
1 
 

 

 



2 
 

  الرحيم الرحمنهللابسم

  

  نام کتاب: تنهايی بی انتها

  بااليی نويسنده :مرضيه باقری ده

  

  آثار ديگر:

  » اتاق مرموز«ی مخوف راز خانه ١جلد 

  » ی ترسسايه«ی مخوف راز خانه ٢جلد

  » شب پليد«ی مخوف راز خانه ٣جلد

  » وارثان جهنم«خوف ی مراز خانه ۴جلد

  »های بيداریشب«

___________________________  

 

 

 

 



3 
 

 رمان آماده شده  نيسرزم تيرمان در وب سا نيا

  

  دييمراجعه فرما ريز تيدانلود رمان به سا یبرا لطفا

  

 www.sarzaminroman.com 

  

  در تلگرام  تيسا چنل

 /2https://t.me/sarzaminroman 

    

 یقانون گرديپ سندهيرمان و سو استفاده از قلم نو نياز ا یبردار یگونه کپ هر

   شوديفتا ارسال م سيبه پل ميدارد و گزارش مستق

 

  www.sarzaminroman.com 

 

 

 

 



4 
 

  ام،هرشب و هرشب در تنهايی بی انتهای  شبانه

  هايت را، آورم درد نبودنبه خاطر می

  به ياد می آورم،

  شد، باغ مژگانی که سد نگاهت می بستی وهايی را که به رويم میپلک

   و چمنزار نگاهی که بارها از من دريغ شد.

  ها. راز دل و آواِز دوستت دارمآورم، زبانی که نچرخيد به گفتنِ به ياد می 

  های مکرر! ردی دارد اين شب مرگیچه د

    دانم و هم تو،هم من می

  زير باران، عشق يعنی گريه

  ی فراق جگرسوز، وی وصال و شکنجهعشق يعنی درد آرز

  ِن يک نگاه از تو، عشق يعنی دل دل زدن برای داشت

  ر جمع خنديدن و زهر بر کام زدن. عشق يعنی د

  ياد من خاطری نيست جز خاطِر تو، عشق يعنی در 

  سوزانيم، سوزی و میق! ای که میای عش

  دگر دلم صحن غرور نيست، 

  ها را، ی، نخواستنند نمايشنامهکدگر جانم بازی نمی
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داغ و آغاز پاييِز هاِی ای قاصدِک خوش خبر من، ای فرزند مشترِک نهايِت تابستان

  بارانی، 

  

  به او بگو:

  درِد غرور جانکاه است و ثمری جز دست و پا زدن در مرداب افسوس ندارد.

  

  به او بگو:

  خواهم در آغوشش برقصم و او به زيبايی بازيگردان تنم باشد.می

  به او بگو،

  های تو و پيشانی من، آرزويی شده دست نيافتنی. وصال لب

  

  به او بگو:

  ام.هايت شدهاش بازگردی که من يک دل نه هزاران دل، مجاب چشمای ک

  

  مقدمه:

کنند. شان را میروند و زندگیها راه خودشان را میهايی هست که آدميک وقت

  دهد. شان را تغيير میآيد و مسير زندگیيکدفعه يکی می
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رد و گياين عوض شدن مسير هم دو حالت دارد. يا يکی با محبت دستشان را می

زند و توی مسير جديد هولش برد، يا اينکه يک تنه به آدم میتوی راه جديد می

  دهد. می

  ر خيلی خواسته يا ناخواسته باشد.ممکن است اين عوض شدن مسي

ها توی اين راه، هم ممکن اَست خيلی چيزهای خوب ببينند و لذّت ببرند، هم آدم

خودشان  ای هزار بار باکه لحظهممکن اَست که بر عکس باشد؛ چيزهايی ببينند 

  بگويند خدايا نجاتم بده.

های اما در آخر اين خود آدمها هستند که بايد انتخاب کنند. اينکه بمانند و از زيبايی

  هايشان را ببندند و تا آخر مسير چيزی نبينند. مسير لذّت ببرند، يا اينکه چشم

شنود ، اصالً صدايشان را نمیکنند خدا هايی، طی آن مسير حس میها يک وقتآدم

مام لحظات هوايشان را داشته بينند، او در تآيد که میهايی هم پيش میاما يک وقت

  است.

