا ساکت شدند و شاهین منتظر ماند تا خواننده شروع کند. و بعد با اشاره انگشتش همزمان با خواننده شروع به خواندن ادامهی آهنگ شد و نیلا داشت با لبخند محوی شاهین را نگاه میکرد و خواندن او را گوش میکرد.
	tonight the music seems so loud
	امشب موسیقی بسیار بلند به نظر میرسد
	I wish that we could lose this crowd
	كاش میشد از دست این جمعیت رهایی یابیم
	maybe it's better this way
	شاید اینگونه بهتر باشد
	we'd hurt each other with the things we want to say
	چون ممكن است با چیزهایی كه میخواهیم به یكدیگر بگوییم، یكدیگر را آزار دهیم
	چون ممكن است با چیزهایی كه میخواهیم به یكدیگر بگوییم، یكدیگر را آزار دهیم (1)
	چون ممكن است با چیزهایی كه میخواهیم به یكدیگر بگوییم، یكدیگر را آزار دهیم (2)
	we could have been so good together
	میتوانستیم با یكدیگر خیلی خوب باشیم
	we could have lived this dance forever
	میتوانستیم این رقص را تا ابد ادامه دهیم
	but now who's gonna dance with me
	اما حالا چه كسی می خواهد با من برقصد
	please stay
	لطفاً بمان
	I'm never gonna dance again (2)
	نمیخواهم دوباره برقصم (1)
	guilty feet have got no rhythm (2)
	پاهای گنهكار ریتمی ندارند (2)
	though it's easy to pretend (2)
	گرچه وانمود كردن آسان است (2)
	I know you're not a fool (2)
	میدانم كه تو احمق نیستی (2)
	I should have known better than to cheat a friend (1)
	باید به چیزی بهتر از گول زدن یك دوست (2)
	and waste a chance that I'd been given (2)
	و از دست دادن شانسی كه به من داده شده بود فكر میكردم (2)
	so I'm never gonna dance again (2)
	پس نمیخواهم دوباره برقصم (2)
	the way I danced with you (2)
	آن گونه كه با تو رقصیدم
	(now that you're gone)
	حالا كه تو رفتهای
	now that you're gone
	حالا كه تو رفتهای (1)
	(now that you're gone) (1)
	حالا که تو رفته ای
	what I did's so wrong
	کاری که من کردم خیلی بد بود
	so wrong
	خیلی بد
	that you had to leave me alone
	كه مجبور بودی (شدی) من را تنها بگذاری
	وقتی شاهین ساکت شد دستش را پایین آورد و فرمان را با دو دست گرفت و ربکا و شیلا به یاد گذشته با صدای بلند جیغ کشیدند و به افتخار شاهین دست زدند.
	اما چیزی در این آهنگ وجود داشت که همیشه موجب آزار قلب و روح شاهین میشد. فکرش را به بازی میگرفت و یک طوری آزارش میداد. اما هر چه بیشتر فکر میکرد، کمتر به نتیجه میرسید.
	ربکا گفت: (1)
	- یادش بخیر. رامین عاشق این آهنگ بود. هر دفعه مجبورمون میکرد با هم بخونیمش.
	شیلا خود را بین دو صندلی کشید و گفت:
	- یادش بخیر. شاهین از اول از همهی ما بهتر میخوند. چون انگلیسیش قوی تر بود.
	ربکا گفت: (2)
	- اتفاقا صداش هم بهتر بود.
	- الان هم صداش خوبه.
	شاهین در آینه نگاهی انداخت و گفت:
	- اتفاقا الان دیگه صدا ندارم. به زور صدام در میآد.
	- چرا؟ (16)
	- چون زیاد سیگار میکشم. رامین خوب میدونه صدای من شبیه چی شده!
	- شبیه چی؟
	- از خودش بپرسین. ولی در عوض صدای نیلا عالیه. من صداش رو گوش کردم. خوب میخونه.
	ربکا پوزخندی زد و گفت: (1)
	- عمرا.
	نیلا شاهین را نگریست و حرفی نزد. شیلا نیم نگاهی به نیلا انداخت و گفت:
	- حوصلهمون هم نداره. از وقتی نشستیم تو ماشین هیچی نگفته.
	نیلا در حالیکه جاده را نگاه میکرد گفت:
	- من فقط حالم بده که ساکتم. از حضور شما دلخور نیستم.
	شاهین با نگرانی گفت:
	- چرا؟ (17)
	- چیزی نیست. به خاطر مسیره.
	- نخیر. به خاطر نخوردن صبحانهاس.
	ربکا گفت: (3)
	- مگه بیدار شدی صبحانه نخوردین؟
	- من خوردم. نیلا نخورد.
	ربکا نگاهی به عقب انداخت و گفت:
	- شما که سفره یکی بودین. پس چرا قهر کردی و نخوردی؟
	شاهین به جای نیلا جواب داد:
	- تقصیر من بود. چون داشت کارهای من رو انجام میداد.
	نیلا دوباره شاهین را نگریست. شاهین دوست نداشت کسی فکر کند آن دو با هم قهر هستند. پس گفت:
	- یه کم دیگه تحمل کنی یه جایی نگه میدارم چیزی بخوری.
	- ممنون زحمت نمیدم.
	- زحمتی نیست. خدا مه لقا رو خیره بده. همیشه برای تو راهمون چیزی حاضر میکرد این دفعه سبد خوراکی نذاشته.
	شیلا و ربکا به هم نگاه کردند و خندید. شاهین گفت:
	- چیه! میخندین؟
	شیلا گفت:
	- مه لقا برامون همه چی حاضر کرد. توی دوتا سبد. یکیش پیش باباش، یکیش هم رامین.
	- خوب پس اونی که پیش رامینه فرض کنید که دیگه نیست. میمونه یه سبد پیش حاجی که اونم مناسب ما نیست. همش انجیر خشک و توت خشک و کشمش و مشکل گشا وچای بی رنگ با غنچه گل رز و...
	شاهین با فکر به محتویات سبد آنها به خود لرزید و مو بر بدنش سیخ شد.
	شاهین با فکر به محتویات سبد آنها به خود لرزید و مو بر بدنش سیخ شد. (1)
	شاهین با فکر به محتویات سبد آنها به خود لرزید و مو بر بدنش سیخ شد. (2)
	شیلا خندید و گفت: (1)
	- هر چی که شاهین دوست نداره اون توئه.
	کمی جلوتر رامین چراغ راهنما زد و کنار جاده ایستاد.
	قبل از او آقای راستاد و محسن توقف کرده بودند. شاهین هم راهنما زد و با احتیاط پشت سر رامین توقف کرد.
	همه پیاده شدند و نیلا نفس عمیقی کشید و سعی کرد چند لحظه در یک جا ساکن بماند تا سر گیجه اش بهتر شود. به درب ماشین تکیه داده بود و جاده را نگاه میکرد.
	رامین یک لیوان چای برای خود از رستوران بین راهی تهیه کرد و خطاب به شاهین گفت:
	- با مرغا خوش گذشت؟
	- آره. آبجیت و آبجیم با این آهنگاشون مغزم رو ترکوندن. سر درد گرفتم. حالا آهنگ به جهنم، این جیغای کر کننده شون
	- اشکال نداره، تمرین جیغ زایمانه.
	شاهین با چشمهای گرد شده گفت:
	- خیلی بی شعوری رامین. کمی هم به اون چیزی که میخواد از دهنت در بیاد فکر کن.
	- اتفاقا همیشه بهش فکر کردم. که چرا دخترا دوست دارن جیغ بکشن. فقط این به ذهنم رسید.
	- تو واقعا بی ادبی. چرا دهنت چفت و بست نداره.
	رامین شانهاش را بالا انداخت و خندید.
	- میخندی داری در مورد خواهرت حرف میزنی؟
	- و خواهر تو.
	شاهین لگدی برای رامین انداخت و به بغل رانش زد. رامین خندید و سعی کرد چای روی دستش نریزد.
	- بقیه کجان؟
	- نشستن، سفارش کباب دادن... اونجان
	و به چند تخت اشاره کرد که آنها رویش نشسته بودند.
	- خیلی خوب. (2)
	رامین نیلا را نگریست که داشت به جاده نگاه میکرد.
	- چشه، تو خودشه؟
	- یه خورده  تو مسیر حالش بد شد. صبح چیزی نخورد
	- خوب چرا نمیگی بیاد یه چیزی بخوره؟
	- گفتم یه کم تنها باشه و هوا به سرش بخوره. دخترا زیاد جیغ کشیدن. فکر کنم سردرد شده. رامین جون خودت اینا رو ببر با خودت. دختر بیچاره کل راه چشش به جاده بود.
	- والله من که اول بهشون گفتم با خودم بیان. گفتن خیلی وقته با شاهین نبودیم، میریم باهاش. خوش میگذره. روی من رو که زمین انداختن. الان هم تو نبرشون. منم سوارشون نمیکنم
	- پس چی!
	- جاشون میذارم با حاجی بیان. که از اینجا تا خود اصفهان براشون دعا بخونه و حدیث نقل کنه و برنامههای شبکه چهار رو اجرا کنه.
	شاهین خندید و گفت:
	- بدجنس.
	نباش. حاجی کل مسیر رو رادیو گوش میکنه. اینا تحمل ندارن.
	- این تنبیهشون باشه که بدونن چطور انتخاب کنن. من میرم کباب سفارش بدم. برو خانومت رو بیار.
	شاهین به سراغ نیلا رفت و کنار او به ماشین تکیه زد. نیلا رو به او کرد و لبخند مهربانی زد.
	- حالت خوبه؟ (1)
	- آره. خوبم.
	- ببخشید که نتونستم شیلا و ربکا رو یه جوری از سر وا کنم. با آهنگ گوش دادنشون اذیت شدی.
	- نه. خوبم. (1)
	- من خیلی وقته مسافرت نرفتم. حتی یادم نبود چیزی بگیرم بذارم تو ماشین.
	- اشکال نداره پیش میآد.
	شاهین بازویش را دور شانهی نیلا انداخت و او را به خود فشرد.
	بعد هم دست نیلا را گرفت و گفت:
	- بریم. (4)
	آن دو به سمت تختهای چیده شده رفتند. نیلا حالا که جلوی همهی مردم و آن همه نگاه دستش در دست این مرد خوشتیپ و خوش هیکل بود قلبش به شدت میزد و حال عجیبی داشت.
	حالی که قبلا تجربه نکرده بود. ته قلبش به خود اعتراف میکرد، حالا که ازدواج اجباری داشته است، خوشحال است که همسرش مرد خوش قد و قامتی است.
	حالی که قبلا تجربه نکرده بود. ته قلبش به خود اعتراف میکرد، حالا که ازدواج اجباری داشته است، خوشحال است که همسرش مرد خوش قد و قامتی است. (1)
	حالی که قبلا تجربه نکرده بود. ته قلبش به خود اعتراف میکرد، حالا که ازدواج اجباری داشته است، خوشحال است که همسرش مرد خوش قد و قامتی است. (2)
	به کنار تختها رسیدند سلام جمعی کردند و جواب گرفتند. رامین گفت:
	به کنار تختها رسیدند سلام جمعی کردند و جواب گرفتند. رامین گفت: (1)
	به کنار تختها رسیدند سلام جمعی کردند و جواب گرفتند. رامین گفت: (2)
	- بیا شاهین. بیایین اینجا. و برایشان جا باز کرد.
	نیلا کنار شاهین نشست. شاهین دست او را رها نمیکرد و نیلا از نگاههای بقیه خجالت میکشید.
	نیلا کنار شاهین نشست. شاهین دست او را رها نمیکرد و نیلا از نگاههای بقیه خجالت میکشید. (1)
	نیلا کنار شاهین نشست. شاهین دست او را رها نمیکرد و نیلا از نگاههای بقیه خجالت میکشید. (2)
	ربکا باور نمیکرد با آن دعوا باز هم شاهین به نیلا چسبیده است؛ و در بین همه منیر خانم نگاه غضبناکی داشت و با اخم نیلا را نگاه میکرد.
	احساس بدی داشت که نیلا کنار پسرش نشسته است و شاهین اینچنین به او توجه میکند.
	محسن دست در دست با کیانا و کیان آمد. کیانا با دیدن شاهین ذوق زده گفت:
	- دایی و عروسکش اومدن.
	همهی نگاههای گرد شده سمت کیانا گردید. کیانا سمت تختی که شاهین نشسته بود دوید و دستهایش را ذوق زده برای شاهین گشود.
	شاهین او را روی پای خود نشاند. او را بوسید و گفت:
	- خوبی دایی جون.
	نیلا موهای بلند و مشکی کیانا را نوازش کرد و گفت: خوشگل خانم چطوری؟
	کیانا رو به نیلا کرد و گفت:
	- خوبم. (4)
	همانطور که به نیلا خیره بود گفت:
	- دایی عروسکت رو هم آوردی؟
	- آره دایی جون.
	- منم عروسکم رو آوردم.
	- خوب کردی دایی جون.
	- دایی!
	- جان دایی؟
	- می گم خوب عروسکت رو بده ببرم با بابا محسن بازی کنیم باهاش.
	شاهین سریع کبود شد. نیلا خجالت کشید و رامین بی محابا قهقهه زد.
	- بابا اینقدر خوب با من عروسک بازی میکنه.
	شاهین حرصی دستش را به میان موهایش کشید. شیوا و شیلا و ربکا سر در هم فرو برده بودند و میخندیدند.
	محسن که مرد موقر و جا افتادهای بود داشت روش یک بازی را با گوشیش برای کیان توضیح میداد و خود را بیتوجه نشان میداد. اما کیانا دست بردار نبود و گفت:
	- بابا محسن.
	- جانم بابا.
	- دایی میگفت با عروسکش بازی میکنه، تو چرا از اینا نمی خری باهاش بازی کنی؟
	نیلا احساس کرد فشارش افتاد. رامین از خنده سرخ شده بود. شاهین که فقط زورش به رامین میرسید رو به او کلافه گفت:
	- مرض. خرس گنده.
	هر سه دختر، به خاطر کلافگی شاهین و حرفهای کیانا، دیگر کم مانده بود زمین را گاز بزنند.
	کیانا غرغرکنان خطاب به محسن گفت:
	- تو زور نداری عروسک دایی رو بگیری؟
	شاهین احساس سر دردش تشدید شد و نمیدانست با کیانا چکار کند.
	با تحکم خطاب به شیوا گفت:
	- جای خندیدن بیا دخترت رو وردار ببر.
	محسن به حرف آمد و گفت:
	- گوش کن بابا. هر کس تو زندگیش یه عروسک برای خودش داره. که فقط مال خودشه. هیچکس هم حق نداره اون عروسک رو ازش بگیره. باید هم همیشه با عروسکش بمونه. هیچکس هم نباید به دیگری بگه عروسکت رو بده به من. این کار خیلی زشته. حرف خیلی زشت تری. الان دایی از این ح...
	- کجاست؟ (1)
	محسن دستش را روی زانوی شیوا گذاشت و گفت:
	- مامان هم عروسک منه. و یه عروسک خوشگل تر مثل تو بهم داده. اگر کسی بیاد بگه کیانا رو بده یا شیوا رو بده، خیلی از دستش عصبانی و دلخور میشم. چون شماها فقط مال من هستین. پس تو هم نباید این حرف رو به دایی بزنی، باشه؟
	کیانا شاهین را نگریست و گفت:
	- باشه. دیگه نمیگم.
	شاهین موهای کیانا را بوسید و نگاه تشکرآمیزی به محسن انداخت.
	محسن همیشه سنگین و مودب بود و شاهین هرگز به خاطر نداشت از او لودگی یا بیادبی دیده باشد.
	برای همین همیشه برایش قابل احترام بود.
	رامین در گوش شاهین با خنده گفت:
	- حالا چه بازیا میکنین؟ به منم یاد بده.
	شاهین که عصبانی شده بود، یقه رامین را از پشت گرفت و کشید و او را جلوی پای خود خواباند و مشتهایش را نثار بازو و شانههای او کرد. رامین خندان از زیر دست شاهین در رفت و از تخت پایین پرسد و گفت:
	- چی گفتم مگه؟
	- جرئت داری بیا بشین.
	رامین کفشهایش را پوشید و گفت:
	- جرئت دارم ولی باید برم ببینم این کباب ما چی شد!
	او رفت و شاهین زیر لب گفت:
	- پر رو.
	چند دقیقه بعد رامین در حالیکه داشت با گوشی صحبت میکرد، برگشت و روی تخت نشست. ارتباط را قطع کرد و س
	اکت نشست. دیگر خبری از آن هیجان قبلش نبود.
	شاهین که متوجه دگرگونی حال او شده بود، پرسید:
	- طوری شده؟ (3)
	- نه. هیچی.
	- اما قیافه ات این رو نمیگه.
	رامین چند لحظه شاهین را نگریست. یکدفعه خندید و گفت:
	- جوابم رو ندادی ناراحت شدم.
	شاهین در سکوت او را برانداز کرد. میدانست رامین در آن لحظه مشکلی دارد و برای عوض کردن بحث، این حرفها را میزند. با آرامش گفت:
	شاهین در سکوت او را برانداز کرد. میدانست رامین در آن لحظه مشکلی دارد و برای عوض کردن بحث، این حرفها را میزند. با آرامش گفت: (1)
	شاهین در سکوت او را برانداز کرد. میدانست رامین در آن لحظه مشکلی دارد و برای عوض کردن بحث، این حرفها را میزند. با آرامش گفت: (2)
	- اصرار نمیکنم حرف بزنی. ولی اگر موردی بود، من هستم.
	رامین سر تکان داد و سکوت کرد.
	بعد از اینکه میان وعدهشان را خوردند شاهین زودتر رفت و حساب کرد و نیلا را صدا زد.
	نیلا را در جلو نشاند و کیفهای شیلا و ربکا را از پنجره به دست رامین داد و گفت:
	- اینا رو بده بهشون.
	نیلا معترض گفت: (2)
	- زشته شاهین.
	شاهین شانهاش را بالا انداخت و گفت:
	- بیخیال.
	و بعد ماشین را به حرکت در آورد.
	رامین کیفهای آن دو را در ماشین عمویش گذاشت.
	ربکا با نگاه به دور شدن ماشین شاهین گفت:
	- جامون گذاشت! کار اون زن عوضیشه؟
	رامین معترض رو به ربکا گفت:
	- ربکا! شاهین اینطور خواست. میخواست با زنش تنها باشه.
	با زنش تنها باشه.
	شیلا آمد و گفت:
	- شاهین کو؟
	ربکا با ناراحتی گفت:
	- زن داداش جونت زیر پاش نشست ما رو نبره.
	- واقعا!
	رامین معترض گفت:
	- ربکا!
	و بعد گفت:
	- نه بابا. تو شاهین رو نمیشناسی؟ اتفاقا نیلا گفت شما ناراحت میشین ولی اون سردرد رو بهونه کرد و گفت بچهها جیغ میکشن اذیت میشم. البته این بهونه برای تنها موندن با خانومش بود.
	- کار خوبی نکرد. باید به خودمون میگفت. مهم نیست. با تو میآییم.
	- شرمنده روتون. صبح دعوتم رو رد کردین، من هم در ماشینم به روتون بستس.
	سوار شد و شیشه را پایین کشید و گفت: - منم میخوام با سینگلیم خلوت کنم. با اجازه. حاجی شما رو میاره.
	شیلا و ربکا به هم نگاه کردند و جیغ زدند:
	- نه! رادیو! وای!
	شاهین با سرعت بیشتری رانندگی میکرد. نیلا گفت:
	- آرومتر عجله نداریم.
	- نگران نباش. سرعت تابلوها رو میرم
	- ولی جاده شلوغه.
	- به رانندگی من اطمینان نداری؟
	- به رانندگی دیگران اطمینان ندارم.
	شاهین لبخند زد و گفت:
	- الان این تعریف از من بود؟
	نیلا لبخند نرمی زد و گفت:
	- نمیدونم. یا تعریف از تو، یا اعتماد به تو.
	شاهین نیمنگاهی به دختر بغل دستش انداخت و از شنیدن این جملات از زبان او به شدت شاد و کیفور شده بود.
	شاهین نیمنگاهی به دختر بغل دستش انداخت و از شنیدن این جملات از زبان او به شدت شاد و کیفور شده بود. (1)
	شاهین نیمنگاهی به دختر بغل دستش انداخت و از شنیدن این جملات از زبان او به شدت شاد و کیفور شده بود. (2)
	- قراره بریم کجا؟
	- من و تو میریم یه جای خوب.
	- کجا مثلا؟
	- میریم هتل.
	- بقیه کجا میرن؟
	- برادر داماد یه خونه مبله دارن که بلا استفادس. بچههای ما میرن اونجا.
	- همه با هم تو یه خونه چه کیفی میده.
	- دوست داری بری اونجا!
	- هم آره هم نه.
	- چرا؟ (18)
	- چون فقط رامین و شیوا با من خوبن. بقیه چشم دیدنم رو ندارن. اما خوب اینجور جاهارو دوست دارم.
	- میریم بهشون سر میزنیم.
	نیلا نگاهش به دست باندپیچی شده شاهین افتاد. غم در دلش آوار شد. وقتی به حرکات و رفتار شاهین میاندیشید گاهی ترس برش میداشت. ترس از اینکه روزی شاهین طوری کنترلش را از دست بدهد که بخواهد دست به کار بدتری بزند و به خود آسیب برساند.
	- دستت خوبه؟
	شاهین دستش را بالا آورد و نگاهی به آن انداخت و گفت:
	- آره. خوبه. مشکلی نداره.
	- واقعا اون لحظه فکر نکردی ممکنه عصب دستت پاره بشه؟
	- نه. به هیچی فکر نکردم. فقط میخواستم عصبانیتم فروکش کنه.
	- فروکش کرد؟
	او دستش را تکانی داد و گفت:
	- ای... تا حدی
	- دیگه نبینم از این کارا بکنی.
	- اوه اوه. دستور!
	- دستور، هرچی! اصلا خواهش. من واقعا ترسیدم. یک لحظه از ترس نفسم بند اومد. دیگه نخواه با این کارا من رو بترسونی. میدونی چقدر نگرانت شدم؟
	شاهین به حرف نیلا فکر کرد. موج خوشحالی در قلبش به تلاطم در آمده بود. نیلا گفته بود نگرانش شده است. و چقدر این اظهار نگرانی برایش شادی بخش بود و روحش را تازه میکرد.
	شاهین به حرف نیلا فکر کرد. موج خوشحالی در قلبش به تلاطم در آمده بود. نیلا گفته بود نگرانش شده است. و چقدر این اظهار نگرانی برایش شادی بخش بود و روحش را تازه میکرد. (1)
	شاهین به حرف نیلا فکر کرد. موج خوشحالی در قلبش به تلاطم در آمده بود. نیلا گفته بود نگرانش شده است. و چقدر این اظهار نگرانی برایش شادی بخش بود و روحش را تازه میکرد. (2)
	او دستش را جلو برد و با همان حال دست نیلا را گرفت و روی پایش گذاشت.
	خون به گونههای نیلا جهید. سرخ شد و داغ. شاهین با نوک انگشتهایش، دست او را لمس کرد.
	خون به گونههای نیلا جهید. سرخ شد و داغ. شاهین با نوک انگشتهایش، دست او را لمس کرد. (1)
	خون به گونههای نیلا جهید. سرخ شد و داغ. شاهین با نوک انگشتهایش، دست او را لمس کرد. (2)
	شاهین حالش عجیب خوب شد. سردردش عجیب فروکش کرد.
	- من حالم الان خیلی خوبه.
	نیلا نیم رخ شاهین را نگریست. شاهین نگاه او را حس کرد و گفت:
	- حرفای خوب که میزنی، حال من هم خوب میشه.
	- من حرف خاصی نزدم.
	- چرا! خیلی خاص بود. اینکه نگرانم شدی یعنی امید، یعنی زندگی مشترک، یعنی یکی حواسش بهت هست، یعنی...
	- یعنی؟
	- تو بگو یعنی چی؟
	- من... من نمیدونم.
	- چرا! میدونی.
	نیلا نمیتوانست از او نگاه بگیرد. قلبش عجیب سر بر سینه میزد. این مرد چه داشت که گاهی اینچنین نگاهش خیره اش میشد. چه داشت که گاهی حواسش به کل جلبش میشد. چه در حرفها و صدایش داشت که اینچنین چشم و گوشش میخ حرفها و حرکاتش میشد.
	هیچ جوابی برای سوالاتش نداشت.
	- وقتی اینطور مات چهرهام میشی چی میبینی؟ به چی فکر میکنی؟
	نیلا نفس عمیقی کشید و نگاهش را به جاده دوخت. شاهین دستش را بلند کرد و نوک انگشتهایش را به گونه او کشید. دوباره دستش را روی دست نیلا گذاشت و گفت:
	- اینطوری سکوت نکن. غم نگاهت رو به جاده نده. با من حرف بزن.
	- میدونی شاهین. این سوال خودم هم هست. چی داری که گاهی ماتت میشم!
	- هر چی که هست فقط تنفر نباشه!
	- تنفر نیست. تو آدمی نیستی که کسی بتونه ازت متنفر باشه.
	- اما حس خودم میگه...
	- حس خودت اشتباه میگه شاهین. تو یه جوری هستی که آدم ناخواسته جذبت میشه.
	- خوبه یا بد؟
	- واقعا نمیدونم.
	نیلا نفس عمیق دیگری کشید و چند لحظه ساکت بود. یکدفعه پرسید:
	- اگر یه روزی مثل نامزد سابقت بذارم برم چکار میکنی؟
	- اصلا حرفشم نزن.
	- گفتم اگر...
	- اول اینکه بیجا میکنی بری، اما اگه رفتی وجب به وجب این کره خاکی رو برای پیدا کردنت شخم میزنم.
	- برای پیدا کردن اون چرا نکردی؟
	- دنبالش گشتم. خیلی زیاد. اما پیداش نکردم. ولی اینکه میگم برای پیدا کردن تو وجب به وجب این کره خاکی رو میگردم دلیل دارم.
	- چه دلیلی؟
	- میدونی فرق تو با اون چیه؟
	- نه؟
	- سر اون رو هیچوقت نذاشتم رو قلبم که بخوابه.
	ولی جای سر تو رو سینمه. شبها چطور بخوابم وقتی عطر موهات تو مشامم نباشه؟ اونقدر به بودنت کنارم وابسته شدم که دوست ندارم از این چیزها حتی حرف بزنی.
	ولی جای سر تو رو سینمه. شبها چطور بخوابم وقتی عطر موهات تو مشامم نباشه؟ اونقدر به بودنت کنارم وابسته شدم که دوست ندارم از این چیزها حتی حرف بزنی. (1)
	ولی جای سر تو رو سینمه. شبها چطور بخوابم وقتی عطر موهات تو مشامم نباشه؟ اونقدر به بودنت کنارم وابسته شدم که دوست ندارم از این چیزها حتی حرف بزنی. (2)
	نیلا سر تکان داد و گفت: (3)
	- ولی خودت به من گفتی برو.
	- دل و زبونم یکی نبود.
	- پس بار بعد میذارم میرم که دل و زبون یکی بشی.
	شاهین لبخند زد و سر فرود آورد و گفت:
	- عمرا دیگه اتفاق بیفته.
	- امیدوارم. (2)
	نیلا دستش را از روی پای شاهین برداشت.
	زیر لب گفت: (1)
	- ما فقط حدود سی و پنج روزه با هم زندگی میکنیم. چطور چنین احساساتی داری؟
	- آدمایی هستن که با سی و پنج دقیقه کنار هم بودن به هم دل میدن و وابسته میشن. تو انتظار داری بعد از این مدت  من هیچ حسی به تو نداشته باشم؟ مثل سنگ باشم؟
	- نمیدونم (1)
	- این نمیدونم گفتنهات یعنی سردرگمی.
	- سردرگمی شدید.
	-کم کم از سردرگمی خلاص میشی.
	- امیدوارم. (3)
	- نیلا! (6)
	- بله. (29)
	- تو که بلدی حالم رو خوب کنی پس همیشه در تلاش باش حالم خوب بشه. کمتر خطا کن. خطاهات اعصابم رو به بازی میگیره.
	- روزی که اومدی پیشم تو بیمارستان یادت هست؟
	- آره. (10)
	- یادت هست چیا بهم گفتی؟
	- کاملا. میدونی هم که حال و روز من چی بود!
	- گفتی با من ازدواج کنی، میای تو جهنم و چیز خوبی در انتظارت نیست.
	- آره گفتم. گفتم که تکلیف خودت رو توی سختیا بدونی. گفتم که یه وقت نیای بعد کم بیاری. میبینی که خیلی هم بهت خوش نمیگذره. من وقتی به سرم میزنه دنیا رو میریزم سرت. دست خودم هم نیست. ولی پیش میاد. باور کن یه خورده بیشتر رعایت کنی، همه چی حل میشه. دست...
	- ولی زندگی با تو جهنم نیست.
	شاهین نیمنگاهی به صورت نیلا انداخت. انتظار شنیدن این حرف را از نیلا نداشت.
	- تو خیلی مهربون و خوبی. حواست به همه چی هست. به کمبودها، به چیزی که اذیتم میکنه، به چیزی که دوست دارم.
	- تو که اون شب اعتراض کردی و گفتی نمیخوای حواسم بهت باشه. دوست نداری مراقبت باشم.
	- فقط عصبانی بودم. میخواستم خودم رو تخلیه کنم. میدونم که اشتباه کردم و در ازای اون همه محبت، حق داشتی با من هر کاری بکنی.
	- از این به بعد مراقب باش، وسط دعوا نخوای خودت رو اینطوری تخلیه کنی. چون دیدی که چقدر بدخلق میشم.
	- بله دیدم.
	- خودت هم که الان حق دادی میتونم هر کاری باهات بکنم.
	نیلا رو به شاهین کرد و لبخند را در پس چهرهی او دید. به شوخی شاهین لبخند زد و گفت:
	نیلا رو به شاهین کرد و لبخند را در پس چهرهی او دید. به شوخی شاهین لبخند زد و گفت: (1)
	نیلا رو به شاهین کرد و لبخند را در پس چهرهی او دید. به شوخی شاهین لبخند زد و گفت: (2)
	- حالا هر چی من میگم یه چیزی از توش در بیار.
	- هر چی که میگی خیلی خوبه.
	هر دو آرام خندیدند. نیلا تکیه کرد و نگاهش را به جاده سپرد. شاهین دست برد و صدای بسته شده پخش صوت را بلند کرد. با کوبش آهنگ هر دو از جا پریدند.
	نیلا با ترس دستش را روی قلبش گذاشت و شاهین با عصبانیت، فلش ربکا را از پخش جدا کرد و روی داشبورد پرت کرد و گفت:
	- اَه، لعنتی، این مزخرفات فقط به درد خودشون میخوره.
	و بعد فلش مموری خود را برداشت و به پخش وصل کرد. صدا را کم کرد و با پخش شدن ترانه نیلا دوباره تکیه کرد و پلکهایش را بست.
	شاهین هم، همنوا با آهنگ و با صدای آهسته، شعر را زمزمه میکرد.
	نیلا گفت: (1)
	-صدات خوبه!
	- جدی نمیگی.
	- جدی گفتم.
	شاهین لبخند زد و گفت: (1)
	- این رو گوش کن.
	و بعد صدای آهنگ را قطع کرد و با رامین تماس گرفت و صدا را روی اسپیکر زد.
	کمی بعد رامین جواب داد.
	- جانم. (7)
	- میتونی بگی صدای من چطوریه؟
	- تو که قبلا صدات فوقالعاده بود. ولی از بس سیگار کشیدی صدات شده چیزی بین صدای اگزوز پیکان جوانان گوجه ای مدل پنجاه و دو و صدای موتور تراکتور که توی سنگلاخ مزرعه گیر کرده.
	نیلا خندید. شاهین گفت:
	- ممنون بتهوون.
	- قربونت برم.
	شاهین ارتباط را قطع کرد و گفت:
	- قدیما رامین آهنگسازمون بود. من هم باهاش میخوندم. اون وقتا جوون بودیم و خوش. الان که همه چی گذشته و بدل شده به غم و بدبختی.
	- شنیدم خوب تنبک میزدی.
	شاهین ابروهایش را بالا انداخت و گفت:
	- از کی؟ (1)
	- حالا.
	- رامینِ دهن لق!
	- رامین اصلا دهن لق نیست شاهین.
	- از کی شنیدی؟
	- عمو علی!
	- مگه باهاش حرف زدی؟
	- آره. چند روز پیش. توی باغ با هم حرف زدیم. اون از روزهای خوشتون گفت.
	- و موضوع فِردی رو برات گفت!
	- آره. (11)
	شاهین سکوت کرد و به گذشته فکر کرد و نیلا کم کم به خواب رفت.
	فصل یازدهم:
	شاهین و نیلا هر دو اتاق را بررسی کردند. شاهین خطاب به نیلا گفت:
	- خوشت میاد؟ اگه دوست نداری من برم یه اتاق بهتر بگیرم؟
	- نه. همین خیلی هم خوبه.
	- خیلی خوب. (3)
	- شاهین، باند دستت کثیف شده. باید برات عوض کنم.
	- باشه. بذار برم دوش بگیرم که بتونم با خیال راحت یه خورده راحت بخوابم.
	- بخوابی؟
	- آره. چطور؟
	- تو از دیروز تا امروز صبح یکسره خواب بودی ها.
	- قرصها بدنم رو خسته میکنن
	- باشه. (20)
	- تو دوش نمیگیری؟
	نیلا در حال باز کردن چمدانش گفت:
	- چرا بعد از تو میرم.
	شاهین در حال بیرون کشیدن لباسش از تن گفت:
	- دیگه چرا بعد؟
	شاهین کمربندش را باز کرد و بعد از گذاشتن شلوارش روی تکیه گاه صندلی گفت:
	- حولهها رو بیار
	جمع بسته بود. قلب نیلا به شدت میزد.
	دستپاچه گفت:
	- من میخوام وسایلم رو مرتب کنم. برات حوله میارم.
	- نشنیدی چی گفتم؟
	شاهین این را گفت و وارد حمام شد. نیلا لباسهایش را چنگ زد و به این فکر کرد که تا به امروز هر اتفاقی که بینشان افتاده است در تاریکی و با چراغهای خاموش بوده است. اما حالا باید چکار میکرد.
	شاهین این را گفت و وارد حمام شد. نیلا لباسهایش را چنگ زد و به این فکر کرد که تا به امروز هر اتفاقی که بینشان افتاده است در تاریکی و با چراغهای خاموش بوده است. اما حالا باید چکار میکرد. (1)
	شاهین این را گفت و وارد حمام شد. نیلا لباسهایش را چنگ زد و به این فکر کرد که تا به امروز هر اتفاقی که بینشان افتاده است در تاریکی و با چراغهای خاموش بوده است. اما حالا باید چکار میکرد. (2)
	نیلا کلافه لباسهایش را برانداز میکرد که صدای تحکم بار شاهین از لای در نیمه باز او را از جا پراند:
	- نیلا. (9)
	- بله. (30)
	- من که نمیتونم تا ابد منتظر تصمیم تو باشم.
	- صبر کن.
	چند دقیقه بعد نیلا حوله هایشان را به چوب لباسی آویزان کرد.
	نیلا در حال خشک کردن موهایش بود. شاهین هم روی تخت دراز کشیده بود و حوله دستیش را تا کرده بود و آن را روی چشمهایش انداخته بود.
	نیلا بعد از خشک کردن موهايش رفت و درب کیفش را باز کرد تا گوشیش را از آن بیرون بکشد که در کمال تعجب دید چیزی درون کیفش است.
	وقتی آن را از کیفش بیرون کشید یک جعبه مستطیلی طلایی رنگ با دری رمز دار بود.
	نگاهی به شاهین کرد و خواست از او بپرسد که این جعبه متعلق به او است؟ ولی وقتی دید با آرامش نفس میکشد و سینهاش بالا و پایین میشود بیدارش نکرد.
	آن را کنار گذاشت و دوباره دست در کیفش کرد تا گوشیش را بیرون بکشد که دستش به کاغذ تا شدهای خورد. آن را بیرون کشید و باز کرد. درون کاغذ نوشته شده بود « من نتونستم بازش کنم. شاید شما بتونید و بفهمید این چیه؟ لطفا یک راز بین خودمون باشه »
	نیلا متعجب و سر در گم چند بار یادداشت را خواند. نمیدانست کار چه کسی میتواند باشد! مطمئن بود کار شاهین نیست. چون اگر شاهین بود مستقیم به او میگفت.
	نیلا متعجب و سر در گم چند بار یادداشت را خواند. نمیدانست کار چه کسی میتواند باشد! مطمئن بود کار شاهین نیست. چون اگر شاهین بود مستقیم به او میگفت. (1)
	نیلا متعجب و سر در گم چند بار یادداشت را خواند. نمیدانست کار چه کسی میتواند باشد! مطمئن بود کار شاهین نیست. چون اگر شاهین بود مستقیم به او میگفت. (2)
	جعبه را برداشت و چند لحظه نگاه کرد. سه قفل چفت شده روی آن بود. یک صفحه کلید که شبیه یک ماشین حساب کوچک بود.
	کمی فکر کرد و بعد یک دگمه از آن را لمس کرد که با صدای «جیک» آن سریع دستش را پس کشید و شاهین را نگریست. سپس جعبه را برداشت و همراه با یادداشت درون جیب چمدانش گذاشت.
	زیپ آن را بست و مشغول چیدن لباسهایش در کمد شد. اما تمام فکرش در پیش آن جعبه و آن یادداشت بود.
	زیپ آن را بست و مشغول چیدن لباسهایش در کمد شد. اما تمام فکرش در پیش آن جعبه و آن یادداشت بود. (1)
	زیپ آن را بست و مشغول چیدن لباسهایش در کمد شد. اما تمام فکرش در پیش آن جعبه و آن یادداشت بود. (2)
	نیلا و شاهین در حال حاضر شدن بودند و میخواستند بیرون بروند.
	گوشی شاهین زنگ زد. جواب داد و گفت:
	- جانم. (8)
	- سلام. خوبی؟ دل بکن دیگه لامصب، دل بکن.
	- سلام. خوبم از چی؟
	- بگو از کی!
	- مرض، تو باز شروع کردی؟
	- بیا داریم می ریم زاینده رود.
	- من هم دارم میرم همونجا.
	- خوبه پس همدیگررو میبینیم.
	-آره. (1)
	- من رو ول کردی تو این همه مشنگ. مخم ترکید.
	- مشنگ کیه؟
	- نمیدونی؟ خواهران گرام. ربکا، شیلا.
	شاهین لبخندی زد و گفت:
	- تو که دست به دوستیت خوبه. برو یه چندتا غیر مشنگش رو جور کن.
	- به اونجاشم میرسیم. تو هم زود بیا.
	شاهین از بین وسایلش یک شیشه عطر برداشت. مقداری از آن را زیر گلویش اسپری کرد. سریع بوی تلخ و تند عطرش در اتاق پیچید.
	مشام نیلا پر از بوی بهارنارنج شد. عطر تلخی که شیرینی عطر قبل را نداشت. شاهین سمت نیلا چرخید و گفت:
	- بوش چطوره؟
	- عالیه. اما تلخه.
	- همین خوبه. گرم و تلخ برای شبهای پاییز و زمستون این بهتره.
	او جلو رفت و دستهای نیلا را در دست گرفت و گفت:
	- اون عطر مناسب این فصل نبود. فصل جدید زندگیمون رو با رایحه ی بهتری شروع میکنیم. شاید تلخ اما گرم. خوب، تو حاضری؟
	- بله. (31)
	- بریم. (5)
	هر دو در کنار هم راه افتادند. (1)
	شاهین به زاینده رود رفت و پس از پارک ماشینش دست نیلا را گرفت و هردو شانه به شانهی هم به دیدن سی و سه پل رفتند.
	از پل دیدن کردند و نیلا زمانی که به پایین سرک کشید تا مسیر رودخانه را ببیند شاهین از پشت شانههای او را گرفت و محکم تکان داد.
	نیلا ترسیده جیغ کشید و شاهین خندید و او را زیر بازوهای خود گرفت. نیلا نالان آهی کشید و گفت:
	- بدجنس. من از ارتفاع میترسم.
	- برای همین دیوارها رو محکم گرفته بودی؟
	- بله. (32)
	شاهین خندید و نیلا را به خود فشرد.
	بعد هم دستش را دور شانهی او انداخت.
	نیلا را جلو کشید و گفت:
	- بیا رودخونه رو ببین.
	نیلا دستهایش را دور کمر شاهین، محکم قفل کرد و پایین را نگریست. شاهین از روی سینه به نیلا نگا
	ه کرد. نیلا میترسید اما با اعتماد به شاهین داشت رودخانه را نگاه میکرد.
	ه کرد. نیلا میترسید اما با اعتماد به شاهین داشت رودخانه را نگاه میکرد. (1)
	ه کرد. نیلا میترسید اما با اعتماد به شاهین داشت رودخانه را نگاه میکرد. (2)
	نیلا بعد از چند لحظه گفت:
	- خیلی خوب شد که آب رودخونه جریان داره، سی و سه پل اینطور قشنگتره. با زندهرودش خوشگل تره.
	«زنده رود=زاینده رود»
	شاهین لبهایش را روی سر نیلا گذاشت و گفت:
	- پس من سی و سه پل هستم و تو زاینده رود. همونطور که این پل با این رودخونه قشنگه و حال و هواش بهتر، من هم با تو حال و هوام خوبه. روحیاتم هم قشنگتره.
	نیلا سر بلند کرد و شاهین را نگریست. در چهره شاهین آرامش موج میزد. آرامشی از جنس دریا. از جنس زاینده رود.
	او این مرد را مورد اعتماد و محکم میدید. هر چند در طوفان حوادث، کمر خم کرده بود. اما سعی میکرد نشکند و حالا، باز هم داشت، کمر راست میکرد. به هر دری میزد تا خود را اثبات کند.
	او این مرد را مورد اعتماد و محکم میدید. هر چند در طوفان حوادث، کمر خم کرده بود. اما سعی میکرد نشکند و حالا، باز هم داشت، کمر راست میکرد. به هر دری میزد تا خود را اثبات کند. (1)
	او این مرد را مورد اعتماد و محکم میدید. هر چند در طوفان حوادث، کمر خم کرده بود. اما سعی میکرد نشکند و حالا، باز هم داشت، کمر راست میکرد. به هر دری میزد تا خود را اثبات کند. (2)
	نیلا به یاد حسام افتاد. مردی که خوب بود، مهربان بود، با محبت بود، اما بزرگترین مشکلش این بود که در سختیها دستوپایش را گم میکرد. یا عقب میکشید تا موضوع یکجوری حل شود و یا تصمیم عجولانه ای اتخاذ میکرد. گاهی هم تماشاچی بود و منتظر میماند تا ببیند ...
	اما شاهین، مردی بود که در یک آن تصمیم میگرفت و اجرا میکرد. منتظر کسی نمیماند تا یاریش دهد.
	این مرد تکیه گاه محکمی بود. حداقل محکم تر از حسام.
	نگاهش را از نگاه شاهین کند و به رودخانه برگرداند و چه حس خوبی داشت آن لحظه. حسی که ترس را از او دور میکرد.
	- به به، جک و رز و تایتانیک خلوت کردین.
	شاهین رو به عقب کرد و رامین را دید. با احتیاط نیلا را کنار کشید و با هم دست دادند و احوال پرسی کردند.
	رامین لبخندزنان رو به نیلا گفت:
	- همیشه به عشق.
	گونههای نیلا سرخ شد و جوابی نداد.
	- بقیه کجان؟ (1)
	رامین اشارهای به ابتدای پل کرد و گفت:
	- دور از جون بزرگترا گردن خوردشون دارن میان.
	- چیه باز؟
	- گیر افتادم با این همه عنترمنتر.
	- حالا عنتر کیه و منتر کدومه؟
	- مشخص نیست؟
	شاهین خندید و گفت: (1)
	- چرا؟ (19)
	وقتی بقیه رسیدند به هم سلام کردند و مشغول عکس گرفتن شدند. نیلا داشت شادی و خنده خانواده راستاد را نگاه میکرد که در کنار هم شاد و خوشحال بودند.
	دلش گرفت. به یاد پدر و مادرش افتاد. به یاد سینا. به یاد سفرهایشان. دلش برایشان پرکشید.
	در افکار خود غوطهور بود که آقای راستاد کنارش قرار گرفت و گفت:
	در افکار خود غوطهور بود که آقای راستاد کنارش قرار گرفت و گفت: (1)
	در افکار خود غوطهور بود که آقای راستاد کنارش قرار گرفت و گفت: (2)
	- دخترم میشه با هم یه عکس بندازیم. نیلا گوشی او را که سمتش دراز کرده بود گرفت و گفت:
	- چشم. (12)
	بعد روی دوربین جلو تنظیم کرد و یک عکس با هم گرفتند.
	منیر خانم در تمام طول مدت داشت با حیرت همسرش را نگاه میکرد و در دلش آشوبی به پا بود. رامین هم که متوجه آن دو شد گفت:
	منیر خانم در تمام طول مدت داشت با حیرت همسرش را نگاه میکرد و در دلش آشوبی به پا بود. رامین هم که متوجه آن دو شد گفت: (1)
	منیر خانم در تمام طول مدت داشت با حیرت همسرش را نگاه میکرد و در دلش آشوبی به پا بود. رامین هم که متوجه آن دو شد گفت: (2)
	- ایول حاجی. منم عکس میخوام.
	پشت سر آن دو ایستاد. رامین ساعد دست راستش را روی شانهی عمویش تکیه داد و گفت:
	- بگیر. (1)
	نیلا یک عکس گرفت که رامین گفت:
	- شاهین اون دو تا رو ول کن. بیا اینجا تیم ملی رو تکمیل کن.
	شاهین رو به عقب کرد و وقتی دید در حال گرفتن عکس یادگاری هستند گوشی ربکا را پس داد که او معترض گفت:
	- داشتی عکس میگرفتی هان! آرومتر بابا. اونجا تو نیمکت ذخیره هم نیستی.
	شاهین گوشی پدرش را از نیلا گرفت. کنار نیلا ایستاد و عکس گرفت و گفت:
	- الان دیگه با این همه ستاره رفتیم جام جهانی.
	رامین انگشتهایش را در دهان گذاشت و چند سوت بلند کشید.
	آقای راستاد گوشش را گرفت و خندید و گفت:
	- آروم تر.
	شیوا و محسن و بچههایش هم اضافه شدند و چندین عکس دسته جمعی گرفتند.
	شیوا و محسن و بچههایش هم اضافه شدند و چندین عکس دسته جمعی گرفتند. (1)
	شیوا و محسن و بچههایش هم اضافه شدند و چندین عکس دسته جمعی گرفتند. (2)
	شاهین رفت و دست مادرش را کشید و گفت:
	- شمام بیایین.
	- نه شاهین دوست ندارم.
	- ما دوست داریم باشین.
	و مادرش را با اصرار کنار پدرش قرار داد و شیلا را صدا کرد تا یک عکس درست حسابی از جمع بگیرد. بعد از انداختن آن عکس، رامین گوشی را دست رهگذری داد و همه را دور هم جمع کرد و با ژستهای مختلف چند عکس انداختند و لحظات خوششان را ثبت کردند.
	وقتی به کنار بقیه رسیدند با راهنمایی محسن به خیابانی در اصفهان رفتند و وارد کافیشاپ شدند. او برای یک ساعت کافیشاپ را رزرو کرده بود تا همه راحت باشند.
	دیوارهای آجرنما، تابلوهای فلزی کندهکاری، نورپردازی زیبا و جذاب، میزهای پایه فلزی مشکی با صفحههای قهوهای، پارکت قهوهای و چیدمان تلفیقی مدرن و کلاسیک آرامش خاصی به هر مشتری میداد. بوی عطر قهوه در ابتدای ورود آدم را مست میکرد. همه دور میزهای موجود ...
	دیوارهای آجرنما، تابلوهای فلزی کندهکاری، نورپردازی زیبا و جذاب، میزهای پایه فلزی مشکی با صفحههای قهوهای، پارکت قهوهای و چیدمان تلفیقی مدرن و کلاسیک آرامش خاصی به هر مشتری میداد. بوی عطر قهوه در ابتدای ورود آدم را مست میکرد. همه دور میزهای موجود ... (1)
	دیوارهای آجرنما، تابلوهای فلزی کندهکاری، نورپردازی زیبا و جذاب، میزهای پایه فلزی مشکی با صفحههای قهوهای، پارکت قهوهای و چیدمان تلفیقی مدرن و کلاسیک آرامش خاصی به هر مشتری میداد. بوی عطر قهوه در ابتدای ورود آدم را مست میکرد. همه دور میزهای موجود ... (2)
	آقا و خانم راستاد هم داشتند در مورد چیزی با هم پچپچ میکردند.
	پیشخدمت آمد و سفارشهای همه را گرفت. رامین گفت:
	- واسه حاج آقا چایی دارچینی لطف کنید بیارید.
	شاهین پوزخندی زد و گفت: (4)
	- با غنچه گل رز.
	رامین جدی شد و گفت:
	- هرهر... من جدی گفتم. میدونی که بابات قهوه دوست نداره.
	شاهین که از حرکت رامین جا خورده بود سری تکان داد و گفت:
	- بله! (5)
	و سرش
	را پایین گرفت و با منوی روی میز ور رفت.
	رامین چشمک شیطنت آمیزی به محسن پراند و گفت:
	- آخه بچم، تو رودروایسی، قهوه ترک سفارش داده، میترسم بخوره، مغزش تغییر کاربری بده.
	شاهین سر بلند کرد و هر چهارنفر خندیدند.
	نیلا گفت: (2)
	- زشته آقا رامین.
	پیشخدمت رفت و شیلا از میز بغل، رو به رامین گفت:
	- باز معرکه گرفتی؟
	- چکار کنم؟ مثل تو عکس لب غنچه ای بگیرم، برای صفحه مجازی اینستا که ملت زیرش نظرات پربار بنویسن؟
	- آره. بهتر از حرکات جلف توئه.
	رامین با اشاره دست گفت:
	پاشو بیا اینجا.
	محسن از جایش بلند شد و به کنار آقای راستاد رفت. شیلا هم کنار رامین نشست. رامین در حالیکه صفحه گوشیش را بالا میکشید، به محتوای مورد نظرش رسید.
	گوشیش را جلوی شیلا گرفت و او با دیدن عکسش در جشن تولد دوستش گفت:
	-خوب.
	رامین کامنتها را باز کرد و گفت:
	- اینا رو بخون.
	شیلا با خواندن کامنتها هر لحظه سرخ و سرخ تر میشد و میدید که رامین چگونه از خجالت اشخاصی که نظرات نابهجا نوشته بودند، در آمده است.  دوست داشت زمین دهان باز کند و در آن فرو رود. رامین گوشیش را از دست او کشید و گفت:
	- ما مردا قبلا خروس تو خونههامون بودیم. الان شدیم خروس جنگی فضای مجازی.
	- چی شده رامین؟ (1)
	- هیچی. (3)
	- اون چی بود؟
	- چیز مهمی نبود.
	- چرا مهم بود. ببینم اون چیه؟
	شیلا با غصه دستهایش را به هم میفشرد. شاهین مچ رامین را گرفت و گفت:
	- بده ببینم چی بود؟
	رامین دستش را پس کشید و گفت:
	- اگر لازم بود نشونت میدادم. هر چی بود خودم حلش کردم.
	شیلا از جایش بلند شد و رفت. رامین رو به شاهین گفت؛
	- سخت نگیر. هر چی که هست من حواسم هست به این دو تا.
	آنها آن شب و روز بعد را در اصفهان به گشت و گذار پرداختند.
	و در شب سوم زمانی که شاهین خواب بود نیلا داشت آن جعبه مرموز را بررسی میکرد و به این میاندیشید که چگونه باز میشود!
	چند رمز به آن داد ولی باز نشد و صدای جیک جیک کلیدها باعث شد شاهین بین خواب و بیداری بگوید:
	- نیلا این صدای چیه؟
	- هیچی. صدای صفحه کلید گوشیمه.
	- بچه شدی؟ بیصداش کن.
	- چشم. (13)
	او جعبه را سر جا انداخت و آباژور را خاموش کرد. به روی تخت رفت و گفت:
	- شاهین! (2)
	- هوم. (1)
	- تو اگه بخوای واسه چیزی رمز بذاری از چی استفاده میکنی؟
	شاهین نیلا را به آغوش کشید و جواب نداد.
	نیلا دستش را میان موهای خود فرو برد و با کلافگی به هم زد. شاهین زیر لب خواب آلود گفت:
	- چند رقمی؟
	- سه مثلا.
	- آخرین عدد شماره تلفن و روز تولدم با هم.
	- مثلا آخرین عدد شماره تلفن من سه هست، و روز تولدم بیست و هفتم هست، رمز بشه سیصد و بیست و هفت؟
	- اهوم. (3)
	-ممنون. (1)
	شاهین جواب نداد و دوباره خوابش عمیق شد. نیلا وقتی میدید این جعبه را کسی از خانواده او در چمدانش گذاشته است حتما رمز باید چنین چیزی باشد. اما شماره تلفن و تاریخ تولد چه کسی؟ و اصلا اگر این نبود باید چکار میکرد؟
	شاهین جواب نداد و دوباره خوابش عمیق شد. نیلا وقتی میدید این جعبه را کسی از خانواده او در چمدانش گذاشته است حتما رمز باید چنین چیزی باشد. اما شماره تلفن و تاریخ تولد چه کسی؟ و اصلا اگر این نبود باید چکار میکرد؟ (1)
	شاهین جواب نداد و دوباره خوابش عمیق شد. نیلا وقتی میدید این جعبه را کسی از خانواده او در چمدانش گذاشته است حتما رمز باید چنین چیزی باشد. اما شماره تلفن و تاریخ تولد چه کسی؟ و اصلا اگر این نبود باید چکار میکرد؟ (2)
	ظهر روز بعد وقتی نیلا داشت لباسهایش را برای جشن حاضر میکرد شاهین پرسید:
	ظهر روز بعد وقتی نیلا داشت لباسهایش را برای جشن حاضر میکرد شاهین پرسید: (1)
	ظهر روز بعد وقتی نیلا داشت لباسهایش را برای جشن حاضر میکرد شاهین پرسید: (2)
	- امشب چی میپوشی؟
	- من این لباس رو میپوشم.
	و آن را به شاهین نشان دارد. یک لباس طلایی رنگ پر زرق و برق. بلند و آستین دار بود.
	- پشتش رو ببینم؟
	نیلا پشت لباس را به شاهین نشان داد. تا کمر باز بود و دنباله زیبایی داشت. شاهین لبخند زد. نیلا ذوق زده کفش و کیف ست با آن را به شاهین نشان داد و گفت: خوشگلن؟
	- خیلی. سلیقهات رو قبول دارم.
	- ممنون. (11)
	- ولی امشب اینا رو نمی پوشی.
	نیلا وا رفت و گفت:
	- چرا؟ (20)
	- چون پشت لباس بازه.
	- ولی زن و مرد قاطی نیست.
	- کی گفته؟
	- شیلا و ربکا تو خونه داشتن در مورد جشن حرف میزدن. ازشون پرسیدم. گفتن چرا میپرسی! گفتم که برم لباس مناسب بگیرم. اونام گفتن جداست
	- دوتاشون سر کارت گذاشتن. میدونستن من نمیذارم این رو بپوشی.
	نیلا غصهدار روی صندلی نشست و لباس را به آغوش کشید.
	شاهین لبخند زد و از جایش بلند شد. به کنار نیلا رفت و مقابل او زانو زد. نیلا لبخند کج او را نگریست. قیافه شاهین در نظرش با این لبخند کج و این موهایی که به زور پشت سرش بسته بود شیرین تر از همیشه به نظر میرسید.
	او لباس نیلا را در دست گرفت و گفت:
	- برای این غصهدار شدی؟
	- میدونی چقدر گشتم تا این رو انتخاب کردم؟
	- چه ایرادی داره؟ اولین مراسم زنونه بپوشش.
	- تو که گفتی حق ندارم تو زنونه هم لباس باز بپوشم. پس همین هم ایراد داره. من چطور فکر کردم تو اجازه میدی راحت باشم؟
	- غر نرن. حاضر شو بریم یه لباس خوشگل برات بگیرم.
	- آخه... (4)
	- آخه چی؟
	نیلا نگاه حسرت بارش را سمت لباس پایین برد. شاهین خندید و از جایش بلند شد و نیلا را با خود بلند کرد و گفت:
	- چشمات رو اینجوری نکن. پاشو بریم.
	هر دو سریع حاضر شدند. به بازار رفتند و به دنبال یک دست لباس مناسب برای نیلا گشتند.
	در آخر یک پیراهن بلند سرمهای رنگ، چشم شاهین را گرفت. بدون آستین بود اما یک رویه حریر شنل مانند برایش آماده شده بود.
	در آخر یک پیراهن بلند سرمهای رنگ، چشم شاهین را گرفت. بدون آستین بود اما یک رویه حریر شنل مانند برایش آماده شده بود. (1)
	در آخر یک پیراهن بلند سرمهای رنگ، چشم شاهین را گرفت. بدون آستین بود اما یک رویه حریر شنل مانند برایش آماده شده بود. (2)
	نیلا همان را ت
	ن زد. به چهره اش میآمد. شاهین به سراغش رفت و وقتی نیلا را در آن لباس دید سر فرود آورد و گفت:
	ن زد. به چهره اش میآمد. شاهین به سراغش رفت و وقتی نیلا را در آن لباس دید سر فرود آورد و گفت: (1)
	ن زد. به چهره اش میآمد. شاهین به سراغش رفت و وقتی نیلا را در آن لباس دید سر فرود آورد و گفت: (2)
	- رویه اش رو هم بپوش.
	رویه بیشتر شبیه به شنل بود. آن را هم روی شانه هایش انداخت.
	- خوبه اگه تو دلت بخواد.
	- از هیچی بهتره.
	- یعنی دوست نداری؟
	نیلا سرش را به چپ و راست تکان داد. (1)
	- تو دلت اون لباس طلایی رو میخواد، درسته!
	نیلا سکوت کرد.
	- باشه، اون رو بپوش. ولی قول نمیدم اگر نگاهی رو تنت هرز رفت آروم باشم.
	نیلا سکوت کرد. (1)
	شاهین کوتاه آمد و گفت:
	- باشه. بپوش بیا بیرون.
	نیلا مانتویش را پوشید. شاهین که از آن لباس سرمهای خوشش آمده بود آن را خرید. جاهای دیگر را هم نگاه کردند.
	نیلا مانتویش را پوشید. شاهین که از آن لباس سرمهای خوشش آمده بود آن را خرید. جاهای دیگر را هم نگاه کردند. (1)
	نیلا مانتویش را پوشید. شاهین که از آن لباس سرمهای خوشش آمده بود آن را خرید. جاهای دیگر را هم نگاه کردند. (2)
	نیلا اما چیزی چشمش را نمیگرفت. آنقدر ذهنش درگیر آن لباس طلایی بود که همه چیز را طلایی میدید.
	شاهین وقتی کلافگی نیلا را دید گفت:
	- نیلا بهتره برگردیم هتل.
	- باشه بریم.
	او نیلا را به هتل برگرداند. پاکت خرید را به او داد و گفت:
	- برو بالا من یه کم دیگه بر میگردم.
	نیلا به اتاقشان رفت و خسته و کسل پاکت را روی میز گذاشت و در دل شیلا و ربکا را به باد ناسزا گرفت.
	او پای جعبه نشست و مشغول رمز دادن به آن شد. تاریخ تولد شاهین را میدانست، آخرین عدد شماره تلفنش هم نُه بود.
	روی آن زد نهصد و شانزده. اما اشتباه بود. از بقیه هم خبر نداشت و نمیدانست چه تاریخی به دنیا آمدهاند.