حاال اگر اين مسيِر خواسته يا نخواسته، يک مسيِر سبز و بهاری و خيلی قشنگ 

شود با رنگ بود که هيچ، اما اگر يک مسير سرد و پاييزی بود چه؟ آيا باز هم می

هايی حتی يک وقتهای زرد و قرمزش، با بارانش، با سرمايش زندگی کرد و رگب

  از آن لذت برد؟ 

فقط کافی است بلد باشيم چطور از هر چيزی لذّت ببريم. چطور از بدترين شرايط 

  ها را ببريم و همه چيز را به نفع خودمان تغيير بدهيم.بهترين استفاده
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  فصل اول:

ها را برای برای خريد نامزدی رفته بودند. دانه به دانه مغازهآن روز نيال و حسام 

خواست که حتما يک لباس سفيد پيدا کند و گشتند. نيال میيک لباس مناسب می

گفت بهتر است نيال برای عقد يک لباس رنگی بپوشد. رنگی مثل نباتی، حسام می

  شيری، گلبهی، شايد هم ياسی؛

لباس سفيد بخرد و بپوشد. اعتقاد داشت پوشيدن اما نيال دوست داشت حتماً يک  

کند. مغازه به مغازه گشتند و آن چيزی لباس سفيد پای سفره عقد سفيد بختش می

خواست را پيدا نکردند. کت شلوار و تونيکهای سفيد را ديد اما نخواست که نيال می

لباس مورد  تن بزند. تا اينکه بعد از چهار پنج ساعت راه رفتن توی پاساژ، توانست

  نظرش را پشت يک ويترين پيدا کند. 

  هايش را به هم زد و گفت:نيال ذوق زده دست

  خواستم.ين همون لباسيه که من میوای خدای من! حسام اين رو ببين. ا -

  تونم سر پا باشم. ردن. ديگه نمیپس بريم تو بپوش که پاهام بدجور ورم ک -

وشنده خواست. فروشنده لباس را در اختيار نيال داخل مغازه شد و سايزش را از فر

  نيال گذاشت و او داخل اتاق پرو رفت تا آن را تن بزند. 

  نيال بعد از پوشيدن لباس، حسام را از الی در نيمه باز صدا زد.

  حسام، حسام جان.  -

  حسام به پای دِر اتاق پرو رفت و با ديدن نيال گل از گلش شکفت و گفت:  
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  روسيت رو بپوشی. ايشاهللا لباس ع -

  خوبه؟ -

  خوب نيست، عاليه.  -

لباس از جنس لمه بود و برق زيادی داشت. حسام يک ستاره را توی لباس ماه 

  ديد. با رضايت سر تکان داد و گفت:می

  همين عاليه، ورش دار. -

  و بعد پای کارت خوان رفت و قيمت را از فروشنده پرسيد. 

حسام خوشحال از اينکه پياده روی هايش تمام  فروشنده يک قيمت نامعقول گفت اما

شده و قرار نيست کل شهر را زير و رو کند کارت را کشيد که يک وقت نيال از خريد 

لباس پشيمان نشود. اگر هم شد راهی برای تعويض و پس دادن نداشته باشد. چون 

ود. شروی در و ديوار مغازه کاغذ زده بودند که جنس فروخته شده پس گرفته نمی

  مسئول تغيير سليقه شما نيستيم.  لطفاً در خريد دقّت کنيد ما

خانم فروشنده خوشحال از فروش آخر وقتش لباس را از نيال که حاال از اتاق پرو 

بيرون آمده بود گرفت و داخل کاور و بعد پاکت گذاشت و با لبخند گشادی که 

  کرد گفت:های سيميش را نمايان میدندان

  خوايين؟یچيز ديگه نم - 

  نه ممنون. -

  هر دو از مغازه بيرون آمدند که نيال گفت:
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  حسام ! کفش... - 

  حسام سريع وسط حرف نيال پريد و گفت: 

تونم راه کفش! کفش چی عزيزم؟ کفش رو بذار يک وقت ديگه. من واقعا نمی -

  برم.

  نيال سر حال خنديد و گفت: 

يان. من خودم قبال کفش و تاج هام خيلی به لباسم معزيزم خواستم بگم کفش -

  خريدم که مطمئنم خيلی به اين لباس ميان.