	چندین عدد ذهنی به آن داد و همه رد شدند.
	چند ضربه به در خورد. جعبه را با عجله برداشت و سمت در رفت و پرسید:
	- کیه؟ (5)
	- منم.
	شاهین بود. در را گشود. او با پاکت بزرگی وارد شد. در را پشت سرش بست و گفت:
	- سلام طلایی
	نیلا زیر لب گفت: (1)
	- سلام (1)
	- تو که هنوز حاضر نشدی! داره دیر میشه.
	- لباس که ندارم نمیدونم چکار کنم. دیگه حوصله آرایش و باقی مسائل رو نداشتم.
	- نمیدونستم اونقدر لجوجی که حتی سلیقه من رو قبول نداشته باشی.
	- دلم پیش اون گیره.
	- میدونم. ولی این لباس هم قشنگ بود.
	بعد دست در پاکت کرد و یک لباس زیبای طلایی بیرون کشید. بالایش دانتل بود و از کمر به پایین ساتن.
	- این زرق و برق اون لباس رو نداره. اندازه اون هم تنگ نیست. اما طلاییه. نظرت چیه؟
	نیلا لباس را از شاهین گرفت و آن را به سینهاش چسباند و گفت:
	- عالیه
	و سریع آن را پوشید. پشت به شاهین کرد و شاهین زیپ را بالا کشید. کاملا اندازهاش بود. نیلا خود را در آینه برانداز کرد.
	لباس به تنش نشسته بود و چهره اش را خواستنی کرده بود.
	رو به شاهین گفت:
	- بهم میاد؟
	- میاد!
	- ممنون. (12)
	و بعد دستهایش را دور گردن شاهین انداخت. شاهین او را در آغوش کشید و گفت:
	و بعد دستهایش را دور گردن شاهین انداخت. شاهین او را در آغوش کشید و گفت: (1)
	و بعد دستهایش را دور گردن شاهین انداخت. شاهین او را در آغوش کشید و گفت: (2)
	- داره شب میشه بدو برو حاضر شو.
	نیلا از شاهین جدا شد و خود را راضی کرد تا چیزی از شاهین بپرسد. شاهین وقتی معطّلی او را دید گفت:
	- چیزی شده؟ (1)
	- من رو دوست داری؟
	شاهین چند لحظه چشمهای نیلا را نگریست. با این سوال غافلگیر شده بود. نمیدانست چه جوابی بدهد.
	- اگر سخته جواب بدی، لازم نیست چیزی بگی.
	شاهین دستهای نیلا را در دست گرفت و گفت:
	- اولین باری که دیدمت شبی بود که داداشت، داداشم رو زده بود. یک دختر ترسیده اما آروم. آرومتر از خود من. شاید در ظاهر. چون درون من ناآرومتر از دریای طوفانی بود. ولی یک روزی به خودم قول داده بودم هرگز گریه نکنم. برای هیچ چیز. مگر اینکه بفهمم نوشین چرا ...
	اون شب نمیدونستم تو کی هستی. خیلی هم فکرم درگیر نبود. تا روز دادگاه. اونجا دوباره دیدمت. وقتی اونقدر بیقرار رفتی تو بغل سینا فکر کردم یا همسرش هستی یا نامزدش.
	ناخواسته مات تو و بیقراریت شدم. غبطه خوردم. به اینکه با وضع سینا تو هنوز هم بیقرارش هستی. تو دلم برای خودم کمی عشق، مثل عشق تو رو آرزو کردم.
	روزی که پدرم اون پیشنهاد رو داد فکر کردم قبول نمیکنی. انتظار هم نداشتم قبول کنی. وقتی قبول کردی گفتم تو هم عین نوشین هستی. اما دیدم نه. زندگی کسی تو دستهاته. حالا یا نامزدت یا برادرت. فرقی نداشت.
	روزی که پدرم اون پیشنهاد رو داد فکر کردم قبول نمیکنی. انتظار هم نداشتم قبول کنی. وقتی قبول کردی گفتم تو هم عین نوشین هستی. اما دیدم نه. زندگی کسی تو دستهاته. حالا یا نامزدت یا برادرت. فرقی نداشت. (1)
	روزی که پدرم اون پیشنهاد رو داد فکر کردم قبول نمیکنی. انتظار هم نداشتم قبول کنی. وقتی قبول کردی گفتم تو هم عین نوشین هستی. اما دیدم نه. زندگی کسی تو دستهاته. حالا یا نامزدت یا برادرت. فرقی نداشت. (2)
	و اینکه من یک آدم احساساتی هستم. باید کسی دوستم داشته باشه تا بتونم نفس بکشم.
	من که همه جوره پات هستم. منتظر احساس توأم. دوستم داشته باشی، عاشقت میشم.
	- الان چی؟
	- الان بهتره بری حاضر بشی.
	- بهم بگو.
	- هر وقت تو حست رو به من گفتی، من هم حسم رو میگم.
	- چرا به زبون نمیاری؟
	شاهین دستهای نیلا را رها کرد و به کنار پنجره رفت. شانهاش را به دیوار تکیه داد و خیابان را نگریست و گفت:
	- دوست ندارم، تو روی تو، از گذشته حرف بزنم. ولی یه روزی، به کس دیگه، روزی صدبار گفتم دوستت دارم و عاشقتم. اما جوابی نمیگرفتم. زیباترین جوابش در مقابل احساسات من  «مرسی منم» بود. نیلا، دیگه نمیتونم ابراز احساس کنم و طرف مقابلم بهم بگه مرسی. پس بذار ت...
	-پس
	- پس چی؟ (3)
	- اگر...
	- اگر؟
	- اگر روزی من به تو ابراز
	احساس کردم جوابم...
	شاهین آرام گفت:
	- مطمئن باش جوابم هر چی باشه، مرسی منم نیست.
	نیلا سر تکان داد و رفت جلوی آینه ایستاد. مشغول آراستن موهایش شد. شاهین هم در افکار خود غوطهور بود.
	نیلا وقتی فکر کرد که او حتما در حال اندیشیدن به گذشتهاش با نوشین است او را نگریست و یکهو برای بیرون کشیدنش از آن حال گفت:
	- لباسات حاضرن؟
	شاهین رویش را به نیلا کرد و گفت:
	- جانم؟
	- میگم لباسات حاضرن؟
	- بله. (33)
	شاهین لباسهایش را از کمد بیرون آورد و روی تخت انداخت. نیلا نگاهی به لباسهای مرتب شاهین کرد. چند لحظه او را نگریست و بعد لبخند زد و به ادامه کارش پرداخت.
	شاهین لباسهایش را از کمد بیرون آورد و روی تخت انداخت. نیلا نگاهی به لباسهای مرتب شاهین کرد. چند لحظه او را نگریست و بعد لبخند زد و به ادامه کارش پرداخت. (1)
	شاهین لباسهایش را از کمد بیرون آورد و روی تخت انداخت. نیلا نگاهی به لباسهای مرتب شاهین کرد. چند لحظه او را نگریست و بعد لبخند زد و به ادامه کارش پرداخت. (2)
	- نیلا! (7)
	- بله. (34)
	- دیشب یه چیزایی ازم پرسیدی.
	- مثل چی؟
	- رمز و تاریخ تولد انگار. درست یادم نیست. چی میگفتی؟
	- چیز مهمی نبود. پرسیدم اگر بخوای به چیزی رمز بزنی چکار میکنی؟ که جوابم رو دادی.
	- شوخی میکنی؟
	- نه. (16)
	- برای چی میخواستی ؟
	- خواستم رمز بزنم به گوشیم اما یادم بمونه. چون فراموشکارم. ولی رمز سه عددی گفتی.
	- خوب باقیش رو صفر بزن. یادت هم نمیره. تقریبا خونه ما همه این کار رو میکنن
	- جدی میگی؟ (1)
	- اهوم. (4)
	نیلا به فکر فرو رفت. شاهین گفت:
	- مثلا رمز گوشی من، نهصد و شونزده هزاره. آخرین عدد شماره تلفنم نُه، شونزده هم تاریخ تولدمه، سه تا صفر هم برای باقی ماجرا.
	- اگر بخوای رمز سخت تر بزنی چکار میکنی؟
	- چندتایی؟
	- شش تایی
	- آخرین عدد شماره تلفنم. روز تولدم، سال تولدم مثلا سیصدو... هرچی
	- جالبه. این شیوه چه کسیه؟
	- خودم.
	نیلا مشغول آرایش شد.
	- چرا آرایشگاه نرفتی؟
	- خودم بهتر میتونم خودم رو درست کنم.
	شاهین مشغول مرتب کردن موهایش شد بعد هم لباسهایش را پوشید.
	وقتی کروات قهوهایش را زد، نیلا در آینه به او خیره شد. چهره این مرد بسیار زیبا و جذاب بود.
	نیلا وقتی کارش تمام شد از جایش بلند شد و برگشت و تیپ شاهین را نگریست. پیراهن سفید راه راه پوشیده بود با کت سفید. یک شلوار سورمه ای با کفش قهوهای ست کرده بود. نیلا رفت و لباس سورمه ای رنگش را پوشید. شاهین در کف حرکت نیلا مانده بود.
	پرسید:
	- چکار میکنی؟ پس لباس طلایی چی میشه؟
	- میخوام با تو ست کنم
	و خندید.
	- این همه بدخلقی کردی برای لباس طلایی رنگ، اومدی سرمهای پوشیدی؟ که با شلوار من ست کنی؟
	- هرچند مثل طلاییا خوشگل نیست، ولی همین که لباسهامون به هم میان کافیه
	- لباس تو به شلوار من میآد.
	شاهین خندید و نیلا را به حال خود گذاشت.
	وقتی نیلا حاضر شد هر دو از هتل خارج شدند و به لوکیشنی که رامین برایشان فرستاده بود رفتند.
	شاهین وقتی پیاده شد رفت و در را برای نیلا باز کرد. نیلا پیاده شد و تشکر کرد. شاهین دستش را روی سینه خم کرد که نیلا بازوی او را گرفت.
	هر دو با هم وارد تالار شدند. رامین به استقبالشان آمد و تا به آن دو رسید سوت بلندی کشید و گفت:
	- خوشگلا رو ببین. چطوری توی راه ندزدیدنتون.
	- دیگه جرئت نکردن.
	- بیا بریم بشینیم میز ما اون طرفه
	نیلا و شاهین پشت میزی که رامین نشان داده بود نشستند.
	شاهین و نیلا از همان فاصله با خانوادهشان خوش و بش کردند.شیلا و ربکا داشتند آن دو را برانداز میکردند که
	شاهین و نیلا از همان فاصله با خانوادهشان خوش و بش کردند.شیلا و ربکا داشتند آن دو را برانداز میکردند که (1)
	شاهین و نیلا از همان فاصله با خانوادهشان خوش و بش کردند.شیلا و ربکا داشتند آن دو را برانداز میکردند که (2)
	پسری به سر میز خانواده راستاد رفت و مشغول صحبت با آنها شد.
	رامین و شاهین هر دو به او خیره شده بودند. شاهین پرسید:
	- این کیه؟
	- داداش کوچیکه داماده. از دیروز صبح که با داماد و محسن اومدن خونه که ببینن کم و کسری هست یا نه ول کن نیست، پسره چای شیرین.
	- خوب شاید بهش گفتن به خاطر آبجیِ محسن هوامون رو داشته باشه.
	- همه فامیلای درجه یک محسن اومدن اینجا. باید هوای ما رو داشته باشه؟
	- بهش فکر نکن حاجی هست.
	- فقط نمیدونم واسه کدوم یکی اینقدر چسب شده به ما!
	- چی میگی؟ (1)
	- دقّت کن ببین نگاهش بیشتر به شیلاس یا ربکا؟
	شیلا خطاب به آن پسر میز شاهین را نشان داد. پسر نیم نگاهی به عقب انداخت و بعد برگشت و سری تکان داد و تشکر کرد، بعد به سر میز آنها آمد. با شاهین و رامین دست داد و خوشآمد گفت. و بعد رو به نیلا سر فرود آورد و گفت:
	- خوش اومدین. (1)
	- مرسی (2)
	- بنده، کیوان هستم برادر کوچیکتر سبحان و شما؟
	- شاهین هستم. برادر خانومِ محسن.
	کیوان لبخند زد و گفت:
	- خوشحالم که افتخار آشنایی با شما رو پیدا کردم.
	- ممنون همچنین. بفرمایید. چرا سر پا ایستادین.
	- مزاحم نیستم؟
	- خیر. (1)
	شاهین خطاب به نیلا گفت: (1)
	- عزیزم، شما میتونی بری پیش خانوما.
	نیلا با اینکه دوست نداشت، پذیزفت. از جایش بلند شد و به خانواده راستاد پیوست.
	رامین گفت: (8)
	- خوب آقا کیوان. از خودت بگو بیشتر آشنا شیم.
	نیلا سر میز نشست که منیر خانم و ربکا نگاهی به هم کردند و با اخم نیلا را نگریستند.
	شیوا برگشت و به جمع پیوست. شیلا پرسید:
	- عروس نیومد؟
	- فعلا نه.
	- چکار میکنن پس؟
	- الان پیداشون میشه
	شیوا رو به نیلا گفت: (1)
	- چقد خوشگل شدی.
	- نه به اندازه شما.
	- شاهین کجاست؟ (2)
	نیلا به میز اشاره کرد. شیوا گفت:
	- دردش به جونم.
	ببین چقدر ماه شده داداشم. خیلی وقت بود دلم برای این شکل لباس پوشیدنش تنگ شده بود.
	او نیلا را نگریست و گفت:
	- ست کردین؟
	- من میخواستم طلایی بپوشم، ولی لحظه آخر تصمیم گرفتم این رو بپوشم
	- قشنگه بهت میاد.
	- سلیقه شاهینه.
	شیوا دستی به گلهای صورتی روی شانهی نیلا کشید و گفت:
	- قشنگه.
	منیر خانم، با آقای راستاد پچ پچ میکرد معلوم بود که عصبی است. شیلا با گوشیش سرگرم بود و نگاه ربکا روی شاهین مات بود و با حسرت نگاهش میکرد.
	منیر خانم، با آقای راستاد پچ پچ میکرد معلوم بود که عصبی است. شیلا با گوشیش سرگرم بود و نگاه ربکا روی شاهین مات بود و با حسرت نگاهش میکرد. (1)
	منیر خانم، با آقای راستاد پچ پچ میکرد معلوم بود که عصبی است. شیلا با گوشیش سرگرم بود و نگاه ربکا روی شاهین مات بود و با حسرت نگاهش میکرد. (2)
	منیر خانم برگشت و به نیلا گفت:
	- تو که شرط یادت نرفته!
	- کدوم شرط؟
	- کدوم شرط؟ اینکه یه توله پس بندازی و گورت رو گم کنی؟
	تمام تن نیلا به لرزش در آمد. شیوا معترض گفت:
	- مامان!
	ربکا و شیلا رو به نیلا کردند. نیلا با دستهای لرزان آقای راستاد را نگریست. مردی که روز اول برایش شرط تعیین کرده بود.
	ربکا و شیلا رو به نیلا کردند. نیلا با دستهای لرزان آقای راستاد را نگریست. مردی که روز اول برایش شرط تعیین کرده بود. (1)
	ربکا و شیلا رو به نیلا کردند. نیلا با دستهای لرزان آقای راستاد را نگریست. مردی که روز اول برایش شرط تعیین کرده بود. (2)
	- بهتره تا اینجایین، دست بجنبونی و یه توله بندازی تو شکمت. هر چند بچهای که از شکم تو باشه هرگز تو دل کسی جا نمیگیره، درست مثل خودت. بهتره زودتر بچهات رو به دنیا بیاری و بری. دیگه نمیتونم تو رو کنار پسرم تحمل کنم. امروز این رو بهت گفتم که فراموش نک...
	شیوا عصبی و معترض گفت:
	- مامان الان جای این حرفا نیست.
	- پس کجا جاشه؟ حیف نیست داداشت تا عمر داره، با آبجی قاتل برادرش زندگی کنه؟
	- مامان! الان باز کردن این بحثا چه فایدهای داره؟
	آقای راستاد به حرف آمد و گفت:
	- زن، تو نمیتونی دو دقیقه زبونت رو نگهداری؟
	- برای چی باید نگهدارم؟ اصلا این، اینجا ، چکار میکنه؟ سر میز من، کنار من؟ من این رو که میبینم خون به جگر میشم. دستش رو تو دست پسرم میبینم، میخوام روانی بشم. یه جوری باهاش قدم برمیداره، انگار میخواد تا ابد زن شاهین بمونه. اصلا چرا باید باهاش م...
	ربکا نمیتوانست نیشخندهایش را کنترل کند و نیلا وقتی نگاهش به او افتاد قلبش هزارتکه شد.
	- والله همش مقصر شماهایین که به این بی همهچیز، ح... م زاده رو میدین.
	شیلا حیران دست بر ساعد مادرش گذاشت و گفت:
	- مامان. (2)
	- مامان و درد. این و برادر ح... م زاده اش گند زدن به زندگیمون.
	شیوا دستش را روی میز کوفت و برخاست.
	نیلا هم یکدفعه برخاست و به سمت در ورودی پا تند کرد. شیوا ناخواسته با صدای بلند نامش را صدا زد. شاهین و رامین رو به آن سمت کردند. با دیدن نیلا که سمت در رفت، هر دو با احساس بدی که بهشان دست داد از جا بلند شدند و کیوان متعجب به حال آن دو مرد نگاه کرد.
	نیلا هم یکدفعه برخاست و به سمت در ورودی پا تند کرد. شیوا ناخواسته با صدای بلند نامش را صدا زد. شاهین و رامین رو به آن سمت کردند. با دیدن نیلا که سمت در رفت، هر دو با احساس بدی که بهشان دست داد از جا بلند شدند و کیوان متعجب به حال آن دو مرد نگاه کرد. (1)
	نیلا هم یکدفعه برخاست و به سمت در ورودی پا تند کرد. شیوا ناخواسته با صدای بلند نامش را صدا زد. شاهین و رامین رو به آن سمت کردند. با دیدن نیلا که سمت در رفت، هر دو با احساس بدی که بهشان دست داد از جا بلند شدند و کیوان متعجب به حال آن دو مرد نگاه کرد. (2)
	شیوا پشت سر او رفت. شیلا اشارهای به رامین داد. رامین از همانجا پرسید:
	- چی شده.
	شیلا به در اشاره کرد.
	منیر خانم گفت: (6)
	- بشین به تو چه.
	آقای راستاد سرش را به دستهایش تکیه زد و زیر لب گفت:
	- الله اکبر.
	رامین و شاهین به سمت درب ورودی رفتند. شیوا برگشت و با شاهین رو به رو شد.
	- چی شده شیوا؟ نیلا کجا میره؟
	- مامان دعواش کرد رفت. من نمیتونم با این کفشا دنبالش بدوأم.
	شاهین شیوا را کنار زد و دنبال نیلا رفت.
	رامین هم با عجله از او رد شد. نیلا سرگردان از باغ رد شد و بعد بیرون زد و بی هدف راه افتاد.
	جلوی باغ شلوغ بود و نیلا نفس زنان و با عجله میرفت تا از آن مکانی که آزرده شده بود دور شود.
	شاهین و رامین هم از باغ بیرون زدند.
	- رامین تو از این طرف برو. اگر پیداش کردی خبرم کن.
	- باشه. (21)
	شاهین گوشیش را در دست گرفت و با نیلا تماس گرفت. گوشی نیلا زنگ میخورد اما جواب نمیداد.
	یک تاکسی از کنار نیلا رد شد. نیلا داد زد:
	- تاکسی.
	دستش را بلند کرد. تاکسی چند قدم جلوتر ایستاد. نیلا خود را روی صندلی عقب انداخت و نام هتل را گفت.
	شاهین و رامین چندین بار آن مسیر را رفتند و برگشتند. وقتی به هم رسیدند شاهین با اعصاب خوردی چشمهایش را مالید و گفت:
	- گوشی هم جواب نمیده.
	- چی شده اصلا؟
	- انگار مامان باز هم اذیتش کرده!
	- به پلیس زنگ بزنیم؟
	- نه میان دم تالار زشته.
	- پس چکار کنیم؟
	نمیدونم. تو باغ رو گشتی؟
	- نه کاملا! میرم باغ رو بگردم.
	شاهین با بیچارگی به دیوار باغ تکیه کرد و دوباره به نیلا زنگ زد. وقتی جواب نداد برایش یک پیامک فرستاد.
	- کجایی؟ (1)
	بعد از چند دقیقه هنوز جواب نگرفته بود. شاهین دوباره پیام فرستاد.
	- نیلا دارم دیوونه میشم.
	نیلا پیامکها را دید. نمیتوانست جلوی ریزش اشکهایش را بگیرد.
	نوشت:
	- نگرا من نباش، دارم میرم هتل، تو بمون کادوی عروس رو بده و بعد از جشن هم بیا.
	شاهین نفس عمیقی از سر حرص کشید و  نوشت:
	- با چی داری میری؟
	کمی بعد جواب آمد.
	- تاکسی
	شاهین گوشی را در جیب کتش انداخت. هر دو کف دستش را روی گوشها و صورت داغ کرده اش گذاشت. کمی صورتش را ماساژ داد. رامین برگشت و گفت:
	- نبود شاهین بذار به پلیس زنگ بزنم.
	نمیخواد، برگشته هتل.
	- باهاش حرف زدی؟
	- بله. (35)
	- خوب خدارو شکر. چکار میکنی؟ برمیگردی هتل یا میای تو؟
	- میام تو.
	هر دو به درون برگشتند. شیوا نگران پرسید:
	- چی شد؟
	- داره برمیگرده هتل. مامان چی بهش گفت؟
	- گفت باید یادش نره شرط چی بوده! زودتر یه بچه بیاره و بره. گفت از اینکه کنار توئه خوشش نمیاد و نباید به این فکر کنه تو زندگی تو میمونه و از این حرفا.
	شاهین نفس عمیقی کشید. صدای کوبش آهنگ داشت روانیش میکرد. میدانست سردرد شدیدی در راه دارد. دست در جیب کتش کرد و جعبهای بیرون آورد و گفت " این رو از طرف ما بده به عروس، عذرخواهی هم کن که نموندیم. بگو کاری پیش اومد که رفتن.
	شاهین نفس عمیقی کشید. صدای کوبش آهنگ داشت روانیش میکرد. میدانست سردرد شدیدی در راه دارد. دست در جیب کتش کرد و جعبهای بیرون آورد و گفت " این رو از طرف ما بده به عروس، عذرخواهی هم کن که نموندیم. بگو کاری پیش اومد که رفتن. (1)
	شاهین نفس عمیقی کشید. صدای کوبش آهنگ داشت روانیش میکرد. میدانست سردرد شدیدی در راه دارد. دست در جیب کتش کرد و جعبهای بیرون آورد و گفت " این رو از طرف ما بده به عروس، عذرخواهی هم کن که نموندیم. بگو کاری پیش اومد که رفتن. (2)
	- تو کجا میری؟ نیلا رفت حداقل تو یک ساعت بمون.
	شاهین سری تکان داد و راه افتاد. بدون هیچ حرف دیگری. رامین رو به شیوا گفت "زن عمو داره شورش رو در میاره. درست مثل بچهها رفتار میکنه. الان وقت این حرفا بود؟
	- چه میدونم رامین. مگه همینطوری نوشین رو دیوونه نکرد. حالا نوبت نیلاس. رامین اوضاع خیلی بده. نگرانم.
	- برای چی؟
	- مامان به نیلا فحش داد.
	رامین با چشمهای گرد شده شیوا را نگریست.
	- فقط خدا کنه نیلا چیزی به شاهین نگه. شاهین خون به پا میکنه.
	- دو دقیقه نشست پیشتون بهش فوحش داد؟
	شیوا نگران رامین را نگریست. رامین دستهایش را زیر بغل زد و گفت:
	شیوا نگران رامین را نگریست. رامین دستهایش را زیر بغل زد و گفت: (1)
	شیوا نگران رامین را نگریست. رامین دستهایش را زیر بغل زد و گفت: (2)
	- شاهین باید جدا شه وگرنه هر روز یه داستان دارن.
	- از نیلا؟
	- نه بابا. از خونه بابات.
	- با کدوم پول؟ تو که میدونی شاهین چقدر آس و پاسه.
	- چرا آس و پاسه؟ بابات هست.
	- قبول نمیکنه از بابا بگیره.
	- خوب بره تو یکی از آپارتمانهای من
	- عمرا قبول کنه. تو غرور کاذب اون رو نمیشناسی؟
	- پس بشینه تا ابد رنج بکشه.
	نیلا با غمی که در دلش سنگینی میکرد روی تخت نشست و رو به پنجره و آسمان تاریک مقابلش کرد. آنقدر غمش را عظیم میدید که دوست داشت یک جوری خود را از آن وضع خلاص کند.
	وقتی به شب پلیدی میاندیشید که سینا و حسام را یکجا از او گرفت دوست داشت به همان شب برگردد و دنیا را روی سر سرنوشت آوار کند. پدرش گفته بود این ازدواج کار سختی است. گفته بود باید طعنه بشنود، ناسزا بشنود، بدی ببیند و دم نزند. فکر میکرد میتواند تحمل کن...
	رفتارهای منیر خانم، فحشها و طعنههای او بسیار گزنده بودند. میدانست اگر بچهدار شود هرگز از گزند منیر خانم در امان نخواهد ماند.
	باید فرزندش را بگذارد و برود. آقای راستاد از او امضاء گرفته بود و نیلا باید پس از تولد فرزندش همه چیز را میگذاشت و میرفت.
	اگر احساسی بین او و شاهین به وجود میآمد! اگر عشقش به فرزندش بیپایان میبود، باید با شکست بزرگی زندگی مشترکش را ترک میکرد.
	اگر احساسی بین او و شاهین به وجود میآمد! اگر عشقش به فرزندش بیپایان میبود، باید با شکست بزرگی زندگی مشترکش را ترک میکرد. (1)
	اگر احساسی بین او و شاهین به وجود میآمد! اگر عشقش به فرزندش بیپایان میبود، باید با شکست بزرگی زندگی مشترکش را ترک میکرد. (2)
	میدانست شاهین در برابر پدرش سرتعظیم فرود میآورد. میدانست ممکن است در آینده روی حرف پدرش حرف نزند. میدانست آقای راستاد روش رام کردن شاهین را به خوبی از بر است.
	اعتماد نداشت. به  «راستاد» مردی که در برابر حرفهای همسرش کمترین واکنش را نشان میداد.
	آینده خود را بسیار تاریک و مبهم و جهنمی میدید. حتی شاهین نمیخواست به او حرفی از احساسش بزند.
	آینده خود را بسیار تاریک و مبهم و جهنمی میدید. حتی شاهین نمیخواست به او حرفی از احساسش بزند. (1)
	آینده خود را بسیار تاریک و مبهم و جهنمی میدید. حتی شاهین نمیخواست به او حرفی از احساسش بزند. (2)
	شاهین مردی بود، پای حرفی که میزد میایستاد. اما آن روز نخواسته بود حرفش را رک بزند.
	اشکهای نیلا گلوله گلوله از چشمهایش میریخت. او هیچ امیدی در خود نمیدید. حالا مطمئن بود بوسههای شاهین بیشتر از سر هوس است. برای رفع نیازهایش. حس کرد به اشتباه احساسات شاهین را به عشق و وابستگی تعبیر کرده است.
	شاهین فقط یک مرد بیش از حد غیرتی و مهربان بود. مهرش از سر دل رحمی بود نه احساس. و اگرنه وقتی عصبانی میشد نیلا را از خود دور میکرد.
	آسیب نرساندن به نیلا تنها، یک بهانه بود.
	نیلا از ترس و از ضربهای که خورده بود با خود توهم میبافت و تمام خانواده راستاد را دشمن خود میدید.
	هر کس هم که مهربانی کرده بود، مهربانیش را بر حسب دل رحمی گذاشته بود.
	او زیر لب گفت:
	- هیچوقت وابسته دشمنام نمیشم. من همهی خانواده راستاد رو از کارهاشون پشیمون میکنم. کاری میکنم روزی صدبار بگن کاش به اون پسر رضایت میدادیم میرفت.
	کاری میکنم از کردههاشون پشیمون بشن. اول از همه هم راستاد بزرگ. مردی که من بهش پناه بردم و اون من رو معامله کرد. من داغ بچه رو به دل تک تکشون میذارم. قبل از اینکه اونا به من ضربه بزنن، من ضربههام رو میزنم. به التماس میندازمتون. به بدبختی ميندازمت...
	کلید در قفل درب اتاق چرخید. شاهین به درون آمد. در را بست و جلو آمد کتش را از تن بیرون کشید و درون کمد آویزان کرد. بیحرف پشت به نیلا در این طرف تخت نشست.
	نیلا از جایش بلند شد و رفت چمدانش را از کمد بیرون کشید. لباسهایش را روی زمین انداخت. درب چمدان را باز کرد و مشغول چیدن لباسهایش درون چمدان شد. شاهین کارهای عصبی او را تماشا میکرد اما هیچ نمیگفت.
	نیلا هم بیتوجه کارش را انجام میداد. وقتی چمدان
	را پر کرد از جا بلند شد و کفشهایش را پرت کرد و شلوار جینش را پوشید. لباس مجلسی را از تنش بیرون کشید و زیر لب گفت:
	- از اولش هم معلوم بود نحسه.
	بعد آن را کنار انداخت و یک تیشرت پوشید. روسری را سرش انداخت و پالتویش را تن زد. کیفش را روی شانهاش انداخت و دسته چمدانش را گرفت و سمت در رفت.
	بعد آن را کنار انداخت و یک تیشرت پوشید. روسری را سرش انداخت و پالتویش را تن زد. کیفش را روی شانهاش انداخت و دسته چمدانش را گرفت و سمت در رفت. (1)
	بعد آن را کنار انداخت و یک تیشرت پوشید. روسری را سرش انداخت و پالتویش را تن زد. کیفش را روی شانهاش انداخت و دسته چمدانش را گرفت و سمت در رفت. (2)
	شاهین که تا آن لحظه ساکت بود و داشت حرکات عجولانه نیلا را نگاه میکرد گفت:
	- کجا به سلامتی؟
	- خونه. البته خونه بابام نه اون خراب شده بابات.
	شاهین لبخند زد. لبخندش به پوزخند و بعد هم به خنده آرامی بدل شد.
	با آرامش گفت:
	- بیا بشین. (1)
	نیلا بی توجه به شاهین در را باز کرد و بیرون رفت و در را به هم کوفت. شاهین نفس عمیقی کشید و دستهایش را دو طرفش گذاشت و با فشار روی آنها برخاست.
	از اتاق بیرون رفت و خود را به نیلا رساند. دسته چمدان او را گرفت و با تحکم گفت:
	- برگرد اتاقت.
	نیلا صدایش را بالا برد و گفت:
	- نیلا مرد. میخوام از این جهنم برم.
	- صدات رو بیار پایین نیلا، آبروریزی نکن. برگرد تو اتاقت.
	نیلا چمدانش را کشید و گفت:
	- میخوام برم.
	شاهین چمدان را محکمتر کشید و گفت:
	- ما زیر صدتا دوربین وایسادیم. برگرد تو اتاق همین امشب برمیگردیم.
	چمدان نیلا را به اتاق برگرداند. نیلا هم پشت سر شاهین برگشت و به در تکیه کرد.
	شاهین مشغول جمع کردن وسایلش شد. پرسید:
	- به سلامتی تنهایی میخواستی با چی بری؟
	- اتوبوس.
	شاهین داد زد:
	- بیصاحبی؟
	- مگه حیوونم که صاحب داشته باشم؟
	شاهین کت شلوارهایش را از کمد بیرون کشید و گفت:
	- حیوون هم بدون جفتش جایی نمیره. من نمیدونم تو چی هستی! مثل دیوونه ها یه لحظه خوبی یه لحظه داغون. هیچ کاریت سر اصول نیست.
	- دیوونه که تو بودی!
	شاهین که رویش به کمد بود با شنیدن این حرف نیلا ناخواسته کفشش را از کمد بیرون کشید و سمت او پرت کرد. اگر نیلا سرش را ندزدیده بود حتما کفشش دندانهایش را خورد میکرد.
	نیلا نفس زنان نگاهی به لنگه کفش انداخت و بعد شاهین را نگریست.
	با ناباوری لبخند زد و گفت:
	- تو به من کفش پرت میکنی؟
	- انتظار داری در برابر بیادبیت گل پرت کنم؟
	- تو بیادب نیستی که هر چی از دهنت درمیاد بهم میگی.
	شاهین سکوت کرد و وسایلش را درون چمدان گذاشت. خطاب به نیلا گفت:
	- کفش من رو بده.
	نیلا با لگد به کفش زد و آن را جلویش انداخت. شاهین نیلا را برانداز کرد و لنگه کفش را برداشت و درون چمدان انداخت.  زیپ چمدانش را کشید.
	گوشی را برداشت و شمارهای گرفت.
	- بله. (36)
	- یه نفر رو بفرستید اتاق هفتصد و بیست چهار چمدونای ما رو ببره پایین.
	- چشم. (14)
	شاهین گوشی را روی دستگاه گذاشت و خطاب به نیلا گفت:
	- تو اصلا با اجازه کی از تالار بیرون زدی؟
	- با اجازه خودم.
	- بیجا کردی.
	_ باید به مادرت یاد بدی با من چطور برخورد میکنه.
	- من به مادرم به خاطر رفتارش حق نمیدم، اما تو نمیفهمی اون دشمنته؟
	- باشه، ولی حق نداره به من بیادبی کنه.
	شاهین به نیلا خیره شد. باورش نمیشد نیلا به مادرش توهین کرده است. سمت او رفت و پرسید:
	شاهین به نیلا خیره شد. باورش نمیشد نیلا به مادرش توهین کرده است. سمت او رفت و پرسید: (1)
	شاهین به نیلا خیره شد. باورش نمیشد نیلا به مادرش توهین کرده است. سمت او رفت و پرسید: (2)
	- چی گفتی؟
	- گفتم مادرت حق نداره به من بیادبی کنه، حق نداره هر چی دلش میخواد و لایق خودشه بار من کنه. اون...
	- یعنی مادر من بی ادبه، و هر چی گفته بر می گردونی به خودش؟
	- آره. حقشه.
	سیلی محکم شاهین حرف را در حلق نیلا خفه کرد٠
	نیلا از ضرب دست شاهین گیج بود. صورتش میسوخت. شاهین در صورت او فریاد زد:
	نیلا از ضرب دست شاهین گیج بود. صورتش میسوخت. شاهین در صورت او فریاد زد: (1)
	نیلا از ضرب دست شاهین گیج بود. صورتش میسوخت. شاهین در صورت او فریاد زد: (2)
	- بیشعور
	نیلا ناباور دستش را روی صورتش گذاشت و جای سیلی شاهین را ماساژ داد. نیلا نگاهش را از زمین کند و به شاهین و چهره درهم و عصبیش داد.
	گفت: (1)
	- از این به بعد هر کی به من یا سینا، یا پدر و مادرم توهین کنه، جوابش رو با توهین میدم. حتی اگر اون زن مادرت باشه. اون به من و سینا گفت حرومزاده به بچه تو گفت توله. از این لحظه به بعد هر کی به من هر چی بگه من هم میگم خودتی. باید توی تالار جوابش رو می...
	شاهین بی معطلی سیلی دوم را در صورت نیلا فرود آورد. نیلا لبش را تکانی داد و صورت گزگز شدهاش را مالید و رو به شاهین که هنوز عصبی ایستاده بود گفت:
	- تو هم لنگه مادرتی، بهتر از اون نیستی.
	دست شاهین برای سیلی سوم بالا رفت که در زده شد. دستش را پایین آورد و بازوی نیلا را گرفت و او را به کنار پرت کرد. نیلا روی زانویش افتاد. اما سریع خود را جمع کرد و روی نزدیکترین مبل نشست.
	شاهین در را باز کرد و کنار رفت. پیشخدمت هتل وارد شد. هر دو چمدان را برداشت و گفت:
	- بر میگردم برای باقی وسایل.
	او رفت. شاهین در را پشت سرش بست. او رفت و روی یک مبل نشست و سیگارش را آتش زد و در سکوت به سیگارش پک زد. نیلا هم در سکوت با ناخنهایش بازی میکرد. در صورتش زیاد بود و سعی میکرد بغضش به گریه تبدیل نشود. صورت سرخش احساس بدی به شاهین میداد. اما او نمیت...
	خودش هم باور نمیکرد به خاطر مادرش چنین واکنشی از خود نشان
	داده است و نیلا را به باد کتک گرفته است. اما چیزی هم در درونش میگفت حقش بود.
	نیم ساعت بعد هر دو کنار ماشین بودند. شاهین درب جلو را برای نیلا باز کرد. اما نیلا رفت و روی صندلی عقب نشست و بعد هم دراز کشید.
	شاهین با نگاه به حرکات نیلا در را به هم کوفت و رفت پشت فرمان نشست.
	چند لحظه با همان حال نشست و سعی کرد ذهنش را آرام کند. یک قرص مسکن خورد و بعد ماشین را روشن کرد و آن را به حرکت در آورد و به قصد ترک شهر سمت خرجی رفت.
	نیلا بی صدا اشک میریخت و گریه میکرد. خودش هم این حد از بیادبیش در مقابل شاهین را باور نداشت. اما انتظار هم نداشت شاهین آنطور او را بزند. تا به حال هر چه که پیش آمده بود شاهین دستش به او نخورده بود. حتی در وخیم ترین شرایط که شاهین به شدت کنترل اعما...
	شاهین سیگاری به لب گرفت و شیشه کنارش را پایین کشید. بسیار از دست نیلا عصبانی بود. به خاطر توهینهایش، به خاطر بیادبیش. هرچند به مادرش هم حق نمیداد به همسرش بد کند. اما به همسرش هم اجازه نمیداد به خانوادهاش بد و بیراه بگوید.
	فیلتر سیگارش را از پنجره بیرون انداخت و دیگری را روشن کرد.
	نیلا هم حالا میدانست وقتی شاهین پشت هم سیگار میکشد یعنی روانش به شدت به هم ریخته است. از صدای بوق و چراغ ماشینها و تکانهای ناگهانی ماشین میفهمید او چقدر ناراحت است و تعادل ندارد. اما ته دلش هم میخواست همان لحظه اتفاقی بیفتد و هر دو باهم خلاص شوند.
	شاهین چند دقیقه بعد عصبی صدا زد:
	-نیلا. (1)
	نیل جواب نداد. دوباره صدا زد:
	- نیلا نمیشنوی؟
	نیلا بیحوصله جواب داد:
	- دیگه چیه؟
	- بشین ببینم.
	نیلا نشست. شاهین آینه را رو به او تنظیم کرد و گفت:
	- تو امشب چه مرگته؟
	نیلا جواب نداد.
	- میشه به من جواب بدی ببینم مشکلت چیه؟
	- مشکل من تویی، مشکلم پدرته، مشکلم مادرته، مشکلم آبجی کوچیکته، مشکلم دختر عموته. میتونی حلشون کنی؟ مشکلم اون قرار داده که پاشو امضاء کردم؛ که هر وقت بچهدار شدم بذارم برم.
	- مگه من نگفتم بار آخرت باشه که اسمش رو میاری؟
	- من اسمش رو نمیارم مادرت که هست هر دفعه یادآوری کنه. اون هم جلوی همه.
	مغز شاهین به کار افتاد و یاد حرف شیوا افتاد و پرسید:
	- مادرم از کجا خبردار شده؟
	- حتما بابات بهش گفته.
	شاهین سکوت کرد. نیلا عصبی گفت:
	- یه همچین خانوادهای داری تو. اونا کمر به نابودی من بستن. ولی من نابودشون میکنم. نابودتون میکنم.
	شاهین با نگاه در آینه گفت:
	- مثل اینکه سیکلت نزدیکه قاطی کردی.
	- هیچ هم اینطور نیست.
	شاهین با صدای بلند داد زد:
	- تو واقعا نمیفهمی یا خودت رو به نفهمی زدی؟ مگه من نگفتم فکر اون قرارداد رو از سرت بیرون کن. من آدمی نیستم که تو رو طلاقت بدم. اگر یه گلوله تو مغزم خالی کردم برگه طلاق رو امضاء نمیکنم.
	- حاج آقاتون یه چایی دارچینی با غنچه گل رز میل کنن، یه نقشه واسه راضی کردن شما میکشن.
	شاهین با لحن بسیار جدی گفت:
	- نیلا! حدت رو بدون. کاری نکن بپیچونم تو لاین مخالف دوتامون رو راحت کنم. بعدش، مگه تو نمیگی اون قرارداد رو امضاء کردی، پس از قبل میدونستی برای چی اومدی توی خونه ما. دیگه این بحثات سر چیه؟
	- آهان. همینه. تو هم داری میگی باهاش کنار بیا. پس چرا ادای مهربونی در میاری؟
	- نیلا من اصلا انتظار چنین رفتارایی از تو نداشتم. اصلا خوب رفتار نمیکنی.
	- از این به بعد همینه.
	شاهین عصبی داد زد:
	- چرا؟ چته؟ مگه چکارت کردم؟ چرا اذیت میکنی؟
	نیلا آرام گفت: (1)
	- بیخودی داد نکش. حق به جانب هم نشو. وقتی قراره با من بازی بشه من هم میدونم چطوری بازیتون بدم. چرا من آدم احمق داستان باشم.
	- تو به من نگاه کن. ببین من چی میگم. تو با این رفتارا و حرفهات بیشتر شبیه احمقایی.
	- باشه من احمق ولی تو هم هیچ کاره این زندگی هستی. تو هم یه عروسک خیمه شب بازی هستی. پدر مادرت میخوان تو رو برقصونن و از من انتقام بگیرن. اما از پا درشون میارم.
	شاهین سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: (1)
	- قشنگ مشخصه تَوَهم سنگینی زدی. چی مصرف میکنی واقعا؟ مامانم که اخلاقش همینه. بابام هم به این روش تو رو زن من کرده. من هم که قصد طلاق دادنت رو ندارم. دیگه چه مرگته.
	- آره. یکی تو راست میگی یکی هم چوپان دروغگو.
	- نیلا دیگه داری شورش رو درمیاری.
	- چرا؟ قرار نبود تو من رو بزنی.
	- چنین قراری نداشتیم اما قرار هم نبود تو به ما بیاحترامی کنی، قراری هم نبود که در برابر گستاخیت سکوت کنم. مثل بدبختای زن ذلیل.
	- اسم کارای مادر تو بیاحترامی نیست؟
	- مادر من بچهشو از دست داده. نمیتونه با تو خوب باشه. زور که نیست. میفهمی این رو. روح و روانش به هم ریخته. نمیتونه تو رو میبینه خودش رو کنترل کنه. متوجهی یا نه؟ چه میشه کرد؟
	- نه. من از این به بعد فقط خودم و افکار و منطق خودم رو میفهمم.
	- مثل اینکه امشب حرف زدن با تو بیفایده است.
	شاهین سکوت کرد و نیلا را به حال خود گذاشت.
	گوشی شاهین به صدا در آمد. روی اسپیکر زد و جواب داد.
	- بله رامین.
	- حالت چطوره؟ خوبی؟
	- خوبم. (5)
	- نیلا چطوره؟
	شاهین نگاهی به آینه انداخت و گفت:
	- خوبه. (1)
	حاجی خیلی نگرانتون بود. حیف شد مراسم رو از دست دادین. مملی خوش گذشت.
	- خوبه. (2)
	- نگفتم.
	- چی رو؟ (3)
	- اون پسره کیوان.
	- خوب؟
	- به ربکا گفته بود بذار با هم بیشتر آشنا شیم.
	- تو الان خوشحالی؟ غلط کرد به چه منظور؟
	- ازدواج بابا
	- بازم غلط کرد. ربکا چی جواب داده بود؟
	- گفته بود غلط کردی. پسر عمو دختر عمو اخلاتون به هم رفته.
	- خوب کرده. ما ربکا رو برای زندگی بفرستیم چند شهر اونورتر! مگه از سر راه آوردیمش.
	- بابا یه چل کمتر. خوشت میاد؟
	- خاک تو سرت رامین. خواهرت باید دم دستت باشه. مشکلی براش پیش اومد زود کنارش باشی.
	- تو فکر کردی کسی از پس ربکا بر میاد؟
	- تو چرا فکر میکنی همه مثل خودت مونگولن؟ شاید این پسره یه اخلاق گندی داشت. ازشون دور باشی چطور میخوای جمعش کنی؟
	- به نظر آدم بدی نیست.
	- تو هم به نظر بد نمیای. ولی کسی چه میدونه ذاتت خوبه یا بد؟
	- حالا اگه میگفتم دست رو شیلا گذاشته میخواستی چکار کنی؟
	- به گور پدرش خندیده.
	رامین خندید و گفت: (4)
	- خوب تو هم بابا. فردا میخواییم بریم کلیساها رو ببینیم، خواب نمونین.
	- ما داریم بر میگردیم.
	- چی میگی، بچه شدی؟
	- نه. نیلا دلش از حرفهای مامان پر بود. خواست برگردیم. کاسه کوزهها رو سر من شکوند و اجباراً راه افتادیم
	- بابا بیخیال الان کجایی؟ من خودم نیلا رو راضی میکنم آروم شه.
	- خیلی دور شدیم. دو ساعته راه افتادیم
	- شوخی نکن.
	- نه. جدی میگم
	- جون رامین دور بزن برگرد. بیا بشین با هم حرف میزنیم.
	- جون رامین خیلی دور شدیم. و اگرنه میاومدم.
	- زدی تو ذوقم جونِ داداش. گوشی رو میدی نیلا؟
	- رو اسپیکره میشنوه.
	- نیلا! چه کاری بود کردی؟ واقعا ازت انتظار نداشتم.
	- به شما مربوط نیست آقا رامین.
	رامین سکوت کرد. شاهین نگاه متعجبش را در آینه انداخت. رامین گفت:
	- خوب داداش امری نیست.
	- شبت بخیر. (1)
	- شب بخیر. (1)
	با قطع شدن ارتباط شاهین گفت:
	- چه مرگته؟ رامین هم با تو بده؟ کی اندازه رامین حواسش بهت هست؟
	نیلا سکوت کرد. شاهین بی حوصله دستش را به صورتش کشید.
	شاهین پخش را روشن کرد. از آنجا که فهمیده بود نیلا به آهنگهای امین حبیبی علاقه دارد چندین آهنگش را روی فلش بین آهنگهای مورد علاقه خودانداخته بود. حالا با پخش شدن اولین آهنگ عمدا آن را رد کرد که نیلا گفت:
	شاهین پخش را روشن کرد. از آنجا که فهمیده بود نیلا به آهنگهای امین حبیبی علاقه دارد چندین آهنگش را روی فلش بین آهنگهای مورد علاقه خودانداخته بود. حالا با پخش شدن اولین آهنگ عمدا آن را رد کرد که نیلا گفت: (1)
	شاهین پخش را روشن کرد. از آنجا که فهمیده بود نیلا به آهنگهای امین حبیبی علاقه دارد چندین آهنگش را روی فلش بین آهنگهای مورد علاقه خودانداخته بود. حالا با پخش شدن اولین آهنگ عمدا آن را رد کرد که نیلا گفت: (2)
	- رد نکن.
	- چی گفتی؟ (1)
	- بذار بخونه.
	- اول خواهش کن.
	- نمیکنم.
	مقداری از آهنگ بعد پخش شد که شاهین آن را هم رد کرد. نیلا گفت:
	- داری اذیت میکنی؟
	- نه. دارم ادبت میکنم.
	- من نیازی به ادب شدن توسط تو ندارم.
	شاهین شانهاش را بالا کشید و آن آهنگ را هم رد کرد. بعدی که شروع شد شاهین دست برد عوضش کند که نیلا عصبی گفت:
	- خواهش میکنم بذار بخونه و اذیت نکن.
	شاهین نگاهی در آینه انداخت و گفت:
	- خواهش کردن سخته ولی کارت رو راه میندازه.
	با آن آهنگ غمگین شاهین آرنجش را کنار شیشه زد و سرش را به دستش تکیه کرد و با یک دست فرمان را چسبید.
	من و تو توی این دنیا
	یه درد مشترک داریم
	دوتامون خستهی دردیم
	رو قلبامون ترک داریم
	من و تو کوه دردیم و
	یه گوشه زخمی افتادیم
	داریم جون میکنیم انگار
	رو زخمامون نمک داریم
	تموم زندگیمون سوخت
	تموم لحظه هامون مرد
	هوای عاشقیمونو
	هوای بیکسیمون برد
	من و تو مال هم بودیم
	من و تو جون هم بودیم
	خوره افتاد به جونمون
	تموم جونمونو خورد
	نیلا اشک میریخت و لحظه لحظهی زندگی تلخ دو سال گذشتهاش را به خاطر آورد. یاد بیکسی سینا افتاد و هقهقش را رها کرد.
	سرش را جلو برد و به صندلی جلو تکیه داد. شاهین نفس عمیقی کشید و پیشانیش را با غصه ماساژ داد. صدای گریهی نیلا بیشتر عذابش میداد. حتی نمیدانست با گوش دادن به این آهنگ یاد چه افتاده است. برای بدبختی الانش گریه میکند یا با گوش دادن به این آهنگ یاد حسام...
	این بیشتر عصبیش میکرد ولی نخواست حال او را به هم بریزد و صبر کرد تا این ترانهی غمانگیز پایان یابد. هر چند حس میکرد انگار کلمه به کلمه اش را برای خود او و نیلا قلم زده اند.
	من و تو توی این دنیا (1)
	اسیر دست تقدیریم
	همش دلهره داریم و
	با این زندگی درگیریم
	نفس که میکشیم انگار
	دارن شکنجمون میدن
	داریم آهسته آهسته
	تو این تنهایی میمیریم
	شدیم مثل یه دیواری
	که کمکم داره میریزه
	هوای خونمون سرده
	مثل غروب پاییزه
	تقاص چیو ما داریم
	به کی واسه چی پس میدیم؟
	آخه واسه ما این روزا
	چرا انقد غمانگیزه؟
	و شاهین به غمانگیزی زندگی خود و نیلا فکر کرد.
	من و تو توی این دنیا (2)
	یه درد مشترک داریم (1)
	دوتامون خستهی دردیم (1)
	رو قلبامون ترک داریم (1)
	من و تو کوه دردیم و (1)
	یه گوشه زخمی افتادیم (1)
	داریم جون میکنیم انگار
	رو زخمامون نمک داریم (1)
	زخمی از امین حبیبی
	وقتی آهنگ تمام شد شاهین پخش را خاموش کرد و هیچ حرفی نزد. فقط به گریههای نیلا و دلیلش اندیشید. نمیخواست با گوش کردن آهنگ بعد با این گریهها خود را کور کرد.
	اصلا حال و روز نیلا را درک نمیکرد و نمیتوانست او و کارهایش را بفهمد. فکر اینکه او به حسام فکر میکند دیوانهاش میکرد.
	شاهین چند دقیقه بعد جلوتر توقف کرد و گفت:
	- نیلا پیاده شو یه چیزی بخوریم.
	- نمیخورم. (1)
	شاهین رو به عقب کرد و گفت:
	- ببین، میدونی که تا چه حد دیوونه ام. خیلی اذیتم کنی، خیلی جفتک بندازی دنیا رو میریزم سرت.
	- بکن ببینم چکار میکنی؟
	شاهین با عصبانیت دستش را سمت نیلا دراز کرد که نیلا از او به گوشه ماشین گریخت و گفت:
	- میام.
	شاهین پیاده شد و در را به هم کوفت. نیلا هم به ناچار پیاده شد. وقتی وارد رستوران بین راهی شدند شاهین سفارش کباب داد و پس از شستن دستهایش مقابل نیلا نشست.
	نیلا در خود فرو رفته بود. هیچ نمیگفت، حتی شاهین را نگاه نمیکرد.
	چند دقیقه بعد سیخهای کباب را آوردند. شاهین برای نیلا چند سیخ خالی کرد. و بعد باقی سیخها را روی دیس خود خالی کرد.
	شاهین مشغول خوردن شد. اما نیلا لب نمیزد. شاهین خطاب به او گفت:
	شاهین مشغول خوردن شد. اما نیلا لب نمیزد. شاهین خطاب به او گفت: (1)
	شاهین مشغول خوردن شد. اما نیلا لب نمیزد. شاهین خطاب به او گفت: (2)
	- تو با من قهری، با خانوادم مشکل داری، با غذا و شکمت هم قهری و مشکل داری؟ الان باز تو راه حالت بد میشه. بخور که بریم. دیگه هم بهت نمیگم.
	نیلا نفس عمیقی کشید و یک لقمه برداشت. شاهین به او لبخند زد و برایش نوشابه ریخت.
	در بین غذا خوردن نیلا گفت:
	- از این به بعد قراره من رو بزنی؟
	- نه. چنین قراری نداریم. ولی اگر خیلی رفتارات همراه با توهین باشه، آره. تحمل نمیکنم. واقعا من امروز با تو چکار کردم که با من اون برخورد رو کردی؟ مادرم به تو توهین کرده بود درست. کارش هم خیلی زشت بوده. برگرده خونه هم حتما باهاش صحبت میکنم. ولی رفتار ...
	- من... (1)
	شاهین دستش را بالا آورد که نیلا سکوت کرد. شاهین گفت:
	- گذشته از این. نباید از تالار با اون لباسا خارج میشدی، با من اومدی، منتظر من هم میشدی، برمیگشتی پیش من. حالا که برگشتم هتل و هیچی بهت نمیگم اون چه رفتاری بود از خودت نشون دادی، با اتوبوس میخوای برگردی شهرمون. تنها؟ اعصابم رو خورد کردی تازه توهین...
	- تو من رو زدی.
	- چرا زدمت؟ به خاطر لفظ خیلی زشتت. عفت کلام هم خوب چیزیه. مخصوصاً واسه زن.
	- مادر تو هم همونطور حرف زد.
	- مادر من خیلی زشت و زننده حرف زد؟
	- دقیقا.
	شاهین سرش را بالا آورد و خیره در چشمان نیلا گفت:
	- پس تو و مادرم توی دو کفه ترازو هم سطحین. هر دوتون بد رفتار کردین.
	او لقمه دستش را پایین آورد و گفت:
	- تو باید زنی باشی که کفش شوهرت رو جلوش پرت میکنی؟
	- چون تو همون کفش رو به قصد زدن من پرت کردی.
	- مگه تو نگفتی من دیوونم؟ من هم رفتار یک دیوونه رو به تو نشون دادم. پسندیدی؟
	- نه (2)
	- تو روی من وایسادی و به مادرم توهین میکنی؟ مادرم هر چی هم به تو گفته بود باز بزرگترته.
	- بزرگتری که بلد نیست بزرگتری کنه.
	- تو بلد بودی کوچیکتری کنی؟ لااقل به خاطر من اینجوری نمیکردی. حساب مامان که با منه. ولی حساب تو هم به وقتش میرسم.
	سکوت کردند و باقی شامشان را بدون بحث خوردند. بعد دوباره حرکت کردند.
	شاهین هر طور که شد نیلا را کنار خود نشاند. وقتی حرکت کرد گفت:
	- فکر نمیکردم اگه بخوای تا این حد اعصاب خورد کن میشی.
	نیلا که بازویش را به پنجره تکیه زده بود و از روی شانه مسیر تاریک را نگاه میکرد گفت:
	- نمیذارم زندگیم رو نابود کنین.
	- کسی نمیخواد زندگیت نابود بشه ولی تو با این حرکات کمر به نابودیش بستی
	نیلا پوزخندی زد و گفت:
	- هر کی هم نخواد مامانت میخواد.
	شاهین نیم نگاهی به او انداخت و زیر لب گفت:
	- متوهم.
	نیلا جوابی نداد، به همان شکل بیرون را نگاه کرد. کم کم خوابش گرفت و پلکهایش روی هم افتاد.
	شاهین نمیفهمید این احساسات و افکار عجیب چرا در وجود نیلا قلیان کرده اند. چرا آرامشش را از دست داده است و اینطور رفتار میکند.
	شاهین نمیفهمید این احساسات و افکار عجیب چرا در وجود نیلا قلیان کرده اند. چرا آرامشش را از دست داده است و اینطور رفتار میکند. (1)
	شاهین نمیفهمید این احساسات و افکار عجیب چرا در وجود نیلا قلیان کرده اند. چرا آرامشش را از دست داده است و اینطور رفتار میکند. (2)
	او آهسته کنار جاده توقف کرد و چراغهای چهار طرف را روشن کرد. بعد هم نیلا را آهسته به صندلی تکیه داد و صندلی او را خواباند. کتش را از عقب برداشت و روی تن نیلا کشید و دوباره به حرکت در آمد.
	او آهسته کنار جاده توقف کرد و چراغهای چهار طرف را روشن کرد. بعد هم نیلا را آهسته به صندلی تکیه داد و صندلی او را خواباند. کتش را از عقب برداشت و روی تن نیلا کشید و دوباره به حرکت در آمد. (1)
	او آهسته کنار جاده توقف کرد و چراغهای چهار طرف را روشن کرد. بعد هم نیلا را آهسته به صندلی تکیه داد و صندلی او را خواباند. کتش را از عقب برداشت و روی تن نیلا کشید و دوباره به حرکت در آمد. (2)
	دو ساعت مانده به صبح به مقصد رسیدند. شاهین ماشین را به درون پارکینگ برد. نیلا از تکانهای ماشین برخاست. نگاهی به کت رویش کرد و گفت:
	- رسیدیم؟
	- آره. برو پایین.
	وقتی وارد سوئیت شدند شاهین لباسهایش را عوض کرد و از خستگی و سر درد بیش از حد تقریبا روی تخت بیهوش شد.
	نیلا هم پتو بالشش را روی مبل انداخت و خوابید.
	شاهین روز بعد ساعت یازده بیدار شد و رفت دوش گرفت. وقتی بیرون آمد نیلا را نگریست. نمیدانست باید با بهانههای او چکار کند. از اینکه میدید او روی مبل خوابیده است عصبی شده بود.
	متنفر بود از اینکه زمان قهر یکی از دو طرف بالش و پتویش را زیر بغل بزند و بخواهد
	متنفر بود از اینکه زمان قهر یکی از دو طرف بالش و پتویش را زیر بغل بزند و بخواهد (1)
	متنفر بود از اینکه زمان قهر یکی از دو طرف بالش و پتویش را زیر بغل بزند و بخواهد (2)
	جدا بخوابد.
	لباس پوشید و منزل را ترک کرد و رفت به شرکت سر بزند.
	وقتی به شرکت رسید یکراست به اتاقش رفت سیستم را روشن کرد و مشغول شد. منشی وارد اتاق شد و گفت:
	وقتی به شرکت رسید یکراست به اتاقش رفت سیستم را روشن کرد و مشغول شد. منشی وارد اتاق شد و گفت: (1)
	وقتی به شرکت رسید یکراست به اتاقش رفت سیستم را روشن کرد و مشغول شد. منشی وارد اتاق شد و گفت: (2)
	- آقای مهندس چیزی لازم دارین ؟
	- لطفا یک لیوان چای تلخ.
	-چشم. شما فردا با خانم ضیائی قرار ملاقات دارین.
	- چه ساعتی؟
	- ساعت ده صبح.
	- خیلی خوب، یادم میمونه.
	منشی سر فرود آورد و رفت. در شرکت پدرش هیچ زنی حضور نداشت و تمام کارمندهایش مرد بودند.
	چند روز پیش از مسافرتشان به اصفهان خانم ضیائی آمده بود تا درخواستهایش را مطرح کند. زمان رفتن خانم ضیائی، وقتی به بدرقه اش رفت، نگاه کنجکاو و عجیب کارمندهایشان روی او را به خاطر آورد و زیر لب خندید.