  حسام نفس راحتی کشيد و گفت: 

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

گوشی حسام به صدا در آمد. حسام گوشی را از جيبش بيرون کشيد و با نگاه کردن 

  به صفحه گفت:

  سيناس. -

  و بعد جواب داد:

  جانم سينا -

  الو، کجايی؟  -

  عليک سالم. پاساژ... هستيم. -

  هستين؟ با کی؟ -
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  با هم شيره جنابعالی. -

يک کار واجب باهات دارم اگر کارتون تموم شده من بيام اونجا سراغت،  -

  نزديکتونم.

  آره تموم شده بيا.  -

  دارم ميام، فعالً.  -

  حسام ارتباط را قطع کرد و گفت:

داداشت ميگه کار واجب داره و االن مياد دنبالم. تو هم بايد تنها عزيزم! خان  -

  تشريف ببری خونه.

  تنها؟ -

  بله.  -

  نيال معترض گفت:

  حسام!  - 

  ميام.خودت سوار ماشين من ميشی ميری خونه، من هم با سينا ميرم و زود  -

  نيال پوفی کرد و گفت:

  باشه، اون سوييچ رو بده. -

   داد و گفت:حسام سوئيچ را به نيال

  صبر کن عزيزم. تا کنار ماشين باهات ميام. -
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  باشه.  -

  حسام نيال را تا کنار ماشين همراهی کرد و بعد از اينکه نيال سوار شد گفت:

  نيال!  -

  جانم. -

  نه اونقدر آروم ميری ملت فوحش ِکشت کنن، نه اونقدر... -

  ها باشه.کامالً به جلو و آينهبا سرعت ميرم که کسی رو زير بگيرم! حواسم هم  -

  آفرين دختر خوب، برو به سالمت. -

  خداحافظ عشقم.  -

  خدانگهدارت. -

نيال پدال گاز را فشرد و دستش را از پنجره بيرون آورد و تکان داد. حسام سر 

  تکان داد و زير لب گفت:

  خوندم! گفتم آروم برو. روضه می -

  ينا شد. ی پاساژ برگشت و منتظر سو بعد به جلو

های خريد وارد خانه شد مادر خودش و حسام با نيال به خانه رسيد و وقتی با پاکت

های خريد را از او گرفتند و صورتش را هلهله و اسپند به پيشوازش آمدند و پاکت

بوسيدند. نيال تشکر کرد و در حال در آوردن مانتويش روی مبل راحتی نشست و 

  گفت:
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  بابا کجاس؟   -

  ع خانومانس، رفت بيرون يکی دو تا کتاب بخره. ديد جم -

آقای سرمد از وقتی بازنشست شده بود، بيشتر وقتش را با مطالعه، يا سفر 

گذراند. او قبالً يکی از مديران موفق يک شرکت بزرگ تجاری بود. ولی بعد از می

شصت و دو سالگی ترجيح داده بود سهامش را بفروشد و مقداری از آن را در 

انداز کند، باقيش را هم برای خرج و مخارج زندگی روزمره و امنی پسجای 

سفرهايش به همراه همسرش کنار گذاشته بود. سينا فرزند ارشد خانواده سرمد 

های انگليس دانشگاه بود و به نوعی مغز آی تی. او دکترايش را از يکی از بهترين

نرم افزار و برنامه حاال برای خودش يک شرکت بزرگ مهندسی  گرفته بود و

ای به ازدواج نشان نويسی داشت. با اينکه کمی سنش باال رفته بود اما هنوز عالقه

کرد و داد. برای همين خانم سرمد هميشه باال رفتن سنش را به او يادآوری مینمی

گفت که به زودی گفت که با کارش ازدواج کرده است. خانم سرمد هم میسينا می

ی ازدواج با او از دست ی دختران جوان تمايلشان را برابه خاطر سنش همه

  دهند. می

که سينا به انگليس رفت و برگشت حسام هم دوست و شريک سينا بود و تا وقتی

باهم در ارتباط بودند. همين دوستی و ارتباط چندين ساله داشت، بعد از شراکت در 

  شد.کار، به ازدواج حسام و نيال منجر می

ً فقط دو روز   همه از اين ازدواج راضی ديگر به عقد حسام و نيال مانده بود و تقريبا

  بودند.