	گوشی همراهش به صدا در آمد. مادرش بود. جواب داد و گفت:
	- بله. (37)
	- تو به حدی رسیدی که از اون دختره بی همه چیز حرف شنوی کنی و بذاری بری ما رو ول کنی.
	- یک لحظه گوشی رو نگهدارید.
	شاهین این را گفت و برخاست و سمت در رفت. منشی با سینی آمد. جلوی در سینی را از او گرفت و با پایش در را بست.
	سینی را روی میز گذاشت و گفت:
	- الو
	- تو اینقدر بدبخت...
	- گوش کن حاج خانم. فحشایی که به زنم دادی رو ندید نمیگیرم. تا حالا هر برخوردی داشتی رو گذاشتم به پای اینکه داغ شاهرخ رو دلته. ولی این بددهنی کردنتون رو نمیبخشم. بهتره از همین لحظه به بعد دیگه هیچ کاری به کار نیلا نداشته باشین. چون یک بار دیگه صداش د...
	- شاهین تو من رو تهدید میکنی؟
	- می دونی که شاهین اهل تهدید نیست و من فقط به حرفام عمل میکنم. شماها به چه حقی برای زندگی من تصمیم میگیرین؟
	- من بزرگتر توأم. تو حق نداری به خاطر کسی که جای خون برادرت زنت شده اینقدر اهمیت بدی.
	- بزرگتر من هستین احترامتون واجبه. ولی نه اونقدر واجب که اگر بخوایین زندگی من رو به هم بریزین در برابرتون سکوت کنم. به هیچکس حتی شما اجازه نمیدم حرمت زنم رو پایمال کنه. دفعه آخرتون هم باشه جلوی بچهها یا توی مکانی زن من رو کوچیک میکنین.
	- اینقدر زنم زنم نکن. اون مهمون دو روزه زندگیته. فکر کردی من اجازه میدم تا ابد نگهش داری؟
	شاهین داد زد: (1)
	- مگه توی سی و چهار سالگیم اجازه من دست شماست؟
	- تو قرارداد امضا کردی.
	شاهین بیشتر داد زد:
	- کدوم قرارداد؟ من هیچی امضا نکردم من فقط یه عقد نامه امضاء کردم و تموم، که اون هم بزرگتر از شما هم نمیتونه مهر طلاق بزنه روش.
	- اون دختره خودش امضاء کرده
	- نیلا غلط کرد با خودش. حاج خانم کاری نکن که اون روی سگم بالا بیاد و پشیمونی به بار بیارم.
	- تو...
	- من به نیلا هم گفتم. یه گلوله تو مغزم خالی میکنم ولی پای طلاقنامه رو امضاء نمیکنم. پس اینقدر رو اعصاب من راه نرین.
	- آره دیگه. تو هم خودت رو به خاطر اون بکش.
	- به خاطر اون نیست، از کارای شماست.
	- بذار من برگردم تکلیفم رو با اون دختر روشن میکنم.
	- جرئت میخواد کسی بهش بگه تو.
	- شاهین کاری نکن آقت کنم.
	شاهین روی لبهی میز نشست و خندید. گفت:
	-چکار کنی؟
	- آقت میکنم.
	- مگه چند بار چند بار حق آق دارین؟ مگه سر نوشین نگفتی آقت کردم؟ مگه روزگارم سیاه نشد؟
	دندانهایش روی هم کلید شدند.
	_ من...
	شاهین فریاد زد: (2)
	- دیگه چی میخوای؟
	نفسهای عمیق و پیدرپیش نشان از حال خرابش داشت. صدای پدرش در گوشش پیچید که گفت:
	- الو شاهین.
	- شاهین مرد حاجی. شاهین مرد. اون قرارداد، هرچی که هست با هر بندی، پارهاش میکنین. به جون خودم نباشه به مرگ شاهرخ، خودم رو ازتون میگیرم. من بچه نیستم شماها با من اینطوری رفتار کنین. یه زن برام گرفتی به هر دلیلی و هر کی که هست، دستتون درد نکنه. اون ال...
	- باشه خودت رو ناراحت نکن.
	- امری نیست؟
	- خدانگهدارت. (1)
	شاهین ارتباط را قطع کرد و گوشی را روی میز انداخت. با دیدن عکس نیلا روی صفحه گوشیش آن را دوباره برداشت. نفسش را فوت کرد و گفت:
	- مگه مرده باشم که بذارم ترکم کنی. شاهین احمق و ساده گذشته نیستم. برای نگه داشتنت با کل دنیا میجنگم. اینا مگه تو خواب ببینن من تو رو از دست بدم. تو تنهاییم رو پر کردی.
	نیلا بعد از اینکه ساعتها سر به سر قفل جعبه گذاشت وارد باغ شد و روی پلهها نشست. فِردی در باغ میچرخید و زمین را بو میکشید.
	کمی بعد مه لقا از بالای پلهها گفت:
	- خانم نیم ساعت دیگه شام حاضره. آقا کی میان؟
	- نمیدونم مه لقا خانم.
	- خوب پس من برم میز رو بچینم.
	- لازم نیست. مثل همیشه توی سوئیت میخوریم.
	- خانم جون حالا که بقیه نیستن. نمیخواین یه تغییری توی حال و هواتون بدین؟
	- نه مه لقا.
	چراغ پارکینگ روشن شد و پشت بندش صدای ماشین شاهین به گوش رسید.
	- آقا اومدن. من برم شام رو آماده کنم بیارم پایین.
	چند دقیقه بعد شاهین از درب پارکینگ بیرون
	آمد و سمت ساختمان راه افتاد. نیلا که هنوز دلگیر بود نگاهش را از او گرفت و آهی کشید.
	فردی سمت شاهین دوید و جلویش پارس کرد. جلوی شاهین بالا و پایین میپرید و پارس میکرد. شاهین روی پایش نشست و دستش را به سر او کشید وگفت:
	- چیه فردی؟ خوشحالی پسر.
	فردی با شادی له له زد و سرش را بیشتر به دست شاهین مالید.
	شاهین گفت: (2)
	- باید یه فکری برات بکنم. اگه قسمت باشه از مجردی درت میارم. تو هم حق داری شاد باشی.
	و آرام خندید. دستش را زیر گردن فردی کشید و بعد از جایش بلند شد و کیف و پاکت کنارش را برداشت.
	وقتی به نیلا رسید گفت:
	- سلام. (18)
	نیلا سرد نگریست و گفت:
	- سلام. (19)
	- چرا نشستی تو سرما؟
	- دلم خواست!
	شاهین چانه و ابرویش را بالا انداخت و گفت:
	- خود دانی.
	بعد از پلهها بالا رفت و به سوئیت رفت. نیلا بیست دقیقه در باغ نشست و بعد به سوئیت برگشت.
	شاهین لباسهایش را تعویض کرده بود و روی مبل لم داده بود. نیلا رو پوشش را درون کمد گذاشت و تی وی را روشن کرد و در گوشه انتهایی مبل چهار نفره نشست و شبکهها را عوض کرد.
	شاهین لباسهایش را تعویض کرده بود و روی مبل لم داده بود. نیلا رو پوشش را درون کمد گذاشت و تی وی را روشن کرد و در گوشه انتهایی مبل چهار نفره نشست و شبکهها را عوض کرد. (1)
	شاهین لباسهایش را تعویض کرده بود و روی مبل لم داده بود. نیلا رو پوشش را درون کمد گذاشت و تی وی را روشن کرد و در گوشه انتهایی مبل چهار نفره نشست و شبکهها را عوض کرد. (2)
	شاهین نگاهی به بیخیالی نیلا انداخت و برخاست و به کنار در رفت و از همانجا گفت:
	- مه لقا خانم.
	- بله (7)
	- من خیلی گرسنمه. دارم ضعف میکنم
	- چشم آقا. قربون قد و بالات برم. الان میارم.
	- خدا نکنه. دستت درد نکنه.
	و برگشت و نیم نگاهی به نیلا انداخت و زیر لب گفت:
	- یکی دیگه باید قربون قد و بالای من بره. به حال من رسیدگی کنه نه شماها.
	پشت میز نشست و منتظر ماند. کمی بعد مه لقا با سینی غذا آمد. در حال چیدن میز بود که شاهین گفت:
	- عاشق قرمهسبزیاتم. میدونی که.
	- آره جونم.
	- از حق نگذریم یه جای دیگه قرمه سبزی خوردم عین مال خودت عالی بود.
	- نوش جون آقا. کجا بود؟
	شاهین با چنگال دستش به پشت سرش که نیلا نشسته بود اشاره داد و چشمکی زد. مه لقا فهمید که به منزل پدر نیلا رفتهاند. لبخند زد و گفت:
	- نوش جون آقا.
	- ممنون. (13)
	- خد رو شکر شمام از وقتی ازدواج کردین بهترین شدین. خوابتون، خوراکتون، همه چیز بهتر شده.
	- بله خدا رو شکر اگر بعضیا بذارن.
	نیلا زیر لب گفت: (2)
	-بعضیا مثل مادرشون. شاهین رو به عقب چرخید و با جدیت گفت:
	- اسم مادر من رو نیار وگر نه پا میشم همچین میزنمت با دیوار یکی شی.
	- تو که عادت کردی به زدن. الان هم بیا بزن
	مه لقا با مهربانی گفت:
	- آقا! به خاطر من.
	شاهین با تأسف سر تکان داد. مه لقا سمت در رفت که شاهین گفت:
	- مه لقا خانم. (1)
	- بله آقا. (2)
	به میز توالت اشاره کرد و بستههای روی میز را نشان داد و گفت:
	- اونا سوغاتیای شما و شیرین جانن
	- چرا زحمت کشیدین آقا؟ ممنون.
	- زحمتی نیست.
	- خوشحالم کردین آقا.
	- مبارکتون باشه.
	مه لقا سوغات را برداشت و رفت. شاهین گفت:
	- من هم خیلی خستهام هم خیلی گرسنه. اگر یه وقت میتونی به خودت اجازه بدی پاشو بیا بشین سر میز شام رو کوفت کنیم.
	- نوش جان.
	شاهین برخاست که نیلا کنترل را کنارش انداخت و با ترس ایستاد و به سرعت کنار میز آمد. شاهین نگاه خشمگینش را از روی او بر نمیداشت. با همان ابروهای به هم پیوسته نشست که نیلا هم نشست.
	شاهین نفس عمیقی کشید و مشغول شد. گاهی نگاهش را روی نیلا میانداخت و نیلا سنگینی نگاه او را تاب نمیآورد و میدانست در ذهن شاهین هزاران حرف برای سرزنشش میچرخد. پس گفت:
	- بگو خودت رو راحت کن.
	شاهین بی مقدمه گفت:
	- اول اینکه من با همه وجود بهت احترام میذارم، ولی از تو بی احترامی میبینم. او یک قاشق به دهان برد و چند لحظه بعد که لقمهاش را قورت داد گفت:
	- دوم اینکه بهم بیمحلی میکنی دیوونه میشم.
	یک جرعه نوشیدنی نوشید و گفت:
	- انتظار دارم میام تو خونه بیای به استقبالم. بغلم کنی خسته نباشید بگی ولی درست شبیه زنای بی عقل رفتار میکنی.
	- بهت علاقهای ندارم که این کارا رو نمیکنم
	شاهین در یک آن دو دستش را روی میز کشید و هر چه که روی میز بود کف اتاق ریخت و نیلا هراسان جیغ کشید و برخاست و عقب رفت. شاهین از جایش بلند شد و تهدید وار گفت:
	- بیعلاقگی به من رو، به روی من نیار.
	و بعد رفت و روی مبل نشست و به سینمای خانگی خیره شد. نیلا روی زمین نشست و گریان مشغول جمع کردن تکههای ظرف شد. شانس آورده بود همه روی پارکت ریخته بود.
	شاهین برخاست و به سمت در رفت و صدا زد:
	- مه لقا خانم
	- بله (8)
	- بیا کمک کن این ظرفای شکسته رو جمع کن تا این دختر دست خودش رو نبریده
	مه لقا سریع پایین آمد و گفت:
	- خدا مرگم بده خانم. چی شده.
	شاهین داد زد: (2)
	- بلند شو ببینم.
	نیلا از جایش بلند شد و روی تخت نشست. مه لقا سریع زمین را تمیز کرد و رفت. شاهین هم کاپشنش را تن کرد و رفت.
	نیلا روی مبل نشست و زانوهایش را در آغوش کشید و گریه کرد.
	طی دو شب گذشته تنش بینشان زیاد شده بود و داشت از پا در میآمد. وقتی فکر کرد دید بدخلقیهای خودش موجب واکنشهای شدید شاهین میشود.
	شاهین تا دیر وقت نیامد و او نگران بود. نمیدانست حالا که شیوا
	نیست کجا میرود. رامین هم نبود تا به او زنگ بزند و بپرسد کجاست.
	نیست کجا میرود. رامین هم نبود تا به او زنگ بزند و بپرسد کجاست. (1)
	نیست کجا میرود. رامین هم نبود تا به او زنگ بزند و بپرسد کجاست. (2)
	شاهین اما غصه دار و عصبی از شنیدن حرف نیلا به خیابان آمده بود. از نزدیکترین سوپرمارکت دو پاکت سیگار خرید و به پارک رفت. گوشهی خلوتی در تاریکی پارک کرد. درب ماشینش را گشود و رو به پارک نشست و مشغول سیگار کشیدن شد.
	هر بار که فندک میزد و سیگاری دود میکرد میخواست سردی حرفی را که از نیلا شنیده بود به آتش بکشد. اما چیزی در درونش شکسته بود و حالش بهتر نمیشد.
	و کم کم سر درد شدید و عصبی هم به سراغش آمد و حالش را بدتر کرد.
	پک محکمی به سیگار زد و آرنجهایش را روی زانوهایش گذاشت و سر به زیر پیش پایش را نگاه کرد.
	خودش هم نمیفهمید نگاه بیقرارش چرا اینچنین زمین را میکاود! شاید نگاهش دو دو میزد تا چیزی برای دیدن بیابد و فکر حرف بیرحمانه نیلا از سرش بیفتد.
	چند ساعت بعد بود که نیلا پا روی غرورش گذاشت و گوشیش را برداشت و پیامی به شاهین ارسال کرد و پرسید:
	-کجایی؟
	نگران بود و راهی جز این برای رفع نگرانی نداشت. شاهین با صدای گوشیش برگشت و دست بلند کرد و آن را از روی داشبورد برداشت. با دیدن سوال نیلا اول نوشت:
	- نگران نباش. اومدم پارک سیگار بکشم. تو بخواب.
	اما دوباره همه را پاک کرد و با خود گفت :
	- مگه براش مهمه.
	عصبی نوشت:
	- قبرستون.
	نیلا کمی بعد جواب گرفت. آن را باز کرد و با دیدن کلمه« قبرستون» آهی کشید و پتو بالشش را برداشت و به روی مبل انداخت تا بخوابد.
	اما هر کار کرد خوابش نبرد. ساعتی پهلو به پهلو شد که درب سوئیت باز شد. نفس راحتی کشید و خود را به خواب زد.
	شاهین بعد از آن همه سیگاری که کشیده بود خسته و له شده به منزل برگشت. وقتی وارد سوئیت شد با دیدن نیلا روی مبل اخم ریزی کرد. کاپشنش را سر جا گذاشت و رفت مسواک زد و دست و صورتش را شست.
	بعد از خشک کردن دست و رویش به سمت مبل رفت و پتو را به شدت از روی سر نیلا کشید.
	نیلا ترسیده از جا پرید و نیم خیز شد. شاهین را نگریست. شاهین بدون دلرحمی بازوی او را چنگ زد و از روی مبل پایین کشید. نیلا ترسیده گفت:
	- چکار میکنی؟
	شاهین نیلا را سمت تخت کشید و او را به شدت روی تخت پرت کرد. نیلا محکم روی تخت افتاد. شاهین برگشت و بالش نیلا را برداشت. سمت تخت برگشت و بالش را محم به سمت او پرت کرد. نیلا نتوانست به موقع عکسالعمل نشان دهد و بالش در صورتش خورد. بالش را پشت سرش گذاشت ...
	شاهین دو قرص مسکن خورد و بعد چراغ را خاموش کرد و دیوار کوب را روشن کرد. به تخت آمد و رو به نیلا که ترسیده نگاهش میکرد گفت:
	- بار آخرت باشه بالِشِت رو بغل میگیری و جای خوابت رو جدا میکنی. دفعه بعد اینقدر خوب برخورد نمیکنم. با کتک میارمت تو جات.
	نیلا دراز کشید و بغض کرده گفت:
	- میگم که یاد گرفتی من رو بزنی. شاهین غرید:
	- الان که نزدم. بخواب.
	و خودش با سردرد شدیدی که داشت دراز کشید و رو به نیلا سرش را میان بازوهایش کشید و محکم فشرد. دستهایش را پشت سرش به هم قفل کرده بود و با بازوهایش دو سمت سرش را میفشرد.
	نیلا رو به او چرخید تا حالت شاهین را بهتر ببیند. وقتی او را دید فهمید سردرد دارد. با نگاه به چهره درهم او زیر آن نور سرخ رنگ کم جان غم در دلش آوار شد. دوست نداشت او را اینطور دردمند ببیند. بغضش شکست و به گریه افتاد و سریع گلولههای اشک از گوشهی چشم...
	شاهین غرید: (2)
	- نیلا بسه، سرم داره منفجر میشه.
	نیلا همانطور گریان گفت-
	- تقصیر من بود.
	شاهین سکوت کرد و به حرف نیلا اندیشید. چند لحظه بعد چشم گشود و نگاهش را بالا برد. چشمهای سرخش خنجر به دل نیلا میزد. آرام گفت:
	- چرا گریه میکنی؟ به خاطر اینکه من اذیتت میکنم؟
	- نه. این منم که تو رو اذیت میکنم.
	- بیخیال نیلا.
	- به خاطر من سردرد شدی. سر شب خوب بودی!
	شاهین به سختی لبخند زد و گفت:
	- الان ناراحتی؟ مگه تو اعصاب خوردیه من رو نخواستی. خوب موفق شدی. دیگه چرا گریه میکنی؟
	نیلا دستش را را روی ساعد شاهین گذاشت و گفت:
	- تو راست میگی.
	- چی رو؟ (4)
	- من احمقم، بیشعورم.
	- برای چی؟ (1)
	- من آدم بدجنسی نیستم. اما میخوام بدجنسی کنم و آزارت بدم. ولی بعدش مثل سگ پشیمون میشم. تو بیگناه ترین آدم زندگی منی.
	شاهین آهی کشید و چشمهای دردناکش را روی هم گذاشت. زیر لب گفت:
	شاهین آهی کشید و چشمهای دردناکش را روی هم گذاشت. زیر لب گفت: (1)
	شاهین آهی کشید و چشمهای دردناکش را روی هم گذاشت. زیر لب گفت: (2)
	- ببخشید که توی هتل کتکت زدم. دلم نمیخواد کسی به مادرم چیزی بگه. همونطور که الان دلم نمیخواد کسی تو رو آزار بده.
	- تو ببخشید که اون حرفا رو زدم.
	شاهین آهی کشید و سرش را بیشتر فشرد و گفت:
	- برای عذرخواهی ازت یه کادو گرفته بودم. گذاشتم تو کمدم. فردا بردار.
	نیلا خود را جلو کشید و روی تخت نشست و سر شاهین را بلند کرد و روی پایش گذاشت. دستهای او را کنار زد و مشغول ماساژ دادن پیشانی او شد. شاهین لحظاتی نیلا را که هنوز هم گریه میکرد نگریست. بعد هم پلک
	هایش را روی هم گذاشت و گفت:
	- قول میدم دیگه هیچوقت دستم رو روت بلند نکنم.
	- اونی که باید قول بده منم نه تو. باید قول بدم دیگه اذیتت نکنم.
	- قول میدی؟
	- میترسم نتونم سر قولم بمونم
	- عیب نداره. اشکهات رو پاک کن.
	نیلا با پشت دست اشکهایش را پاک کرد و ماساژ دادن پیشانی شاهین را ادامه داد. شاهین که بعد از دقایقی آرام گرفته بود و کمی سردردش فروکش کرده بود، دست نیلا را گرفت و گفت:
	نیلا با پشت دست اشکهایش را پاک کرد و ماساژ دادن پیشانی شاهین را ادامه داد. شاهین که بعد از دقایقی آرام گرفته بود و کمی سردردش فروکش کرده بود، دست نیلا را گرفت و گفت: (1)
	نیلا با پشت دست اشکهایش را پاک کرد و ماساژ دادن پیشانی شاهین را ادامه داد. شاهین که بعد از دقایقی آرام گرفته بود و کمی سردردش فروکش کرده بود، دست نیلا را گرفت و گفت: (2)
	- کافیه. بیا بخواب.
	- خوبی؟ (5)
	- خیلی بهترم. (1)
	نیلا کنار شاهین دراز کشید. شاهین نیلا را بغل کرد و صورتش را به سینه او چسباند و پلکهایش را روی هم گذاشت و این آرامش را برای تمام لحظات زندگیش آرزو کرد.
	بخش دوم :
	فصل دوازدهم.
	آن روز نیلا وقتی بیدار شد شاهین رفته بود. بعد از انجام کارهایش و خوردن صبحانه به سراغ کمد شاهین رفت. پاکت را بیرون آورد. آن را باز کرد. یک شاخه گل سرخ در آن بود که تقریبا پلاسیده بود و نوک گلبرگهایش سیاه شده بودند.
	نیلا آن را روی میز توالت گذاشت و بعد جعبه قرمز رنگ را باز کرد. یک گردنبند ظریف و زیبا به او چشمک میزد. دستش را زیر پلاک انداخت و آن را نگریست. یک قوی کوچک بود. جای چشمش یک نگین ریز آبی بود و روی پرهایش سه نگین سفید کار شده بود. لبخند زد و آن را به گر...
	- سلام، ممنون خیلی قشنگ بود.
	- سلام. مبارکت باشه. یه عکس بفرست.
	نیلا دوربین جلو را مقابل خود گرفت و دوربین را روی گردن و سینهاش تنظیم کرد و یک عکس گرفت. بی معطلی آن را برای شاهین ارسال کرد. شاهین پس از باز کردن عکس یک استیکر لبخند شیطنت آمیز فرستاد.
	نیلا نوشت:
	- چیه؟ (2)
	جواب آمد:
	- من از زمینه گردنبند بیشتر خوشم اومد.
	نیلا متوجه منظور شاهین نشد! وقتی عکس را با دقت نگاه کرد تازه فهمید منظور شاهین چه بوده است! صورتش سرخ شد و نوشت:
	- بی ادب.
	عکس را از صفحه شاهین حذف کرد. شاهین جواب داد:
	- عکست تو گالریم ذخیره شده.
	چند لحظه بعد عکسی به نیلا آمد. وقتی آن را باز کرد دید شاهین همان عکس را پس فرستاده است. در حالیکه دور نقطه ای که پلاک افتاده بود خط کشیده بود. گونههای نیلا شروع به سوختن کرد. ترجیح داد دیگر جواب شاهین را ندهد و با خود فکر کرد:
	- هر چه باشد او هم یک مرد است!
	نیلا گوشی را کنار گذاشت و دستهایش را روی گونههای داغش گذاشت و به شوخیهای زناشویی شاهین اندیشید. کمی بعد سر تکان داد و به سراغ جعبه رفت.
	سرش را با باز کردن رمز آن جعبه گرم کرد. اما هر عددی که به آن میداد اشتباه بود. هر چه اعداد را زیر و رو میکرد بیفایده بود.
	فکری به ذهنش رسید و سعی کرد اعداد را مرتب وارد کند. اما شانس خود را امتحان کرد و از شماره پانصد شروع کرد.
	آنقدر عدد به صفحه داد که داشت انگشتش درد میگرفت. زیر لب گفت:
	آنقدر عدد به صفحه داد که داشت انگشتش درد میگرفت. زیر لب گفت: (1)
	آنقدر عدد به صفحه داد که داشت انگشتش درد میگرفت. زیر لب گفت: (2)
	- کاش از اولین اعداد شروع میکردم. انگار اشتباه کردم.
	با زدن عدد نهصد و دوازده هر سه قفل با صدای تقی باز شدند.
	نیلا راست شد و جعبه را نگریست. دستی به آن کشید و دربش را آهسته باز کرد.
	درون جعبه یک دفترچهی خاطرات رمز دار بود. دفتر را در آورد و جلد پارچهای و صورتی آن را نگریست.
	درون جعبه یک دفترچهی خاطرات رمز دار بود. دفتر را در آورد و جلد پارچهای و صورتی آن را نگریست. (1)
	درون جعبه یک دفترچهی خاطرات رمز دار بود. دفتر را در آورد و جلد پارچهای و صورتی آن را نگریست. (2)
	پیدا کردن رمز دوم بسیار سخت بود. تصمیم گرفت محل اتصال دو سمت دفتر را قیچی کند.
	با خود فکر کرد حتما باید چیز مهمی باشد که آن را رمز شده نگهداشته اند و درون یک جعبه رمزدار سه قفله نگهداری کردهاند. از جایش برخاست و سمت میز توالت رفت تا قیچی را بردارد که صدای باز شدن درب بالایی سوئیت و پشتبندش صدای منیر خانم را شنید.
	با خود فکر کرد حتما باید چیز مهمی باشد که آن را رمز شده نگهداشته اند و درون یک جعبه رمزدار سه قفله نگهداری کردهاند. از جایش برخاست و سمت میز توالت رفت تا قیچی را بردارد که صدای باز شدن درب بالایی سوئیت و پشتبندش صدای منیر خانم را شنید. (1)
	با خود فکر کرد حتما باید چیز مهمی باشد که آن را رمز شده نگهداشته اند و درون یک جعبه رمزدار سه قفله نگهداری کردهاند. از جایش برخاست و سمت میز توالت رفت تا قیچی را بردارد که صدای باز شدن درب بالایی سوئیت و پشتبندش صدای منیر خانم را شنید. (2)
	- من باید برم تکلیفم رو با این پدرسوخته روشن کنم.
	و چند ثانیه بعد صدای ضرباتی که به در وارد میکرد در سوئیت پیچید. نیلا سریع برگشت و دفتر و جعبه را درون کمدش گذاشت و رفت در را برای منیر خانم باز کرد.
	و چند ثانیه بعد صدای ضرباتی که به در وارد میکرد در سوئیت پیچید. نیلا سریع برگشت و دفتر و جعبه را درون کمدش گذاشت و رفت در را برای منیر خانم باز کرد. (1)
	و چند ثانیه بعد صدای ضرباتی که به در وارد میکرد در سوئیت پیچید. نیلا سریع برگشت و دفتر و جعبه را درون کمدش گذاشت و رفت در را برای منیر خانم باز کرد. (2)
	منیر خانم نیلا را به داخل سوئیت هول داد و در را بست و قفل کرد. قدم به قدم جلو میرفت و تهدید کنان رو به نیلا گفت:
	- دختره ی چش سفید حالا اونقدر دم درآوردی که پسرم رو به ضد من بشورونی؟ آره؟ که بلند شه نصف شبی تو رو از اصفهان ور داره برگرده. مسافرت رو هم به اون هم ما تلخ کردی. من هر چی به تو بگم تو سرت رو زیر میندازی و نه جواب میدی نه فضولی میکنی!
	هرچی بهت گفتم فقط میگی چشم. میگی حتما همونی هستم که شما میگین؟ تو فکر کردی کی هستی؟ فکر کردی اجازه میدم شاهین تا ابد با تو زندگی کنه؟ اون پسر بزرگمه. همه چیش با بچههای دیگهام فرق داره. طور دیگه دوستش دارم. نمیذارم محبتش به تو بیشتر بشه. کاری می...
	رامین پشت در آمد و منیر خانم را صدا زد.
	پشت نیلا به میز و صندلی خورد. دستش را به صندلی گرفت و گفت:
	- بچرخ تا بچرخیم حاج خانوم. خودت و خاندانت رو یکجا نابود میکنم. پسرت هم مال من میشه. داغش رو به دلت میذارم. اون بدون من نمیتونه زندگی کنه، خودتون هم دارین میبینین. اون از شدت تنهایی خیلی زود وابسته شده. فکر به اینکه، شاهین بخواد من رو ترک کنه، ...
	منیر خانم از این جواب نیلا برافروخت و گلدان گِلی روی میز را با دست چپ برداشت و محکم در صورت نیلا زد. بالای اَبروی نیلا شکافت و خون از آن جهید.
	نیلا دستش را روی جای زخم گذاشت.
	وقتی پایین آورد با دیدن خون تلوتلو خورد و روی زمین افتاد و بیهوش شد.
	منیرخانم از دیدن حال او ترسید.
	آهسته روی پایش نشست و نیلا را تکان داد و گفت:
	- دختر، دختر.
	وقتی نیلا جواب نداد از جایش بلند شد. سمت در رفت و در را باز کرد. رامین در را هول داد و به درون آمد و بعد از او شیلا و ربکا. رامین با دیدن نیلا روی زمین چشمهایش گرد شد و گفت:
	- وای خدا، نیلا.
	و جلو دوید و کنار نیلا نشست و او را تکان داد. نبضش را کنترل کرد که منیر خانم گفت:
	- حالش چطوره؟ زنده است؟
	- زنده است. چکار کردی زن عمو، جواب شاهین رو چی بدیم؟
	دستهایش را زیر بدن نیلا انداخت و او را بلند کرد و روی تخت گذاشت و روبه ربکا فریاد زد:
	- یکیتون زنگ بزنه اورژانس.
	به سراغ کمد شاهین رفت و اولین لباسی که دم دستش آمد را آورد و روی زخم پیشانی او گذاشت و فشار داد.
	شیلا با اورژانس تماس گرفت و چند لحظه بعد گفت:
	- الان میان. نمیره رامین.
	- به مادرت بگو.
	رامین دستش را روی شانهی لخت نیلا گذاشت و با دست دیگر جای زخم را فشرد.
	رامین دستش را روی شانهی لخت نیلا گذاشت و با دست دیگر جای زخم را فشرد. (1)
	رامین دستش را روی شانهی لخت نیلا گذاشت و با دست دیگر جای زخم را فشرد. (2)
	همه مضطرب نشسته بودند تا اینکه شاهین و اورژانس همزمان رسیدند.
	شاهین هراسان وارد منزل شد و با دیدن مه لقا گفت:
	- چی شده؟ کی حالش بده؟
	- نیلا خانم!
	شاهین تا از پلهها پایین رفت هزار فکر کرد. وقتی وارد سوئیت شد و نیلا را با آن حال روی تخت دید دلش فرو ریخت. قلبش تندتند میزد. پرسید:
	شاهین تا از پلهها پایین رفت هزار فکر کرد. وقتی وارد سوئیت شد و نیلا را با آن حال روی تخت دید دلش فرو ریخت. قلبش تندتند میزد. پرسید: (1)
	شاهین تا از پلهها پایین رفت هزار فکر کرد. وقتی وارد سوئیت شد و نیلا را با آن حال روی تخت دید دلش فرو ریخت. قلبش تندتند میزد. پرسید: (2)
	- چی شده؟ (3)
	و با نگاه کردن به دست رامین روی تن نیلا سرخ شد. رامین با دنبال کردن نگاه شاهین دستش را پس کشید.
	پزشک جلو رفت و گفت:
	- اجازه بدین.
	رامین کنار رفت و پزشک مشغول معاینه او شد. شاهین با دیدن بدن نیمه لخت نیلا جلوی دو مرد بیشتر عصبی شد. پزشک پس از معاینه گفت:
	- بهتره ببریمش بیمارستان و از سرش عکس بگیریم، ممکنه ضربه مغزی شده باشه.
	همه هراسان به هم نگاه کردند. شاهین به گلدان نگاه کرد و با صدای بلند گفت:
	- اینجا چه خبره؟ چی شده؟
	رامین بازوی او را گرفت و گفت:
	- آروم باش. زن عمو باهاش درگیر شده و با گلدون توی سرش زده.
	شاهین ناباور رو به مادرش گفت:
	- حاج خانوم!
	اما منیر خانم حتی سر بلند نمیکرد.
	شاهین قبل از بلند کردن نیلا یک روپوش و روسری برای او آورد و خطاب به شیلا گفت:
	- نتونستی یه چیزی تنش کنی؟
	- همه چیز یهویی شد. دستپاچه شدم.
	روسری را دور سر نیلا انداخت و روپوش را با احتیاط تن او کرد.
	خودش نیلا را بلند کرد و روی برانکارد گذاشت. وقتی نیلا را بردند شاهین مادرش را نگهداشت و گفت:
	- فقط دعا کن بلایی سرش نیاد. خدا به سر شاهده طوریش بشه، خاک این خونه رو به توبره میکشم.
	او رفت قرصهایش را برداشت و به دنبال آنها رفت.
	در آمبولانس نشست و یک قرص مسکن خورد. به نیلا خیره شد و آرام گفت:
	- خوب میشه؟
	پرستار که در حال وصل کردن سرم بود گفت:
	- باید حتما از سرش عکس بگیریم و سیتیاسکن انجام بدیم. معلوم نیست.
	نیلا تکانی به سرش داد و ناله کرد. شاهین دست او را گرفت و گفت:
	- داره به هوش میاد.
	کمی بعد نیلا چشم باز کرد، دیدش تار بود. شاهین دست او را فشرد و گفت:
	- نیلا. (10)
	نیلا زیرلب صدا زد:
	مامان، مامان.
	و اشک از گوشهی چشمش سرازیر شد. شاهین دست او را به لبش چسباند و گفت:
	- عزیزم. من مراقبتم.
	وقتی به بیمارستان رسیدند او را برای عکسبرداری و سیتیاسکن از سرش بردند. رامین وقتی عکس را تحویل گرفت، به شاهین گفت:
	- تو پیش نیلا بمون من میرم پیش دکتر
	- نه! میخوام باشم.
	- تنها نمونه بهتره.
	- تو بیشتر به من احتیاج داری.
	هر دو به اتاق دکتر رفتند. دکتر عکس را بررسی کرد و گفت:
	- خوشبختانه هیچ مشکلی نیست. یه زخم سطحیه. نه جمجمه آسیب دیده و نه مغز. فقط چندتا بخیه روی جای زخم لازم داره.
	شاهین با آسودگی دو دستش را روی صورتش گذاشت و نفس عمیقی کشید.
	پرستار مشغول بخیه زدن زخم روی ابروی نیلا شد. نیلا کاملا به هوش آمده بود و شاهین و رامین منتظر تمام شدن کار بودند.
	مأمور پلیس وارد اتاق شد و با نیلا مشغول صحبت شد و گفت:
	- گزارش دادن توی محل بیهوشی شما یه گلدون شکسته وجود داشته و کسی با گلدون شما رو زده. اگر بخوایید میتونید شکایت کنید و ما پیگیری میکنیم.
	نیلا شاهین را نگریست. شاهین نگاهش را از او گرفت و بیرون رفت تا راحت باشد. نیلا آرام گفت:
	- یک درگیری ساده با مادرشوهرم بود، که تموم شد. دیگه اهمیتی نداره.
	- خیلی ساده بوده که الان اینجایید. نمیخوای شکایت کنی؟
	- نه. لازم نیست.
	- مطمئن هستین؟
	- بله. (38)
	- از کسی نمیترسین؟
	- نه اصلا.
	- شما تحت حمایت ما هستین. ما نمیذاریم اتفاقی براتون بیفته.
	- نه. نگران نباشید. ممنون.
	- می خوایید به خانوادتون خبر بدیم؟
	نیلا دستش را سمت رامین بلند کرد و گفت:
	- ایشون داداشمه.
	مأمور نگاهی به رامین کرد و سر تکان داد و گفت:
	- شکایتی ندارین؟
	بستگی به خواهرم داره. هر طور خودش بخواد.
	مأمور خطاب به نیلا پرسید:
	- شوهرت همون آقاست که بیرون رفت؟
	- بله. (39)
	- با اون که درگیر نشدی؟
	- نه. (17)
	رامین گفت: (9)
	- جناب ایشون زمان درگیری سر کار بودن
	. در ضمن مشکلی با همسرشون ندارن. یه خورده با مادر شوهرشون آبشون تو یه جوب نمیره.
	- باهم زندگی میکنن؟
	- بله. (40)
	- پس بهتره مراقب باشید که دیگه از این مشکلات پیش نیاد.
	و بعد روز بخیر گفت و از اتاق بیرون رفت.
	رامین سرش را به سمت نیلا تکان داد و یک جوری از او تشکر کرد. نیلا رویش را به پنجره کرد و پلک بست. وقتی اتاق خلوت شد رامین شاهین را صدا کرد. نیلا به کمک شاهین نشست. او با حوصله موهای نیلا را مرتب کرد و روسری را روی سر او انداخت. کفشهای نیلا را پایش کرد.
	رامین به حرکات شاهین لبخند زد. نیلا دست بر شانهی شاهین گذاشت و گفت:
	رامین به حرکات شاهین لبخند زد. نیلا دست بر شانهی شاهین گذاشت و گفت: (1)
	رامین به حرکات شاهین لبخند زد. نیلا دست بر شانهی شاهین گذاشت و گفت: (2)
	- زحمت نکش، خودم میپوشم.
	شاهین راست شد و زیر بازوی نیلا را گرفت و کمک کرد از تخت پایین بیاید. گفت:
	- بریم؟ (1)
	- آره. (12)
	- میتونی راه بری؟
	- آره. (13)
	- احیاناً بغل نمیخوای؟
	نیلا سر بلند کرد و بیحال شاهین را نگریست. در نگاه او محبت، دلشوره و کمی شوخی دید. سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:
	نیلا سر بلند کرد و بیحال شاهین را نگریست. در نگاه او محبت، دلشوره و کمی شوخی دید. سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: (1)
	نیلا سر بلند کرد و بیحال شاهین را نگریست. در نگاه او محبت، دلشوره و کمی شوخی دید. سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: (2)
	- خوبی.
	نیلا با تکیه به شاهین تا ماشین رامین رفت. وقتی سوار ماشین شدند رامین گفت:
	- چیزی لازم ندارین بریم خونه؟
	- خونه نرو، برو خونه عمو جلیل.
	- چرا اونجا؟
	- کار دارم، برو خونه عمو.
	- چشم. (15)
	- تو هم خستهی راهی. حسابی اذیت شدی.
	- نه این چه حرفیه.
	- مامان چرا رفت سراغ نیلا؟
	- اونجا که شنید برگشتین کلا کفری شده بود. مثل اسفند رو آتیش بود. بعد که خودش بهت زنگ زد و تو باهاشون درگیر شدی و گفتی چرا این حرفارو به نیلا زدین، عصبی بود. یه جورایی میخواست از نیلا زهرچشم بگیره.
	- حاجی کجا بود پس؟
	- حاجی نرسیده رفت دیدن حاج اکبری. میگفتن قلبش ناراحت شده بیمارستان بستریه.
	- خیلی خوب. (4)
	وقتی به جلوی منزل عمویش رسیدند شاهین گفت:
	- تو نمیای تو؟
	- نه! من برم خونه دوش بگیرم.
	- پس صبر کن من نیلا رو بذارم و باهات میام.
	- نیلا رو بذاری اینجا ؟
	- آره. (14)
	- چرا؟ (21)
	- یه کاری دارم.
	شاهین رفت و زنگ در را زد. کمی منتظر ماند که صدای مردی در اطرافش پیچید که گفت:
	- به به، آقا شاهین، راه گم کردی، بیا تو.
	- ممنون علی. بانو جان هستن؟
	- بله. (41)
	- بگو بیاد دم در باهاش کار مهمی دارم.
	- چشم. (16)
	زنده باشی.
	در بزرگ با صدای تقی روی پاشنه چرخید. شاهین وارد شد و در را روی هم گذاشت.
	رامین با موهایش بازی میکرد و خستگی از چهرهاش میبارید.
	نیلا او را نگریست و با دیدن کلافگی رامین گفت:
	- ببخشید به زحمت افتادی.
	رامین توجهی به نیلا نکرد و جواب نداد.
	- با من قهری؟ (1)
	رامین در را باز کرد و پیاده شد و مشغول سیگار کشیدن شد. نیلا آهی کشید و با بیحالی دوباره به گوشه در تکیه کرد و پلک بست.
	رامین سیگار نصفه اش را پرت کرد و دوباره سوار شد. با بستن درب، نیلا پلک گشود. رامین گفت:
	- نیلا، انتظار ما از تو بیشتر از این حرفا بود. طوری رفتار کن که در حدت باشه. این طرز حرف زدن و این رفتارا از تو خیلی بعید بود.
	- اونا میخوان من رو به بازی بگیرن.
	- این در مورد شاهین صدق نمیکنه.
	- ولی... (4)
	- میدونی چیه؟ تو توهم زدی. از خدات هم باشه که شاهین شوهرته.این همه حواسش بهت هست. ولی تو مثل بچهها باهاش رفتار میکنی. چرا باید تالار رو ول میکردی میاومدی بیرون. زن من بودی گردنت رو خورد میکردم. چرا باید حرفهای زن عمو رو به شاهین میرسوندی؟ تو که...
	نیلا بغض کرد و به گریه افتاد. رامین نفس عمیقی کشید و موهایش را چنگ زد. پلکهایش را روی هم فشرد و گفت:
	- بدبخت شاهین. کوه درد که میگن شاهین رو گفتن. اون از عشق نافرجامش با نوشین و سالها افسردگی این هم از ازدواج اجباری با تو. بابا یه ذره بهش احترام بذار. به خودت و زندگیت احترام بذار. شوهرته. هی با غیرتش بازی کن، هی با غرورش بازی کن.
	او رو به نیلا گفت:
	- گریه دوای دردت نیست. یه ذره عقل لازم داری.
	چند دقیقه بعد بانو به نزدیکی شاهین آمد و از همان فاصله چند قدمی گفت:
	- ماشاءالله، ماشاءالله. الهی صد هزارمرتبه شکر برای سلامتی این پسر رشید.
	- ممنون زن عمو.
	به شاهین رسید و گفت:
	- جانم شاهین. چرا نیومدی تو؟
	- سلام بانو جان.
	- سلام به روی ماهت مادر. راه گم کردی.
	- براتون یه زحمت دارم. میدونین که شاهین جز وقت دردسر، سراغ شما نمیاد.
	- بگو مادر، هر چی هست رحمته.
	- ممنون. گفتم یه چند روزی نیلا رو پیش خودتون نگهدارین. دیگه نمیخوام خونه بابا باشه.
	بانو بدون اینکه بپرسد گفت:
	- قدمش سر چشم. فقط شرط داره.
	- چه شرطی؟ (1)
	- زن و شوهر باید با هم تو
	این خونه باشن.
	- آخه... (5)
	- آخه نداریم.
	- زحمت میشه.
	- واقعا! زنت باشه تو نباشی زحمتا نصف میشه؟
	شاهین شوخیهای بانو را میشناخت. لبخند زد و گفت:
	- میگم مزاحم نباشم
	- برو بردار بیارش. بدو. بلبل زبونی نکن واسه من. تا دیروز من دماغش رو میگرفتم حالا اونقدر قد بلند کرده که با من تعارف کنه.
	شاهین سرفرود آورد و گفت:
	- نمک پرورده ایم. نیلا همراهم هست. بیرون تو ماشینه. میرم میارمش.
	- چرا زودتر نمیگی.
	بانو و شاهین به جلوی در رفتند. شاهین درب عقب را گشود و بازوی نیلا را گرفت و او را پیاده کرد.
	بانو با دیدن نیلا روی دستش زد و گفت:
	- خدا مرگم بده شاهین. چی شده؟ تو زدیش؟
	شاهین در حال نگاه کردن به صورت نیلا و گرفتن اشک از صورت او گفت:
	- نه زن عمو بعدا توضیح میدم.
	نیلا به سختی سلام کرد. بانو با محبت جواب داد. شاهین نیلا را به دست بانو سپرد و گفت:
	- من میرم براش وسیله بیارم.
	- باشه عزیزم. وسایل دوتاتون رو بیار. به رامین هم بگو باید توضیح مناسبی برای این رفتارش داشته باشه.
	نیلا را وارد باغ کرد. رامین پیاده شد و گفت:
	- سلام زن عمو.
	بانو بیتوجه وارد باغ شد و در را بست. رامین پوفی کرد و سوار شد. شاهین هم کنارش نشست و گفت:
	بانو بیتوجه وارد باغ شد و در را بست. رامین پوفی کرد و سوار شد. شاهین هم کنارش نشست و گفت: (1)
	بانو بیتوجه وارد باغ شد و در را بست. رامین پوفی کرد و سوار شد. شاهین هم کنارش نشست و گفت: (2)
	- نتونستی زودتر پیاده شی.
	- داشتم با شیلا حرف میزدم. نگران نیلا بود.
	- از کی تا حالا اونا نگران زن من میشن. برو خونه.
	چند دقیقه بعد آنها در منزل بودند. شاهین وقتی وارد سالن شد کسی را ندید. همه از ترس در اتاقهایشان پناه گرفته بودند.
	چند دقیقه بعد آنها در منزل بودند. شاهین وقتی وارد سالن شد کسی را ندید. همه از ترس در اتاقهایشان پناه گرفته بودند. (1)
	چند دقیقه بعد آنها در منزل بودند. شاهین وقتی وارد سالن شد کسی را ندید. همه از ترس در اتاقهایشان پناه گرفته بودند. (2)
	شاهین به سرعت به طبقه بالا به اتاق مادرش رفت و در را باز کرد. منیر خانم که در حال استراحت بود روی تخت نشست و  معترض گفت:
	- چه خبرته شاهین؟
	- چه خبرمه؟ شما با گلدون زدی تو سر زن من؟
	- مگه مهمه؟ هان؟ مهمه؟ برادر اون...
	شاهین با همه توان فریاد کشید:
	- بسه. (1)
	منیر خانم با چشمهای گشاد شده سکوت کرد. ترسید. تا به حال ندیده بود شاهین اینچنین بر سرش فریاد بکشد.
	همه جلوی در اتاق جمع شدند. رامین وارد اتاق شد و بازوی شاهین را کشید و  گفت:
	- داداش ول کن تو رو به پیغمبر. نیلا که حالش خوبه. حالا هی کش رو بکش.
	شاهین دست رامین را از بازویش برداشت و او را سمت در هول داد و گفت:
	- تو برو بیرون. بحث بین من و مادرمه. برو دوش بگیر. برو آفرین.
	رامین کلافه بیرون رفت و دو دستش را باز کرد و گفت:
	- من دیگه کاری به شماها ندارم. دیگه دخالت نمیکنم حتی اگر همدیگر رو بکشین.
	- کار درست رو انجام میدی.
	اما رامین با دلهره پای نردهها نشست و بازوهایش را دور زانوهایش انداخت.
	اما رامین با دلهره پای نردهها نشست و بازوهایش را دور زانوهایش انداخت. (1)
	اما رامین با دلهره پای نردهها نشست و بازوهایش را دور زانوهایش انداخت. (2)
	شاهین رو به مادرش فریاد زد:
	- دیگه بسه. دیگه کافیه. نوشین رو ازم فراری دادی، دست از سر این بکی بردار.
	منیر خانم ناباور گفت:
	- به خاطر اون سر من داد میزنی؟
	- داد میزنم، خوب میکنم که داد میزنم. چرا دست از سر زندگی من برنمیداری؟ هان؟
	- من فقط خوشبختی تورو میخوام. حیف نیست تو با خواهر قاتل شاهرخ زندگی کنی؟
	- چتون شده شماها؟ هان؟ چتون شده؟ بابام به زور اون رو زن من میکنه تو به زور میخوای جداش کنی؟ بفهمید. اون الان زن منه. ناموس منه. شریک زندگیمه.
	منیر خانم به گریه افتاد و گفت:
	- ازش متنفرم شاهین. ازش متنفرم. نذار اون تو خونه من باشه. نذار من ببینمش. نذار اون رو کنارت ببینم. ازش بیزارم شاهین. طلاقش بده بره. بهترین دختر رو برات میگیرم.
	شاهین با کلافگی سرتکان داد. موهایش را چنگ زد. پلکهایش را روی هم فشرد و بعد جلوی مادرش روی پاهایش نشست و گفت:
	شاهین با کلافگی سرتکان داد. موهایش را چنگ زد. پلکهایش را روی هم فشرد و بعد جلوی مادرش روی پاهایش نشست و گفت: (1)
	شاهین با کلافگی سرتکان داد. موهایش را چنگ زد. پلکهایش را روی هم فشرد و بعد جلوی مادرش روی پاهایش نشست و گفت: (2)
	- عزیز، خانوم، تاج سر، مادر! بفهم، درک کن. اون الان زن منه. شریک خواب و بیداری منه. به خدا حالم باهاش خوبه. به خدا نگاهش که میکنم آرامش میگیرم. به خدا وقتی اون آرومه، میخنده، شادی رو به قلب و روح من تزریق میکنه. نمیدونم چی داره، نمیدونم چرا، ولی...
	منیر خانم در تیله های چشم شاهین خیره بود. شاهین از جایش بلند شد و گفت:
	- من میرم، روزی برمیگردم که نیمه وجود من رو قبول کنی. گفتم تو زندگیم دخالت کنید خودم رو ازتون میگیرم. الان هم همون زمانه.
	شاهین راه افتاد و از بین شیلا و ربکا عبور کرد. ربکا با دیدن حال شاهین آهی کشید و به اتاقش رفت. رامین هم با بیچارگی شاهین را نگاه میکرد. شاهین به سوئیت رفت و لباسها و وسایل مورد نیاز خود و نیلا را برداشت.
	چمدانها را با سرعت پر میکرد و روی هم میچید.
	رامین به کنارش آمد و روی تخت نشست و گفت:
	- تصمیم داری بری؟
	- بمونم هر روز یه بحث داشته باشم. اینا به جای حل کردن مشکلاتشون دارن روز به روز با نیلا بدتر میشن.
	- نیلا به قدر خودش مقصر هست.
	- نیلا زیر بار فشار روحی روانیه. من درکش نکنم کی میخواد بکنه؟ ماه منیر؟
	- ماه منیر زیر بار فشار نیست؟ مرد مؤمن بچهاش از کَفِش رفته. چه انتظاری داری؟ هر کی ندونه تو خوب میدونی شاهرخ بیشتر به مادرت وابسته بود. مادرت خیلی دو
	ستش داشت. اونقدری که شاهرخ شب و روز سرش به سینه مادرت بود کدومتون حواستون بهش بود؟ هان؟ تو هم که چسبیده به حاجی بودی. این اواخر ماه منیر و شاهرخ مدام درگیر بودن. مادرت یه جورایی خودش رو شریک مرگ شاهرخ میبینه. اگر تو بچهات رو از دست بدی همینطوری راح...
	- حالا که چی؟ چکار کنیم؟ بذارم نیلا رو تیکه تیکه کنه؟ مگه گوشت قربونیه؟ مگه من گفتم مدام پاپیچ شاهرخ شو. مگه من بین شاهرخ و ماه منیر رو به هم زدم؟ هان؟ چند بار بهش گفتم شاهرخ عین من نیست. اون تحمل نداره یه وقت دست به حماقت میزنه؟ چند بار گفتم شاهرخ م...
	- چی بگم! (1)
	- مادرم کلا اینجوریه. یادت که هست با نوشین چکار میکرد! حالا نوبت نیلاس. ولی کور خوندن. این تو بمیری از اون تو بمیریا نیست. دیگه نمیذارم این یکی رو ازم بگیرن.
	رامین سر به زیر گرفت و آرام گفت:
	- شاهین، قبول کن نوشین خودش از اول نیومده بود که بمونه.
	- چرا اومده بود بمونه. این خانم اونقدر غرورش رو خورد کرد که یه درس حسابی به همه داد و رفت.
	- نوشین اگه موندنی بود یه بار بهت ابراز علاقه میکرد.
	شاهین در جایش خشک شد. روسری نیلا را در دستش فشرد.
	رامین نفس عمیقی کشید و گفت:
	- بیخیال. (1)
	شاهین جعبههای نیلا را بیرون کشید و داخل آنها را نگاه کرد. طلا و جواهراتش بودند و کارتهای بانکیش. آنها را درون ساک انداخت. کیفهایش را برداشت و گفت:
	- نگاه چقدر بار زده با خودش.
	آنها را درون چمدان انداخت. دفتر خاطرات را برداشت و برانداز کرد و گفت:
	- خاطره هم مینویسه.
	و آن را درون ساک انداخت.
	رامین به دست شاهین خیره بود و حرکات او را زیر نظر داشت. شاهین جعبه طلایی را برداشت و گفت:
	- اینا چیه؟
	بعد آن را هم درون ساک انداخت.
	- تو داری همه چیز رو جمع میکنی؟ واقعا داری میری؟
	- آره. (15)
	- خونه نداری میخوای چکار کنی؟
	- یه فکرایی دارم.
	- بیا برو تو یکی از آپارتمانهای من بشین.
	- دیگه چی جوجه؟ همین مونده منت تو بیاد سرم.
	- چرا اینقدر مزخرفی. تو کم به گردن من حق داری؟
	- خفه شو دیگه. (1)
	- خوب چه عیبی داره؟ برو بشین، خونه خریدی تخلیه اش کن.
	- بس کن رامین.
	- چرا نمیذاری عمو برات بخره؟
	- که بگن دستش تو جیب باباشه. اگه میخواستم زودتر از اینا این کار رو میکردم.
	- خوب تو همه چیزت رو از دست دادی، حقت هم هست عمو کمکت کنه. بچهاش هستی.
	- خودم بلدم چکار کنم. لازم به گفتن تو نیست.
	- چکار میکنی؟ (1)
	- هنوز اونقدرام دست خالی نشدم.
	رامین چند لحظه شاهین را نگریست و گفت " نکنه رو ماشینت حساب کردی؟"
	- کم قیمتی نداره.
	- ولی تو خیلی دوستش داری.
	- وقتی تحت فشارم دیگه نباید دوسش داشته باشم.
	- باشه. حالا کمک میخوای؟
	- بله. این چمدونارو ببر.
	رامین برای بردن چمدانهای به شاهین کمک کرد.
	شاهین نگاهی به سر تا سر سوئیت کرد. مأمن تنهاییش را باید تخیله میکرد و میرفت. دیگر ماندن را جایز نمیدانست.
	رامین برگشت و از کنار در گفت:
	- شاهین. تو به اینجا عادت کردی.
	- میدونم. (1)
	- پس چرا میری؟
	- چون حال زنم مهمتر از علایق منه.
	- زنت با در به دری حالش خوب میشه؟
	- شاید شد.
	- تو همیشه تو یک لحظه تصمیم میگیری. امیدوارم اینبار زمین نخوری.
	- مراقبم.
	او با یک چمدان و ساکش بیرون آمد و در را قفل کرد.
	- دیگه چرا در رو قفل میکنی؟
	- ترک عادت موجب مرضه. کلید رو میدم به حاجی.
	وقتی وارد سالن شدند ماه منیر خانم و شیلا در سالن قدم رو میرفتند. منیر خانم با دیدن شاهین گفت:
	وقتی وارد سالن شدند ماه منیر خانم و شیلا در سالن قدم رو میرفتند. منیر خانم با دیدن شاهین گفت: (1)
	وقتی وارد سالن شدند ماه منیر خانم و شیلا در سالن قدم رو میرفتند. منیر خانم با دیدن شاهین گفت: (2)
	- شاهین! چرا اینطوری میکنی؟ مادر بذار با هم حرف میزنیم.
	- برای حرف زدن دیره حاج خانوم.
	- تو داری من رو به اون زن میفروشی؟ تو داری بین ما اون رو انتخاب میکنی؟
	- نه، اصلا. هیچ انتخابی در کار نیست. من فقط دارم میرم پی زندگیم. سیوچهارسالمه و میخوام از اینجا به بعد مستقل باشم. دیگه نمیخوام بین اعضای خانوادم تنش پیش بیاد.
	- تو که چیزی رو حسابت نداری، با چی میخوای یه خونه اجاره کنی. با چی وسیله بخری؟
	- خدا روزی رسونه.
	شاهین راه افتاد که شیلا سمت شاهین رفت و او را بغل کرد و بغض کرده گفت:
	- نرو شاهین. این خونه بی تو ارزش نداره.
	شاهین روی سر او بوسه زد و گفت:
	- چند وقته نیومدی سوئیت، چند دقیقه بشینی پیش داداشت؟ فرقش چیه بود و نبود این داداش؟ از من رو میگرفتی که زنم خواهر قاتله؟ ولی نفهمیدی من با این زن چقدر خوشحالم. وقتی جایی کسی نفهمیدت، بود و نبودت چه فرقی داره؟
	شاهین از او جدا شد و راه افتاد.
	منیر خانم گریان گفت:
	- شاهین نرو مادر. دق میکنم.
	- اگه بمونم باید خودم دق کنم.
	شاهین راه افتاد تا گریههای مادرش
	او را نرنجاند.  رو به شیرین و مه لقا که جلوی در ایستاده بودند سر تکان داد و خطاب به شیرین گفت:
	- حواست به درست باشه شیرین. وای به حالت رتبه کنکورت کم بیاد. فکر نکن حواسم نیست که امسال کنکور داری. وای به حالت مه لقا خانم ازت راضی نباشه.
	شیرین بغض کرد و دستهایش را روی صورتش گذاشت و گریه کرد. شیلا با دیدن شیرین بلندتر گریه کرد. شاهین جلو رفت و دستش را روی سر شیرین کشید و لبخند زد و گفت:
	- عروس از خونه میره که گریه میکنی؟
	شیرین دستهایش را برداشت و اشک ریزان گفت:
	- تو رو خدا آقا نرید.
	مه لقا هم با گوشه روسریش اشکهایش را پاک میکرد. گفت:
	- آقا! به خدا بدون شما دیگه دل هیچ کاری نداریم. کجا میرین، من میرم میفتم رو دست و پای نیلا خانم از دلش در میارم. فقط تو رو خدا بمونید.
	قلب شاهین به درد آمد. روی سر شیرین بوسهای زد و گفت:
	- مراقب مامانت باش. درسهات هم بخون.
	دست مه لقا را گرفت و بوسید که مه لقا گریان روی زمین نشست و گفت:
	- این چه کاریه آقا. من شرمنده شمام. شاهین دستش را زیر بازوی مه لقا انداخت و گفت:
	- تو مثل مادرم بودی. بالا پایین شدنت از این پلهها برای غذا و دوام رو فراموش نمیکنم.
	وبعد وسایلش را برداشت و راه افتاد.
	نزدیک درب پارکینگ بود که کسی ازپشت محکم بغلش کرد. گریه میکرد و زار میزد. رو به عقب کرد و ربکا را دید.
	او را به سختی از خود جدا کرد. رامین کلافه از دور نگاهشان میکرد. ربکا با چشمانی اشکبار گفت:
	- نرو شاهین. تو رو خدا نرو. ببخشید اگر با زنت بدخلقی کردم و رنجیدی. ببخشید که باعث رنجیدنت شدم. ببخشید شاهین. خودت رو ازمون نگیر. این تنبیه بزرگیه.
	- ربکا من به خاطر خودم و زندگیم میرم. باور کن به نفع همهاست.
	ربکا سرش را بلند کرد و به چشمهای شاهین زل زد و آرام گفت:
	- دوستت دارم. دوستت داشتم. همیشه دلم میخواست بهت بگم. ولی نتونستم.
	شاهین پیشانیش را به پیشانی ربکا چسباند و گفت:
	- من میدونستم. اما به روت نیاوردم چون هرگز به عنوان عشق تو قلبم جا نمیگیری. تو هیچ فرقی با شیلا و شیوا نداری عزیزم. تو و رامین خواهر برادر مائید. من هیچوقت تو رو غیر از این نگاه نکردم و نمیتونم طور دیگه نگاهت کنم. برو به زندگیت برس. به پسری که لایق...