13 
 

نيال هم سعی کرده بود از برادرش عقب نماند و پرستاری خوانده بود و او حاال به 

های شهر ی يکی از بيمارستانخاطر دقّت و نظمش سوپروايزر بخش بيماران قلب

  بود.

وی دستش گذاشت و به ظرف شيرينی اشاره خانم سرمد برای نيال چای آورد و جل

  کرد و گفت:

  شيرينی هم بردار پدر حسام زحمت کشيده و آورده. -

  نيال لبخند زد و گفت: 

  پس اين شيرينی خوردن داره.  - 

و بعد يک شيرينی از داخل ظرف برداشت و مشغول خوردن شد. هر دو مادر هم 

  مشغول تماشای خريدهای عروس و داماد شدند.

  اينکه مادر حسام معترض با اشاره به سرويس طالی عروس گفت: تا 

  نيال جون اين چيه خريدی؟ يه چيز بهتر نبود بگيری؟ -

  مگه چشه مهرانه جون؟  -

داشتی. فردا فک و فاميل نگن هيچی اين که خيلی ظريفه. الاقل يه چيز بهتر بر می -

  واسه تنها عروسشون نخريدن. 

  ون.همين هم خوبه مهرانه ج -

  که ارزشی نداره.  خريدی. اينمیاما من اصالً خوشم نيومد، بايد يه چيز بهتر  -

  و بعد سرويس را روی ميز گذاشت و گفت:
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خرم. خودم فردا اول وقت ميرم از آقای عطايی يه سرويس خوب برات می -

هام رو که ديدی ، روز جشن اين خوام حرف و حديث مردم بشم. خواهرزادهنمی

گن خدا رو شکر که زن حسام نشديم. خاله مون رو بهت آويزون ببينن میسرويس 

  خسيسه! 

  نيال با شنيدن اين حرف شيرينی نيم خورده دستش را به داخل پيش دستی برگرداند. 

هايش عروسش شود. خواست يکی از خواهرزادهدانست مهرانه دلش مینيال می

ها های ايتاليايی بودند. اما به گفته حسام آنها که به گفته مهرانه شبيه مانکنهمان

  پسنديد. ها را نمیدو دختر دراز و ديالق بودند و اصالً الغری بيش از حد آن

دو  داد دلش بخواهد يکی از آنخانم حق میها را ديده بود و به مهرانه نيال آن

  های زيبايی داشتند. لندسان چهرهعروسش شود. چون برخالف الغری و قد ب

  خانم سرمد گفت: 

مهرانه خانم، قرار نيست که اين دوتا برای مردم زندگی کنن. مگه دختر من  -

  .اس؟ بذار هر جور دوست دارن پيش برننديده

اين رو من جای  گيرم،ن آبرو دارم. يه چيز بهتر براش مینه اَنيس خانم جون، م -

  کادو ميدم بهشون.

  نيال به حرف آمد و گفت:

  پوشم چون به لباسم بيشتر مياد. شب عقد، من همين رو می -
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و بعد از جايش بلند شد و وسايلش را برداشت و به اتاقش رفت. لباس را به چوب 

دستگيره کمد اتاقش قفل کرد و با نگاه  رختی آويزان کرد و بعد چوب رختی را به

  ماده در اين لباس زيبا تصور کرد.کردنش لبخند زد و خودش را آرايش کرده و آ

نيال خريدهاش را در جای خودشان گذاشت و به حمام رفت و دوش گرفت. وقتی 

کارهايش تمام شد به سراغ مادرش رفت و کمک کرد تا شام را حاضر کند. مهرانه 

زد. از رنگ سال و مدل کيف ارشان نشسته بود و از هر دری حرف میخانم هم کن

های مجلسی و جديدترين رنگ الک بازيگران و کفش جديد گرفته تا جنس لباس

  هاليوودی.

کردند. ميز شام حاضر بود و پدرها از بيرون برگشته بودند و داشتند صحبت می

خواست بعد از عروسيش یاش بود. دلش نمنيال اما منتظر برادر و همسر آينده

کشيد که بعد از آمدن حسام ها منتظر آمدن همسرش شود و داشت نقشه میساعت

  چطور اين مورد را به او گوشزد کند. 