	شاهین از ربکا جدا شد. اشکهای او را پاک کرد و گفت:
	- من هیچوقت برای تو نبودم. هیچوقت هم برای تو نمیشم.
	موهای ربکا را پشت گوشش زد و گفت:
	- به فکر آیندهات باش.
	و وارد پارکینگ شد و ربکا خود را در آغوش کشید و گریست.
	وقتی وسایلش را درون ماشین جای داد سوار شد و حرکت کرد. رامین از در باغ خارج شده بود. شاهین توقف کرد و خطاب به او گفت:
	- مراقبشون باش.
	رامین با اعصاب خورد گفت:
	- چرا این کارها رو میکنی. میخوای چی رو ثابت کنی؟
	- خودم رو.
	- نگرانت باشم؟
	- نه اصلا. ولی نذار من نگران دخترا باشم.
	رامین دستش را روی چشمش گذاشت و گفت:
	- چشم. (17)
	شاهین حرکت کرد.
	در بین راه آب معدنی خرید و یک آرامبخش خورد. کنار خیابان پارک کرد و پیاده شد و چندین سیگار پشت هم دود کرد. وقتی کمی آرامتر شد حرکت کرد. به منزل عمویش رفت. خدمتکار بانو کمک کرد تا وسایل را به اتاقی که برایشان مهیا کرده بود ببرد.
	در بین راه آب معدنی خرید و یک آرامبخش خورد. کنار خیابان پارک کرد و پیاده شد و چندین سیگار پشت هم دود کرد. وقتی کمی آرامتر شد حرکت کرد. به منزل عمویش رفت. خدمتکار بانو کمک کرد تا وسایل را به اتاقی که برایشان مهیا کرده بود ببرد. (1)
	در بین راه آب معدنی خرید و یک آرامبخش خورد. کنار خیابان پارک کرد و پیاده شد و چندین سیگار پشت هم دود کرد. وقتی کمی آرامتر شد حرکت کرد. به منزل عمویش رفت. خدمتکار بانو کمک کرد تا وسایل را به اتاقی که برایشان مهیا کرده بود ببرد. (2)
	شاهین پرسید:
	- نیلا کجاست بانو جان.
	- تو اتاق خوابیده مادر.
	عمویش آمد و شاهین برخاست. باهم دست دادند و احوالپرسی کردند. شاهین به تعارف عمویش نشست. عمویش با آن لبخند همیشگی و چهره دلنشین و نورانیش پرسید:
	عمویش آمد و شاهین برخاست. باهم دست دادند و احوالپرسی کردند. شاهین به تعارف عمویش نشست. عمویش با آن لبخند همیشگی و چهره دلنشین و نورانیش پرسید: (1)
	عمویش آمد و شاهین برخاست. باهم دست دادند و احوالپرسی کردند. شاهین به تعارف عمویش نشست. عمویش با آن لبخند همیشگی و چهره دلنشین و نورانیش پرسید: (2)
	- عمو جان چی به روز دختر بیچاره آوردی.
	- دستم بشکنه عمو اگه من بوده باشم.
	- پس چی شده؟
	- کار حاج خانومه.
	عمویش مات شد و بانو سرش را با تأسف سر تکان داد.
	- مادرت؟
	- بله. با گلدون زده بود تو صورتش.
	- الله اکبر... این چه کاریه بابا؟
	- نمیدونم. یه لحظه عصبانی شده بود.
	- حالا اومدی بیرون از خونه بابات؟
	- بله با اجازتون.
	- باید از اول فکر جدایی میکردی.
	- فکر نمیکردم تا این حد تنش زیاد بشه.
	- حالا دیگه گذشت.
	- بله. دیگه باید از یه جایی جلو این تنشها رو میگرفتم. نیلا واقعا آرامش نداره. مخصوصا از دیروز بدجور به هم ریخته بود. باید بهش احساس آرامش بدم و کمک کنم که بهم اعتماد کنه.
	- خیلی خوبه که به فکرشی.
	- نه تنها به فکر اون به فکر خودم هم هستم. به فکر زندگی مشترکمون
	- احساس اشتراکی داری باهاش؟
	شاهین سرش را تکان داد و گفت:
	- چرا که نه. خواسته یا ناخواسته الان شریک شب و روزمه. باید تلاشم رو بکنم.
	- تو با گذشته فرق نکردی. هنوز هم همون پسر عاقل و با محبتی.
	- نمیدونم. ولی به این دختر مدیونم. همین که نگاهش میکنم فکرم به کار میافته. عزمم جزم میشه که زندگیم رو زیر و رو کنم. فقط یه سری چیزها هست.
	- چی؟ (7)
	- اینکه نیلا نگرانه و نمیتونه اعتماد کنه. پس باید جدا میشدم تا احساس کنه من تکیهگاهش هستم. اینطور کم کم ترس از وجودش میره
	.
	- خیلی خوبه.
	- علی کجا رفت زن عمو؟
	- وقتی اومدین و حال نیلا رو دید گفت میره خونه که راحت باشه.
	- این چه کاریه؟ شرمندمون کرد.
	- نگرانش نباش. اون سر و تهش رو که میزنی، اول آخر اینجاست. فردا بازم میآد.
	- بچههاش بزرگ شدن؟
	- آره. پسرش امسال کلاس اول میره.
	- به سلامتی.
	بانو با غصه گفت:
	- تو باید زودتر از علی ازدواج میکردی. عمویش لبخند زد و گفت:
	- قسمت بهتری در انتظارش بوده. بانو دستهایش را رو به آسمان گرفت و گفت:
	- انشاءالله.
	بعد رو به شاهین گفت:
	- گلوت رو تر کن جونم.
	- چشم. ممنون.
	بعد از اینکه شاهین یک چای تلخ نوشید. بانو با لبخند گفت:
	- میدونم بیقرار خانومتی. برو بالا. آخرین اتاق تو راهروی سمت چپ
	- ممنون بانو جان.
	شاهین از جا بلند شد و گفت: (1)
	- امری نیست عمو جان.
	- راحت باش. (1)
	شاهین به طبقهی بالا رفت. خود را به در اتاق رساند. آهسته در را باز کرد و وارد شد. اتاق تاریک بود. چراغ را روشن کرد که نیلا را با سر باندپیچی روی تخت دید. نیلا لحاف بزرگ را روی سرش کشید. شاهین در را قفل کرد و کتش را در آورد و چراغ را خاموش کرد. روی تخت...
	شاهین به طبقهی بالا رفت. خود را به در اتاق رساند. آهسته در را باز کرد و وارد شد. اتاق تاریک بود. چراغ را روشن کرد که نیلا را با سر باندپیچی روی تخت دید. نیلا لحاف بزرگ را روی سرش کشید. شاهین در را قفل کرد و کتش را در آورد و چراغ را خاموش کرد. روی تخت... (1)
	شاهین به طبقهی بالا رفت. خود را به در اتاق رساند. آهسته در را باز کرد و وارد شد. اتاق تاریک بود. چراغ را روشن کرد که نیلا را با سر باندپیچی روی تخت دید. نیلا لحاف بزرگ را روی سرش کشید. شاهین در را قفل کرد و کتش را در آورد و چراغ را خاموش کرد. روی تخت... (2)
	تنها امیدش ماشین بسیار گران قیمتش بود. از تمام آنچه که داشت همین برایش مانده بود. با اینکه خیلی دوستش داشت اما باید آن را میفروخت تا نیازهای زندگیش را رفع میکرد.
	رو به نیلا چرخید و لحاف را از روی سر او پایین کشید. در تاریکی نگاهش کرد. زیر لب گفت :
	- همش فدای یه تار موی تو. فقط تو راحت باش.
	آن شب هر دوی آنها در اتاق ماندند و حتی برای صرف شام نرفتند. نزدیک صبح بود که آسمان در هم طوفید. ابرها در هم پیچیدند و اولین باران دیر هنگام پاییزی باریدن گرفت.
	صدای رعد و برق و خوردن باران به شیشه باعث شد نیلا از خواب برخیزد. شاهین را نگریست و از تخت پایین رفت. چند قدم را نامتعادل برداشت و بعد خود را نگهداشت. به کنار پنجره رفت و باغ را نگریست که زیر بارش شدید باران سر خم کرده بود.
	شاهین خوابآلود صدا زد:
	- نیلا. (11)
	- بله! (6)
	-  از پشت پنجره بیا کنار!
	- دم صبحه تو این بارون کسی تو باغ نیست من رو ببینه.
	- رعد و برقه. شیشهها از صداش تکون میخورن. از اون بابت گفتم.
	نیلا به نگرانی دم صبح او لبخند زد و پرده را کشید و به تخت برگشت.
	شاهین او را در آغوش کشید و گفت: (1)
	- سرت بهتره.
	- خوبم. (6)
	- خوبه. (3)
	شاهین پلکهایش روی هم افتاد.
	- قرص خوردی؟
	- ها...
	- میگم قرص خوردی؟
	- آرامبخش و مسکن.
	- دیگه چی؟ فقط من رو نخوردی.
	شاهین با دهان بسته خندید. نیلا ضربهای به بازویش زد و گفت:
	- وقتی عوضی میشی ازت خوشم نمیآد.
	- اول که خجالت بکش. دوم وقتی عوضی نیستم از من خوشت میآد؟
	- بدم میآد هر چی میگم یه چیزی از توش در میاری.
	- باشه. (22)
	شاهین صدای کش آمده و خشدارش قطع شد. دوباره خوابش برده بود.
	نیلا دستش را بلند کرد موهای او را به بازی گرفت و اندیشید.
	به سفرشان به مهربانیهای او به صبرش برای گشت و گذار. به آرامشش برای لباسی که مجبورش کرده بود بخرد فکر کرد.
	اما ته دلش ترس داشت. از آینده، از فرزند داشتن، از دل بریدن از فرزند، از چیزی که خانم و آقای راستاد برایشان در ذهن داشتند. به یاد نگاههای شاهین افتاد. نگاهی که دلش را لرزانده بود. اما نخواست افکارش را پر و بال دهد. با خشم پلک بست و دندانهایش را روی ه...
	شاهین از خواب پرید و گفت:
	- آخ.
	نیلا دستش را ترسیده عقب کشید و گفت:
	- ببخشید. (1)
	شاهین دست او را گرفت و روی صورت خود گذاشت و دست خود را روی دست او قرار داد و دوباره خوابید. چند لحظه بعد بیدار شد و گفت:
	- چرا موهای من رو میکشی؟
	- الان که نکشیدم.
	- کی کشیدی؟
	- ده دقیقه پیش بود. بگیر بخواب شاهین، خیلی گیجی.
	- باشه. (23)
	- تو خواب و بیداری شبیه مشنگا میشی.
	شاهین خندید و گفت: (2)
	- عوارض قرصاص.
	- همونه. نشئه ای.
	شاهین جواب نداد و دوباره به خواب رفت. نیلا هم بعد از گوش دادن به صدای باران کم کم خوابش برد.
	وقتی بیدار شد ساعت نه گذشته بود و شاهین هم کنارش نبود. از تخت پایین رفت و وارد سرویس شد. دست و صورتش را شست و برگشت تخت را مرتب کرد.
	نگاهش به چمدانهای چیده شده روی هم افتاد. چمدانهای خودشان بود. تعجب کرد. رفت زیپ اولی را باز کرد. اما خالی بود. به پای کمد سفید رنگ داخل اتاق رفت و درب کمد را گشود و با دیدن لباسهای چیده شده شاهین تعجب کرد.
	درب دیگر را باز کرد و لباسهای خود را دید. نمی دانست چه خبر است.
	درب دیگر را باز کرد و لباسهای خود را دید. نمی دانست چه خبر است. (1)
	درب دیگر را باز کرد و لباسهای خود را دید. نمی دانست چه خبر است. (2)
	روی تاب و شلوارش رو پوش و روسری پوشید و از اتاق بیرون رفت.
	وقتی به طبقه پایین رسید پسری را روی مبل دید که پتو رویش کشیده بود و خواب بود.
	از اینکه کسی نبود تعجب کرد. به سمت آشپزخانه رفت و از روی اپن بانو و خدمتکارش را دید.
	وارد آشپزخانه شد و گفت:
	سلام. بانو با مهربانی و لبخند دلنشین جوابش را داد.
	- سلام عزیز دلم. صبحت بخیر. خوب خوابیدی؟
	- بله. خوب و بیش از اندازه.
	- اشکال نداره. دیروز مشخص بود از شدت ضربه گیج شده بود
	- الان بهتری؟
	- خیلی. (1)
	نیلا دست برد تا سبزی بردارد و به کمک کند. بانو با سطح چاقو روی دست او زد و گفت:
	- دست نزن.
	نیلا دستش را پس کشید و گفت:
	- میخوام کمک کنم.
	- اول صبحانه بخور. به خودت برس بعد. از دیروز هیچی نخوردی.
	- چشم. (18)
	- تازه شاهین کلی سفارشت رو کرد که مراقبت باشیم.
	- چشم. شاهین به من لطف داره.
	- وظیفشه مادر. مثلا زنشی.
	نیلا آرام گفت: (2)
	- اگه میخواست میتونست بد باشه.
	- کی؟ شاهین؟ شاهین هرگز نمیتونه حتی بخواد بد باشه.
	بانو خانم به فکر فرو رفت و خدمتکار گوشهی میز را برای نیلا چید.
	بانو یکدفعه در حال پاک کردن سبزی اندوهگین گفت:
	- شاهین چوب صافی و صادقیش رو خورد. شاهین چوب مردگونیش رو خورد. این پسر یه ذره غل و غش تو وجودش نیست. فکر کرد همه مثل خودشون. به جونش افتادن مثل گرگ دریدنش.
	- کیا؟
	- اون از خدا بیخبر...
	بانو سر بلند کرد و با نگاه مهربانش رو به نیلا گفت:
	- ولی اصلا مهم نیست. مهم اینه که الان تو رو داره. اون اوایل گفتن تو رو براش خون بس کردن خیلی نگران شدم. ولی وقتی شنیدم شاهین برگشته به کار کردن و مثل گذشتهها به سر و وضع ظاهریش رسیده، گفتم این امیده. این پسر یه چیزی تو دلش جوونه زده که باز داره مثل ق...
	بانو لبخند زد و سبزیها را دسته کرد.
	نیلا به این فکر کرد که بانو با وجود دو خدمتکار زن در حال رسیدگی به امور آشپزخانه است. اما هیچوقت ندید ماه منیر به مه لقا کمک کند و اصلا در امور او دخالت نمیکرد. تنها دخالتش دستور و لیست چیدن بود.
	نیلا یک لقمه کوچک برداشت و در دهان گذاشت. بانو خندان گفت:
	- شاهین تا دلت بخواد غده. غدیش به حاج آقا و حاج خانوم رفته. پدربزرگ خدا بیامرزشون از حاج خلیل بدتر بود. شاهین از نسل ایناس. بلده زندگی کنه، بلده پول بسازه، فقط کافیه اراده کنه. اما بديش اینه به مشکل بر بخوره نمیذاره کسی زیر بال و پرش رو بگیره. فکر می...
	نیلا لقمه دیگری برداشت که لقمه از دستش کشیده شد. سرش را دور صندلی گرداند تا بتواند کسی که پشت سرش راه میرود را ببیند. و با دیدن پسری که روی صندلی بغل دستش نشست تعجب زده گفت:
	- سلام. (20)
	پسر با جوییدن لقمه اش گفت:
	- سلام. لقمه بزرگتر بگیر دختر. واسه مورچه لقمه گرفتی. افتاد لای دندونام.
	نیلا متعجب به او خیره بود. پسر دست برد و چای او را برداشت و یک جرعه نوشید.
	بانو معترض گفت:
	- بذار باهاش آشنا شی، بعد شروع کن اذیت کردنش.
	- آشناس خوب. مگه نگفتین نیلا زن شاهینه!
	و بعد رو به نیلا گفت: (1)
	- خوبی نیلا؟
	دستش را سمت او دراز کرد. نیلا با او دست داد. پسر دستش را تکان داد و گفت:
	- کاوه هستم. پسر کوچیکه حاج جلیل و بانو.
	- خوشبختم.
	- حالا که خوشبختی یه لقمه واسم بگیر ببینم شاهین بعد از این همه سخت گرفتن زن قابلی گرفته یا نه؟
	بانو معترض گفت: (1)
	- کاوه! باز شروع نکن. خدیجه خانم. یه چایی بده نیلا.
	- چشم خانم. (2)
	نیلا برای او یک لقمه بزرگ نان و پنیر و گردو گرفت. کاوه لقمه را گرفت و گفت:
	آ ماشاءالله... زن قابلیه. کار بلده.
	- کاوه به خدا زنگ میزنم حاج آقا ادبت کنه.
	کاوه لقمه را به زور در دهان جای کرد. بانو با نگاه سرزنش وار گفت:
	- حداقل واسه بار اول، شکم بارگیت رو بهش نشون نده.
	کاوه بی خیال شانهاش را بالا انداخت.
	خدیجه خانم یک استکان چای مقابل نیلا گذاشت. نیلا یک جرعه نوشید که کاوه گفت:
	- از شنگول، منگول و حبه انگور چه خبر؟
	- کیا؟ (1)
	- نمیدونی؟
	- نه! (3)
	- شیلا و رامین و ربکا اسمای دیگشونه
	نیلا خندید و گفت: (3)
	- رامین بشنوه دعوات میکنه.
	- رامین خودش میدونه من اسمش رو چی گذاشتم!
	بانو خانم دسته آخر سبزی را درون ظرف انداخت و گفت:
	- اون هم به تو میگه، گاوه.
	نیلا ناخواسته خندید و بعد هر دو دستش را روی دهانش گذاشت.
	از رامین انتظار داشت چنین جوابی داشته باشد.
	کاوه با ناراحتی مادرش را نگاه میکرد. بانو گفت:
	- چیه؟ رو بچههای مردم اسم میذاری، اونام روت اسم گذاشتن.
	کاوه رو به نیلا گفت:
	- بنده مهندسی نفت خوندم. گرایش مهندسی مخازن توی
	عسلویه کار میکنم. ده روز مرخصی دارم. الان هم در خدمت شمام. دیشب رسیدم و جلوی تی وی خوابم برد. غیر حضوری با شما آشنا شدم و شما سطح تحصیلاتتون؟
	عسلویه کار میکنم. ده روز مرخصی دارم. الان هم در خدمت شمام. دیشب رسیدم و جلوی تی وی خوابم برد. غیر حضوری با شما آشنا شدم و شما سطح تحصیلاتتون؟ (1)
	عسلویه کار میکنم. ده روز مرخصی دارم. الان هم در خدمت شمام. دیشب رسیدم و جلوی تی وی خوابم برد. غیر حضوری با شما آشنا شدم و شما سطح تحصیلاتتون؟ (2)
	- کارشناسی ارشد پرستاری.
	- به به. خانم دکتر.
	- دکتر نیستم جناب مهندس.
	- پرستار کم از دکتر نداره. اون هم ارشد.
	نیلا لبخند زد و کاوه از جایش بلند شد و گفت:
	- خوش گذشت دکتر.
	و بیرون رفت. بانو در حال شستن سبزی گفت:
	- از کاوه چیزی به دل نگیر. کلا اخلاقش اینجوریه.
	- نه. اصلا. خیلی هم خوبه.
	نیلا بعد از خوردن صبحانه مشغول جمع کردن ظروف شد که بانو اجازه نداد و گفت:
	- تو دست نزن دخترم. برو استراحت کن.
	- من از دیروز خیلی خوابیدم و دیگه نمیتونم بخوابم.
	- پس برو توی تراسِ بالا، ببین بارون چقدر قشنگه.
	نیلا سر فرود آورد و وارد سالن شد. کاوه نبود و نیلا به طبقهی بالا رفت. خوشحال بود که کاوه شکستگی سرش را به رویش نیاورد. در میان راهرو دری بود که به تراس ختم میشد.
	نیلا سر فرود آورد و وارد سالن شد. کاوه نبود و نیلا به طبقهی بالا رفت. خوشحال بود که کاوه شکستگی سرش را به رویش نیاورد. در میان راهرو دری بود که به تراس ختم میشد. (1)
	نیلا سر فرود آورد و وارد سالن شد. کاوه نبود و نیلا به طبقهی بالا رفت. خوشحال بود که کاوه شکستگی سرش را به رویش نیاورد. در میان راهرو دری بود که به تراس ختم میشد. (2)
	در را باز کرد و وارد آن شد. از سرما دستهایش را زیر بغلش زد.
	باغ پاییز زده را زیر بارش باران نگریست. بسیار زیبا بود و بوی باران حالش را بهتر میکرد.
	کمی بعد خدیجه خانم با یک شال بزرگ قهوهای آمد. آن را روی شانههای نیلا انداخت و رفت. نیلا شال را بیشتر دور خود پیچید و با نگاه به باران به یاد روزهای گذشته افتاد. به یاد سینا، به یاد پدر و مادرش به یاد حسام.
	کمی بعد خدیجه خانم با یک شال بزرگ قهوهای آمد. آن را روی شانههای نیلا انداخت و رفت. نیلا شال را بیشتر دور خود پیچید و با نگاه به باران به یاد روزهای گذشته افتاد. به یاد سینا، به یاد پدر و مادرش به یاد حسام. (1)
	کمی بعد خدیجه خانم با یک شال بزرگ قهوهای آمد. آن را روی شانههای نیلا انداخت و رفت. نیلا شال را بیشتر دور خود پیچید و با نگاه به باران به یاد روزهای گذشته افتاد. به یاد سینا، به یاد پدر و مادرش به یاد حسام. (2)
	یاد شبی افتاد که حسام را کنار نازنین دید.
	پلکهایش را بست. آن لحظه در ذهنش تداعی شد. یادش آمد که چیزی در درونش فرو ریخت.
	پلکهایش را بست. آن لحظه در ذهنش تداعی شد. یادش آمد که چیزی در درونش فرو ریخت. (1)
	پلکهایش را بست. آن لحظه در ذهنش تداعی شد. یادش آمد که چیزی در درونش فرو ریخت. (2)
	از خود پرسید:
	- چی بود که تو دلم از هم پاشید.
	کمی بعد با خود گفت:
	- اعتمادم به حسام از بین رفت.
	و وقتی حرفهای نازنین در ذهنش زنده شدند یاد نگاهش به حسام افتاد. نگاه داغش به او سرد شد. دنیای پیش چشمش تیره و تار شد و او را برای یک لحظه حقیرترین موجود زندگیش دید. موجودی که نتوانسته بود به کسی بفهماند نیلا عشقش است.
	وقتی یادش آمد او چه قولی در مورد ترک کردنش به مادرش داده بود ناخواسته اشک از زیر پلکهایش سرازیر شد. بغضش ترکید و در صدای رعد و باران گریهاش را رها کرد.
	از خود پرسید چگونه اویی را دوست میداشتم که برای داشتنم ذرهای نجنگید. حاضر نشد ذرهای از بار مشکلاتم را به دوش بکشد. و هرگز در سختیها کنارم نبود.
	چرا باید با آن حقارت رو به رو میشدم و زودتر به فکر جدایی نیفتادم.
	چرا باید با آن حقارت رو به رو میشدم و زودتر به فکر جدایی نیفتادم. (1)
	چرا باید با آن حقارت رو به رو میشدم و زودتر به فکر جدایی نیفتادم. (2)
	اشکهایش تمامی نداشت و در آن لحظه دلتنگ بود. دلش میخواست کنار کسی باشد. با کسی حرف بزند. کسی که تا نیلا هنوز لب باز نکرده است و چیزی نگفته از تمام احوالات درون او پرده بر میدارد.
	دست برد و گوشیش را از جیب شلوارش بیرون کشید.
	روی دگمه زد و صفحه را روشن کرد.
	و به قسمت مخاطبین رفت و نامی را لمس کرد. گوشی را بغل گوشش چسباند و طولی نکشید که بعد از دو بوق صدای آن مرد در گوشش پیچید.
	- الو، نیلا!
	- سلام. (21)
	آنقدر صدایش لرزان و بغض آلود و غمگین بود که همین یک کلمه کافی بود تا  تمام نگرانیهای عالم را به دل مرد مخاطبش بریزد.
	- جانم نیلا، چی شده؟ گریه کردی؟
	- بیا خونه شاهین، بیا پیشم.
	شاهین هراسان پرسید:
	- چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟
	- نه، نه، فقط احساس تنهایی میکنم. من...
	- الان میام، سریع خودم رو می رسونم.
	و قطع کرد. نیلا گوشیش را پایین کشید. روی صندلی فلزی سفید رنگ نشست و خم شد و دستهایش را لای پاهایش گذاشت و گریه کرد. نمیفهمید چرا تا این حد احساس دلتنگی میکرد. احساس تنهایی میکرد و تمام درخواستش کنار مردی بودن بود، که مراقب خورد و خوراکش، خواب و لب...
	طولی نکشید که از همانجا دید درب باغ باز شد و شاهین به درون آمد و با عجله سمت ساختمان آمد.
	طولی نکشید که از همانجا دید درب باغ باز شد و شاهین به درون آمد و با عجله سمت ساختمان آمد. (1)
	طولی نکشید که از همانجا دید درب باغ باز شد و شاهین به درون آمد و با عجله سمت ساختمان آمد. (2)
	باران شانههایش را می کوفت و او توجهی نداشت.
	و چند لحظه بعد درب تراس باز شد و شاهین بیرون آمد. نیلا برخاست. شاهین جلو رفت و او را در آغوش کشید و گفت:
	- چی شده نیلا؟ چرا اینقدر به هم ریخته ای؟
	- فقط... فقط....
	- فقط چی؟
	- دلم گرفته. اینجا احساس تنهایی و بیکسی میکنم.
	- بانو به این مهربونی. حداقل از حاج خانوم با محبت تره.
	- بله. ولی ترجیح میدادم توی سوئیت خودمون باشم. اونجا حضورت رو حس میکردم. کمتر احساس تنهایی داشتم.
	- به اینجا هم عادت میکنی.
	- مگه موندگاریم؟
	- چند روزی.
	شاهین دست نیلا را به دست گرفت و معترض گفت:
	- چندوقته اینجایی؟
	نیلا جواب نداد. شاهین او را به درون هدایت کرد و گفت:
	- بریم تو. یخ زدی. سرما بخوری باید چکار کنم؟
	وقتی به اتاقشان رفتند نیلا روی مبل نشست و شاهین کتش را به رخت آویز گوشهی اتاق آویزان کرد و مشغول گشودن دگمه سر آستینهایش شد.
	نیلا او را نگاه میکرد و عجیب در دلش آرامش نشسته بود و این موجب تعجبش بود. که چرا حضور این مرد او را آرام میکند و چرا نسبت به او این همه حس متناقض دارد. هم در کنارش آرام هست و هم نیست، هم به او اعتماد داشت و هم نداشت.
	نیلا او را نگاه میکرد و عجیب در دلش آرامش نشسته بود و این موجب تعجبش بود. که چرا حضور این مرد او را آرام میکند و چرا نسبت به او این همه حس متناقض دارد. هم در کنارش آرام هست و هم نیست، هم به او اعتماد داشت و هم نداشت. (1)
	نیلا او را نگاه میکرد و عجیب در دلش آرامش نشسته بود و این موجب تعجبش بود. که چرا حضور این مرد او را آرام میکند و چرا نسبت به او این همه حس متناقض دارد. هم در کنارش آرام هست و هم نیست، هم به او اعتماد داشت و هم نداشت. (2)
	شاهین کنار او جای گرفت
	و دستش را روی شانه نیلا انداخت و گفت:
	- اولین بار بود به من زنگ میزدی.
	- جز تو کسی رو نداشتم.
	شاهین بوسه ای روی شقیقه او گذاشت و گفت:
	- خوب کردی زنگ زدی. تا رسیدم فکرم هزار جا رفت. بانو هم نگران شد.
	- ببخشید که نگرانت کردم.
	- به من نگی میخوای به که بگی؟
	نیلا نگاهش را زیر گرفت. آرام گفت:
	- واقعا هیچکس.
	- نیلا! (8)
	- بله. (42)
	- من رو ببین.
	نیلا سر بلند کرد و او را نگریست.
	- سرت بهتره؟
	- بله. (43)
	- چیزی شده که من نمیدونم؟
	- نه. (18)
	- مطمئن باشم؟
	- آره. (16)
	- اگر یه وقت فکر کردی کاری از دستم بر میاد حتما بگو. باشه؟
	- همین که هستی خوبه.
	او نیلا را به آغوش کشید و به سینهاش فشرد. روی موهایش بوسه زد و صورتش را روی سر نیلا گذاشت. و نیلا چه احساس خوبی داشت از اسیر بودن در این آغوش تنگ. چه حال بهتری پیدا کرد وقتی خود را میان بازوان این مرد یافت.
	او نیلا را به آغوش کشید و به سینهاش فشرد. روی موهایش بوسه زد و صورتش را روی سر نیلا گذاشت. و نیلا چه احساس خوبی داشت از اسیر بودن در این آغوش تنگ. چه حال بهتری پیدا کرد وقتی خود را میان بازوان این مرد یافت. (1)
	او نیلا را به آغوش کشید و به سینهاش فشرد. روی موهایش بوسه زد و صورتش را روی سر نیلا گذاشت. و نیلا چه احساس خوبی داشت از اسیر بودن در این آغوش تنگ. چه حال بهتری پیدا کرد وقتی خود را میان بازوان این مرد یافت. (2)
	- از کار و زندگی انداختم.
	- این حرف رو نزن. چی بهتر از اینکه پیش تو باشم. تازه اون هم خودت خواسته باشی.
	نیلا دستهایش را دور کمر او انداخت و درحالیکه سرش روی سینه شاهین بود گفت:
	- میشه یه وقت من رو ببری پیش مامانم.
	- زخم سرت خوب بشه چشم.
	صدای ضربان قلب این مرد به او آرامش میداد. پلکهایش را بست و تپیدن قلب او را شنید و نوازش موهایش توسط شاهین بهترین احساس را به قلبش سرازیر میکرد.
	- نیلا. (12)
	- بله. (44)
	- میخوای ببرمت بیرون؟
	- کجا؟ (2)
	- خیابون گردی تو بارون.
	نیلا سر بلند کرد و شاهین را نگریست.
	شاهین منتظر، چشمهای او را نگریست.
	- بریم. (6)
	- پس بی معطّلی یه چیزی بپوش بریم.
	- چشم. (19)
	نیلا خواست از شاهین جدا شود که او اجازه نداد. نیلا در تلاطم چشمهای او غرق شد. شاهین سر خم کرد و بوسه نرمی روی لبهای او نشاند. چند لحظه به همان حال ماند و بعد سرش را عقب کشید.
	نیلا از جایش بلند شد و نمیدانست با طپش های اوج گرفته قلبش چه کند.
	نیلا از جایش بلند شد و نمیدانست با طپش های اوج گرفته قلبش چه کند. (1)
	نیلا از جایش بلند شد و نمیدانست با طپش های اوج گرفته قلبش چه کند. (2)
	یک دست مانتو شلوار پوشید و روسری را روی سرش انداخت.
	نیلا گفت: (3)
	- حاضرم.
	شاهین دستی به کتش کشید. خیس بود. یک کاپشن برداشت و پوشید. دست نیلا را گرفت و حرکت کردند.
	وقتی به طبقه پایین رفتند بانو پرسید:
	- کجا به سلامتی مادر؟
	- میریم یه چرخی تو خیابونا بزنیم و برگردیم.
	- پس زود برگرد مادر. یک ساعت دیگه میز رو می چینم.
	- چشم بانو جان.
	هر دو راه افتادند که صدای بانو را از پشت سر شنیدند.
	- چتر بردار مادر. خیس نشین.
	- چشم. (20)
	شاهین از داخل راهرو چتر برداشت و با نیلا راه افتاد. او را به خود نزدیک کرد و رفتند سوار شدند.
	نیلا وقتی سوار شد شاهین در را بست و خودش هم پشت فرمان نشست. ماشین را به حرکت در آورد و در خیابانها به گردش پرداخت.
	حرکت برف پاک کن و گرمای بخاری و رقص باران روی شیشه به نیلا آرامشی افزون میداد. با خود فکر کرد این مرد چه حوصلهای دارد. اگر حسام بود میگفت صبرکن تا کارم تمام شود.
	رو به شاهین کرد و با خود گفت:
	- اما این مرد با او خیلی فرق دارد.
	شاهین نیمنگاهی به نیلا انداخت و لبخند زد. به شوخی گفت:
	- میخوای من رو نگاه کنی یا خیابونا رو؟
	- هر دو.
	- منظره من بهتره یا خیابونای بارونی؟
	- هر دو، بریم زیر بارون؟
	- نه. (19)
	- چرا؟ (22)
	- چون نمیخوام مریض بشی.
	- خواهش میکنم. (3)
	- اصرار نکن.
	- خواهش کردم.
	شاهین پوفی کرد و نزدیک یک پارک نگهداشت. هر دو پیاده شدند و شاهین چتر را بازکرد و در کنار هم روی برگهای ریخته پاییزی قدم زدند.
	شاهین پوفی کرد و نزدیک یک پارک نگهداشت. هر دو پیاده شدند و شاهین چتر را بازکرد و در کنار هم روی برگهای ریخته پاییزی قدم زدند. (1)
	شاهین پوفی کرد و نزدیک یک پارک نگهداشت. هر دو پیاده شدند و شاهین چتر را بازکرد و در کنار هم روی برگهای ریخته پاییزی قدم زدند. (2)
	بیشتر از نیلا شاهین حالش خوب بود و آن هوا را دوست داشت. گوشیش را برداشت و مشغول فیلم گرفتن شد. شاهین نیلا را روی یک نیمکت خیس نشاند و دستش را دور گردن او انداخت و گفت:
	- نیلا. (13)
	نیلا به درون دوربین نگاه کرد و گفت:
	- بله. (45)
	- دوستم داری؟
	نیلا مات شد. حالش دگرگون شد. نمیدانست چه بگوید.
	- نمیخوای بگی؟
	- خوب... (1)
	- خوب! (2)
	- تو خیلی خوبی. (1)
	- همین؟ تو این آدم خیلی خوب رو دوست نداری؟
	نیلا معترض گفت: (3)
	- عه، شاهین. فیلم نگیر خوب.
	و دستش را سمت دوربین برد. شاهین خندید و دستش را پس کشید و گفت:
	- زود باش. اعتراف کن.
	- اذیت کنی میرم شاهین.
	شاهین دستش را روی شانهی او انداخت و گفت:
	- زود باش بگو، یا دوستم داری یا نداری. نیلا چتر دستش را کنار کشید و باران هم به آنها هم به گوشی رسید. فیلم تار شد چون قطرات باران روی دوربین نشست و شاهین گفت:
	- ای بدجنس. حالا اینطوره؟
	و نیلا خندید. شاهین تصویربرداری را قطع کرد و گوشی را در جیبش انداخت.
	نیلا برخاست و شاهین کنارش ایستاد. چتر را از او گرفت و گفت:
	- بریم. (7)
	نیلا دست در بازوی او انداخت و حرکت کردند.
	صبح روز یکشنبه بود و نیلا داشت با عجله صبحانه میخورد. شاهین چایش را سر کشید و گفت:
	صبح روز یکشنبه بود و نیلا داشت با عجله صبحانه میخورد. شاهین چایش را سر کشید و گفت: (1)
	صبح روز یکشنبه بود و نیلا داشت با عجله صبحانه میخورد. شاهین چایش را سر کشید و گفت: (2)
	- بریم عزیزم دیر شد.
	- بریم. (8)
	هر دو از خدیجه خانم تشکر کردند و راه افتادند. با عجله منزل را ترک کردند و سوار ماشین شاهین شدند.
	شاهین ماشین را روشن کرد و برف پاکن را زد. وقتی داشت در خیابان حرکت میکرد گفت:
	- چه احساسی داری؟
	- هم خوب هم بد. دلهره.
	- چرا؟ (23)
	- دارم میرم سر کار خیلی خوبه. ولی اینکه یه مکان جدیده یه خورده بهم دلهره میده.
	- با همه آشنا میشی. نگران نباش. میخوای همرات بیام؟
	نیلا با خنده گفت:
	- مگه کلاس اولیم؟ فقط ایکاش این باند به سرم نبود. برای روز اول. من رو بیشتر شبیه احمقا کرده.
	- دور از جون. خیلی هم قشنگ شدی.
	وقتی جلوی بیمارستان توقف کرد. نیلا با عجله گفت:
	خداحافظ.
	در را باز کرد.
	شاهین ساعد او را چنگ زد و محکم کشید. نیلا تقریبا به عقب پرت شد و روی بازوی شاهین افتاد. شاهین به چشمهای قهوهای او نگاه کرد، بوسه نرمی به لبهای نیلا زد و گفت:
	- حالا برو.
	نیلا با قلبی که باز به رقص در آمده بود سر فرود آورد و پیاده شد و به سمت بیمارستان دوید.
	شاهین ماشینش را به حرکت در آورد و به شرکت رفت. با دور شدن ماشین شاهین، ماشینی جای او توقف کرد. حسام از ماشین پیاده شد و لحظاتی درب بیمارستان را نگریست. پوزخندی زد و گفت:
	- مردک احمق فکر کرده نمیتونم نیلا رو پیدا کنم.
	بعد دستش را برای ماشینی که به خاطر توقف طولانیش بوق میزد بلند کرد.
	سوار شد و حرکت کرد و از آنجا دور شد.
	نیلا با همکارانش آشنا شد و شیفتش را شروع کرد. خوش شانس بود که از هفته اول شیفتش شیفت روزانه بود.
	تختهای تحت مراقبتش را مشخص کردند و او با انرژی مشغول کار شد و اخلاق خوبش برای روز اول باعث شد زودتر با همه دوست شود.
	تختهای تحت مراقبتش را مشخص کردند و او با انرژی مشغول کار شد و اخلاق خوبش برای روز اول باعث شد زودتر با همه دوست شود. (1)
	تختهای تحت مراقبتش را مشخص کردند و او با انرژی مشغول کار شد و اخلاق خوبش برای روز اول باعث شد زودتر با همه دوست شود. (2)
	بعد از ظهر در ساعت ملاقات که در حال استراحت بود گوشیش زنگ خورد. تماس تصویری از شاهین داشت. تماس را وصل کرد. شاهین که داخل ماشینش نشسته بود با دیدن تصویر نیلا گفت:
	- سلام عزیزم، خوبی؟
	همهی نگاهها سمت نیلا چرخید. صدای آن مرد آنقدر جذاب و گیرا بود که توجه همه را به خود جلب کرد. نیلا بی حواس به اطرافش گفت:
	- خوبم، ممنون. تو خوبی؟
	- عالی. روز اول کاری چطور بود؟
	- من هم عالی.
	- همکارات؟
	- همه خوب!
	- دیدی بیخود نگران بودی!
	- آره. تو شرکت نیستی؟
	- نه عزیزم. کار داشتم اومدم بیرون. الان باید برگردم.
	- کجایی؟ (2)
	- اول که رفتم نمایشگاه ماشین یکی از دوستای قدیمیم. الان هم که جلوی بیمارستانم.
	- جدی؟ برای چی؟
	- یهو دلم برات تنگ شد، دوست داشتم بیام نزدیکت باشم.
	نیلا ابروهایش را بالا انداخت و بعد نفسش را رها کرد و لبخند زد. گفت:
	- چرا تو اینقدر عجیبی؟
	- به این نمیگن عجیب.
	- پس چی میگن؟
	- خوب... (2)
	یکی از خدمه بیمارستان با یک دسته گل بزرگ از گلهای سرخ وارد ایستگاه پرستاری شد و گفت:
	یکی از خدمه بیمارستان با یک دسته گل بزرگ از گلهای سرخ وارد ایستگاه پرستاری شد و گفت: (1)
	یکی از خدمه بیمارستان با یک دسته گل بزرگ از گلهای سرخ وارد ایستگاه پرستاری شد و گفت: (2)
	- خانم نیلا سرمد.
	نیلا سربلند کرد و گفت:
	- بله؟ (3)
	از جایش بلند شد.
	مرد جلو رفت و دسته گل را در آغوش او گذاشت و گفت:
	- این دسته گل رو آقای شاهین راستاد برای شما فرستادن.
	نیلا که یکه خورد دسته گل را نگاه کرد و گفت:
	- ممنون. (14)
	دسته گل را نگریست و لبخند زد. گلها را بویید و بعد گوشیش را بلند کرد و خندان گفت:
	دسته گل را نگریست و لبخند زد. گلها را بویید و بعد گوشیش را بلند کرد و خندان گفت: (1)
	دسته گل را نگریست و لبخند زد. گلها را بویید و بعد گوشیش را بلند کرد و خندان گفت: (2)
	- غافلگیرم کردی!
	- خیلی ناقابله. این دسته گل با تمام حسهای خوب امروزم تقدیمت.
	- ممنون شاهین. نمیدونم چی باید بگم!
	- لازم نیست چیزی بگی. همین که حس و حالت خوب باشه برای من خیلی خوبه.
	نیلا از عمق قلبش لبخندی بر آمد و شکفت و ناخواسته به تصویر شاهین خیره شد. یکی از همکارهای نیلا گفت:
	- اجازه میدی ما هم این مرد رؤیاها رو ببینیم.
	نیلا نگاهی به گوشیش انداخت و بعد سر تکان داد. دختر سمت او هجوم آورد و گوشی را از دستش قاپید. رفت و روی صندلی نشست و بقیه دور او حلقه زدند. دختر گفت:
	- سلام. (22)
	- سلام خانم. (1)
	- وای... ماشاءالله، ماشاءالله... چقدر شما خوبین.
	خودش خندید، بقیه هم خندیدند و یکی یکی گوشی نیلا را گرفتند و باشاهین سلام احوالپرسی کردند. دختر اولی گفت:
	- شما که تا اینجا اومدین، تشریف بیارین بالا یه چایی در خدمتتون باشیم.
	- ممنون. مزاحم نمیشم. من دیرم شده باید برم. میشه گوشی رو بدین خانم سرمد؟
	- بله. چرا که نه!
	او گوشی را به نیلا برگرداند و رفت نشست و با بقیه پچپچ کرد. نیلا با نگاهی که خمار شده بود به شاهین نگاه کرد. شاهین آرام گفت:
	او گوشی را به نیلا برگرداند و رفت نشست و با بقیه پچپچ کرد. نیلا با نگاهی که خمار شده بود به شاهین نگاه کرد. شاهین آرام گفت: (1)
	او گوشی را به نیلا برگرداند و رفت نشست و با بقیه پچپچ کرد. نیلا با نگاهی که خمار شده بود به شاهین نگاه کرد. شاهین آرام گفت: (2)
	- تا برگردیم خونه دلم برات تنگ میشه. کاری نداری؟
	- نه. (20)
	- روز بخیر. (1)
	- خداحافظ. (4)
	شاهین وقتی ارتباط را قطع کرد نیلا تا چند لحظه به گوشی خیره بود. یکی از پرستارها شانههای نیلا را گرفت و گفت:
	- چه شوهر خوشگلی داری. چقدر عاشقه. توی بیوگرافیت ازش نگفتی.
	نیلا خندید و گفت: (4)
	- چی بگم.
	پرستار رو به همکارش گفت:
	- مینو. شوهر نیلا از شوهر تو خوشگلتره. نبینم دیگه پزش رو بدی.
	و بعد رو به نیلا گفت: (2)
	- احیاناً شوهر گرامی، یه برادر مجرد نداره که به من بیاد؟
	نیلا خندید و گفت: (5)
	- نه برادر نداره.
	دختر با غصه گفت:
	- ای بخشکی شانس.
	- در عوض چند تا پسر مجرد تو سن ازدواج تو فامیل دارن.
	- خوب زودتر بگو قربونت برم. داشتم میمردم.
	همه با هم خندیدند.
	- اندازه شوهرت خوشگل هست؟
	- اندازه شوهرم که نه! ولی در حد خودشون خوبن.
	بعد دستهایش را زیر بغل زد و نگاهش پایین رفت انگار که با خود حرف زده باشد گفت:
	- هیچکی مثل شوهر
	م نیست.
	- اون که صد در صد.
	بعد دسته گل را برداشت و گفت:
	- از  سلیقهاش مشخصه.
	دسته گل را داخل گلدان گذاشت و پای آن آب ریخت و نیلا تمام مدت آن گلهای سرخ را نگریست.
	ساعت هفت شب که شیفت نیلا پایان یافت. لباسهایش را تعویض کرد و با همکارانش خداحافظی کرد.
	ساعت هفت شب که شیفت نیلا پایان یافت. لباسهایش را تعویض کرد و با همکارانش خداحافظی کرد. (1)
	ساعت هفت شب که شیفت نیلا پایان یافت. لباسهایش را تعویض کرد و با همکارانش خداحافظی کرد. (2)
	از بیمارستان بیرون رفت و خود را به خیابان رساند تا یک تاکسی بگیرد که ماشینی برایش چراغ زد.
	وقتی آن سمت را نگاه کرد، ماشین شاهین را شناخت. سمت ماشین رفت و سوار شد و با شادمانی گفت:
	- سلام. (23)
	- سلام عزیزم. خسته نباشی. (1)
	- ممنون همچنین. سریع برو خونه که دارم ضعف میکنم.
	- چرا؟ (24)
	- چون به شدت گرسنه.
	- جدی میگی؟ چه عجب تو غذا خواستی.
	و ماشین را به حرکت در آورد و گفت:
	- فکر میکردم کلا معده نداری که گرسنهات نمیشه.
	نیلا خندید و گفت: (6)
	- چرا دارم. امروز هم ناهار نخوردم که الان گرسنمه.
	شاهین با شنیدن این حرف، عصبی گفت:
	- او خراب شده چیزی نداشت تو بخوری؟
	- چرا. ولی من غذای بیمارستان رو نمیتونم بخورم.
	شاهین ناباور خندید و گفت:
	- نیلا! چرا مثل پیرزنای وسواسی حرف میزنی. عزیزم غذای بیمارستان که خیلی تمیزه.
	نیلا رو به شاهین کرد و با عزیزم گفتن های شاهین حالش زیر و رو میشد.
	- چیه؟ چرا مات شدی؟
	- تو فقط بگو عزیزم من گرسنگی از یادم میره.
	شاهین با شنیدن این حرف به ناگاه ترمز سختی گرفت که هر دو به جلو پرتاب شدند. نزدیک بود ماشین پشت سر با آنها برخورد کند. راننده دستش را به نشان اعتراض روی بوق گذاشت. بوق ممتدی زد که شاهین زیر لب گفت:
	- خوب بابا. چه خبرته. حواسم نبود.
	و پدال گاز را فشرد و حرکت کرد.
	- چه خبره شاهین.
	- نمیدونم، تو بگو چه خبره.
	- چی رو؟ (5)
	- من میگم عزیزم تو دوست داری؟
	نیلا خجالت زده رو به خیابان کرد و گفت:
	- آره. دوست دارم.
	شاهین لبخند زد و قند در دلش آب میشد.
	- چرا؟ (25)
	- نمیدونم. (3)
	- نمیدونی؟ (1)
	- نه. (21)
	- دلیلش اینه که دوستم داری.
	نیلا مشتش را به بازوی شاهین زد. شاهین غرید و گفت:
	- چیه؟ دوست داشتن من عجیبه یا بد، یا شایدم ترسناک. کدومش؟
	نیلا برای فرار از این بحث گفت:
	- وای شاهین هیچکدوم. من گرسنمه. اذیتم نکن.
	- آره. میگن شکم گرسنه عشق و عاشقی سرش نمیشه.
	هر دو خندیدند.
	- الان میبرمت خونه پیش بانو. حسابی که سیر شدی بهم میگی چرا دوست داری بهت بگم عزیزم!
	نیلا پوفی کرد و گفت: (2)
	- بسه شاهین.
	شاهین دست نیلا را گرفت و بلند کرد. انگشت وسط او را به دندان گرفت و گازش گرفت. نه طوری که دردش بیاید. نیلا معترض گفت:
	- چکار میکنی؟ (2)
	- تنبیهت میکنم.
	- چرا؟ (26)
	- که دفعه دیگه حرفات رو نصف نیمه نزنی.
	و دوباره دست نیلا را که در دستش اسیر بود بالا برد و گاز گرفت و این بار نوک زبانش را به انگشت او زد. دل نیلا از جا کنده شد. دستش را پس کشید و آن را در آغوشش مشت کرد و ناخواسته خندید.
	- چی شد؟ قلقلکی هستی؟
	نیلا همانطور خندان گفت:
	- قلقلکی چیه؟ تو انگار حالت خرابه. شاهین نگاهش را روی نیلا انداخت و گفت:
	- مشخصه؟
	نیلا دستش را روی گونهی سرخش گذاشت و گفت:
	- باور کن گرسنمه.
	شاهین هر کار میکرد نمیتوانست نیلا را با خود همراه کند و زیر لب غرید:
	- نیلا به قرآن یه بار دیگه ناهار نخورده بیای خونه نمیذارم بری سرکار.
	- ناهار از کجا بیارم؟
	- می سپرم بانو از شب قبل برات کنار بذاره ببر با خودت. اونجا گرم کن و بخور. تا بعد ببینیم تکلیفمون چی میشه!
	- در مورد چی؟
	- خونه زندگی خودمون.
	- خونه خودمون؟
	- آره. (17)
	نیلا مات شد. این دو کلمه چه آشوبی در دلش به پا میکرد. خانهی خودمان. چقدر این کلمات در نظرش زیبا بودند.
	آرام شد. بسیار آرام و آسوده. با صدای آهسته گفت:
	- تو واقعا میخوای زندگی جدا تشکیل بدیم؟
	- چرا که نه؟
	- یعنی میخوای تا همیشه با هم زندگی کنیم؟
	- مگه تو نمیخوای؟
	- هان! نه، یعنی آره.
	نیلا به خیابانهای چراغانی نگاه کرد. نمیفهمید خیابانها بسیار چراغانی شدهاند یا درون چشمهای خودش هزاران چراغ رنگی روشن شده است.
	یک لحظه ته دلش احساس بسیار خوبی پیدا کرد. حس کرد آن روز بهترین روز زندگیش با شاهین بوده است.
	شاهین وقتی سکوت طولانی نیلا را دید پرسید:
	- نیلا! خیلی گرسنته؟
	نیلا روبه او کرد و با لبخند سرش را تکان داد و گفت:
	- یعنی میخوای خونه بخری؟
	- آره. (18)
	- میشه من خودم وسیلههاش رو بخرم؟
	- چرا که نه عزیزم. چی از این بهتر. تو سلیقه به خرج بدی که بهتره.
	- این هفته که شیفتم طوریه نمیتونم برم خرید. از هفته آینده که شیفت شبم، در طول روز میرم خرید. تا اون موقع خونه میخری؟
	شاهین در خود فرو رفته بود. نیلا صدایش زد. شاهین به خود آمد و گفت:
	- بله. (46)
	- مشکلی هست؟
	- نه، همه چی حل میشه.
	- پرسیدم تا هفته آینده خونه میخریم؟
	- بستگی داره.
	- به چی؟ (1)
	- که بتونم ماشین رو بفروشم.
	- ماشین رو بفروشی؟
	- آره. (19)
	- چرا؟ (27)
	- چون اونقدر موجودی ندارم که خونه بخرم. من بعد از اینکه سرمایهام رو از دست دادم دیگه کار نکردم و چیزی ان
	دوخته ندارم. نمیخوام هم از حاجی بگیرم. فقط یه مقدار رو یه حساب دیگه داشتم که اون رو سال قبل گذاشتم رو ماشین قبلی و این رو خریدم. حالا اهمیتی نداره. دوستم قیمت خوبی گفت. فروش که رفت میتونم یه خونه و یه ماشین سبکتر بگیرم.
	دوخته ندارم. نمیخوام هم از حاجی بگیرم. فقط یه مقدار رو یه حساب دیگه داشتم که اون رو سال قبل گذاشتم رو ماشین قبلی و این رو خریدم. حالا اهمیتی نداره. دوستم قیمت خوبی گفت. فروش که رفت میتونم یه خونه و یه ماشین سبکتر بگیرم. (1)
	دوخته ندارم. نمیخوام هم از حاجی بگیرم. فقط یه مقدار رو یه حساب دیگه داشتم که اون رو سال قبل گذاشتم رو ماشین قبلی و این رو خریدم. حالا اهمیتی نداره. دوستم قیمت خوبی گفت. فروش که رفت میتونم یه خونه و یه ماشین سبکتر بگیرم. (2)
	- آخه اینطوری تو...
	- من چی؟ ماشین چند میلیاردیم از دست میره؟ چه اهمیتی داره وقتی در به دریم. چه اهمیتی داره وقتی تو خوشحال نیستی؟ چه اهمیتی داره وقتی نمیتونیم واسه خودمون زندگی کنیم؟ خونه بابا که باشیم صدنفر برای دخالت هست. خونه عمو هم که فقط مهمون چند روزه ایم و نمی...
	- درست میگی.
	- ولی مشکل من یه چیز بزرگتره.
	- چی؟ (8)
	- اینک قراره یک هفته شبا نباشی. شب تا صبح تنها باشم. بعد من صبح میرم سر کار تا شب. اصلا همدیگر رو نمیبینیم. فکر میکنی من بتونم این مدت رو اینطوری دووم بیارم.
	- نگران نباش. عادت میکنی.
	شاهین سری تکان داد و لبهایش را روی هم فشرد و گفت:
	- از عادت کردن به این مزخرفات حرف نزن. زن و شوهر چطور باید همدیگر رو نبینن. اگه شبا سرت رو این سینه نباشه چطور خوابم بگیره.
	پوفی کرد و سرش را تکان داد که نیلا گفت:
	- عزیزم آروم باش.
	هر دو یک لحظه به هم خیره شدند. نیلا گفته بود:
	- عزیزم.
	نیلا لب گزید و خود را با کیفش مشغول کرد و شاهین آرام در حالی که احساس خوبی پیدا کرده بود گفت:
	- من آرومم. حداقل الان آرومم.
	آن دو وقتی به منزل حاج جلیل رسیدند وارد عمارت شدند با بانو احوال پرسی کردند که با رامین رو به رو شدند. رامین از جایش برخاست و کشیده گفت:
	- به!
	شاهین با او دست و سلام احوال پرسی کرد. رو به نیلا گفت:
	- به به خانم پرستار زخمی. خوبی؟
	- خوبم. (7)
	رامین این را گفت و دست در گردن شاهین انداخت و او را به گوشه دیگر سالن برد. هر دو روی دستهای از مبلها نشستند و مشغول صحبت شدند. نیلا میدید که رامین از آن روز دیگر به او چندان اهمیت نمیدهد و این دلش را میآزرد. فکر نمیکرد رامین تا این حد کینه توز ب...
	بانو خطاب به نیلا گفت:
	- مادر برو دست و صورتت رو بشور بیا.
	- چشم. (21)
	نیلا به اتاق رفت و مشغول تعویض لباسهایش شد. دست و صورتش را شست و موهایش را دوباره شانه کشید و بالای سرش جمع کرد. روسری را روی سرش انداخت و به طبقهی پایین رفت.
	به خدیجه خانم کمک کرد و میز را چید.
	رامین همچنان با شاهین پچپچ میکرد و معلوم نبود از او چه میخواهد.
	درب عمارت باز شد و حاج جلیل و کاوه به درون آمدند.
	دستهایشان پر از خرید بود. نیلا به استقبال رفت که حاج جلیل پاکت شیرینی دستش را سمت نیلا گرفت و گفت:
	- این رو مخصوص خودت گرفتم دخترم.
	- ممنون. (15)
	نیلا پاکت را گرفت که کاوه با اشاره به سبدهای میوه دستش گفت:
	- ولی من اینا رو مخصوص خودم گرفتم. خوبی عروس.
	نیلا با لپهای گل انداخته گفت:
	- ممنونم.
	خوبم لفظ عروس را اولین بار از کسی میشنید.
	کاوه با دیدن شاهین و رامین گفت:
	- بهبه آقا منگول.
	رامین رو به کاوه گفت:
	- بهبه آقا گاوه. شاهین خندید که کاوه گفت:
	- مرض! با رامین بودم البته.
	به آشپزخانه رفت. وقتی همه دور میز نشستند رامین در حال کشیدن غذا در بشقابش گفت:
	- همه اسمی شنیدیم جز گاوه. گاوه هم شد اسم آخه.
	- دهن گشادت رو ببند رامین با این چشای چپت.
	- من نه دهنم گشاده نه چشام چپ. اما گوشای تو شبیه پتو دونفره اس.
	- هنوز زن نگرفتی بدبخت.
	- تو که خیلی خوشبختی چرا زن نگرفتی؟
	- من خودم نمیخوام، اما تو بهت نمیدن. بس که داغونی.
	- راست میگه. کسی به من زن نمیده اما شرف داره به حال تو. اون زنایی که تو میخوای بگیری رو من صبح به صبح میگم مستخدمم با جارو خاک انداز از جلو در خونه جمع کنن بریزن تو سطل
	- آهان. اونوقت خونه دوست دخترت یا خونه حاج خلیل؟
	- فرقش چیه؟ (1)
	- فرقش زیاده. خونه حاج خلیل که پرنده پر نمیزنه. خونه دوست دخترت هم که کسی برای ازدواج سراغت نمیاد. اونا واسه کار دیگه ميان.
	نیلا نگاهی به رامین کرد. رامین با چهره جدی مشغول ور رفتن با سالادش بود.  زیر لب گفت:
	- خوبه حداقل من هر کار میکنم رو میکنم همه هم خبر دارن. تو توی عسلویه تو خونه مجردیت چه غلطی میکنی؟
	- من؟ هیچی.
	- عکسای دسته جمعیت تو اینستا رو هم میگی هیچی. منم دوتا این رم نشسته دوتا اونور.
	کاوه نگاهی به حاج جلیل و بانو کرد و طوری که التماس در صدایش بود خطاب به رامین گفت:
	- مرد دیگه؟
	- من زناشونو دیدم، نمیدونستم با مردا هم تو رابطه ای.
	شاهین از جواب رامین به خنده افتاد و نیلا سعی کرد نخندد. کاوه با گردن کج شده گفت:
	- خاک تو سرت احمق.
	- اتفاقا خاک تو سر تو. که با چهل نفر تو رابطهای. نمیتونی به یکی قانع باشی.
	حاج جلیل نگاه سرزنش واری به کاوه انداخت و گفت:
	- بسه دیگه. جلوی عروس همه قشنگیاتون رو رو کردین. غذاتون رو بخورید.
	شاهین با محبت تکههای گوشت را از استخوان جدا میکرد و در بشقاب نیلا میگذاشت. نیلا هم با صدای آرام و معترض میگفت:
	باور کن زیاده. خودت هم بخور.
	بانو به آن دو لبخند زد و از محبت نیلا به شاهین خوشحال بود. خوشحال بود که شاهین تا این حد با او با عطوفت رفتار میکند. از خوشحالی شاهین خوشحال بود. او همیشه شاهین را چون فرزند خود دوست میداشت. شاهین هم آنقدر مودب بود که همین اَدب و احترامش در مقابل ب...
	شاهین تنها کسی بود که اجازه داشت بانو را «بانو» صدا کند. آن هم به خواست خود بانو بود.
	- بانو جان.
	- جانم مادر.
	- از شام امشب اگر موند برای ناهار فردای نیلا نگهدارید که با خودش ببره. خانم غذای بیمارستان نمیخوره. کل امروز رو گشنه سر پا بوده.
	- به روی چشمم مادر.
	نیلا تشکر کرد که شاهین گفت:
	- من که تا اونجا اومدم. میگفتی ناهار نخوردی، برات به چیزی میگرفتم.
	رامین خندید و گفت: (5)
	- روز اولی رفتی سراغش. بابا میذاشتی دوسه روز بگذره بعد.
	نیمه شب که شد. همه با اتاقهایشان رفتند. نیلا پشت پنجره ایستاده بود و داشت باغ بارانی را نگاه میکرد.