داد. پس زد اما جواب نمیگوشيش را برداشت و شماره حسام را گرفت. بوق می

 چندين بار شماره سينا را گرفت. سينا هم مثل حسام قصد جواب دادن نداشت. نيال

  تماس گرفت که آقای سرمد گفت:

  چی شد بابا! جواب ندادن؟  -

  نه بابا! معلوم نيست سرشون به کجا گرمه.  -

  خوريم. خوب پس ما شام رو بدون اونا می -

  اما بابا... -
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دونستن امشب بايد زودتر خونه باشن. حاال که نيومدن اما و اگر نداريم. مگه نمی -

  مونيم. ما هم منتظر نمی

  باشه. -

خانم سرمد و نيال ميز را به بهترين شکل چيدند و از همه خواستند سر ميز بنشينند 

  در کنار هم مشغول صرف شام شدند. و بعد 

رفت. وقتی صرف شام بود و ميلش به غذا نمینيال اما از اين نبود حسام ناراحت 

تمام شد نيال ناراحت از جايش بلند شد و مشغول جمع کردن ميز شد و انيس خانم 

ها، پس مانده هايش شد. نيال بعد از جمع کردن ظرفهم، مشغول پذيرايی از مهمان

ها را توی ماشين ظرفشويی چيد و غذاها را توی سطل آشغال خالی کرد و ظرف

  تگاه را روشن کرد. دس

  آن شب همه تا نيمه شب، منتظر برگشتن حسام و سينا بودند اما نيامدند. 

دانستند کم نگرانی به دل همه افتاد و نمیدادند. کمزدند جواب نمیهر چه هم زنگ می

بايد چکار کنند. اَواخر شب گوشی حسام خاموش شد و سينا هم خيال جواب دادن 

  يک بامداد شد.اشت تا اينکه ساعت ند

خواست. مهرانه خانم و نيال ها را میکرد و از خدا سالمتی بچهانيس خانم دعا می

  گشتند. رفتند و بر میيکی يکی تا دم در سالن که باز گذاشته بودند، می

آورد تا اينکه در حياط باز کرد و چيزی به زبان نمیپدر حسام با موهايش بازی می 

  سمت ساختمان آمد. نيال با صدای بلند گفت:شد و سينا با عجله به 

  سينا اومد. -
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  سالم.-های بلند حياط را پشت سر گذاشت و به داخل سالن آمد و گفت: سينا با گام 

  همه مضطرب جوابش را دادند و مهرانه خانم زودتر پرسيد:

  حسام کجاس؟   -

  نگاهی سمت مهرانه خانم انداخت و گفت:سينا نيم

  ميدم.براتون توضيح  -

  و بعد دست نيال را گرفت و گفت:

  با من بيا کارت دارم. -

  هر دو به اتاق نيال رفتند. سينا در را بست و نفسش را فوت کرد و گفت: 

  خوام بهت بگم، اصال وقت نداريم!يه چيزی می -

  نيال ترسيده گفت:

  چی شده؟ حسام کجاست؟  -

  سينا لبخند زد و گفت:

خوام هر اتّفاقی اُفتاد، هر چی که شد، باش. فقط میحسام حالش خوبه، نگران ن -

  حتّی اگر سنگ از آسمون به زمين اومد تو بايد با حسام ازدواج کنی، خوب؟ 

زنی سينا؟ چی واضح حرف نمی ما که پس فردا عقدمونه ولی چی پيش بياد؟ چرا -

  شده؟
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ای بند ظهسينا، نيال را بغل کرد و به خودش فشرد، طوری که نفس نيال برای لح

آمد. سينا، نيال را رها کرد و با نگاه به لباسی که به در کمد ديواری آويزان بود 

  گفت:

  لباس خيلی قشنگی خريدی، تحت هر شرايطی پس فردا بايد بپوشيش. -

  ترسونی. باشه ولی داری من رو می -

  کشم تو از هيچی نترس. چيزی نيست، نترس. تا من هستم و نفس می -

  ترها گفت:تاق بيرون زد و رو به بزرگسينا از ا

خوام االن هول کنين و يا به غش و ضعف خوام خبری رو بهتون بدم. نمیمی -

  بيفتين. فقط دنبال راه چاره باشين.

  اَنيس خانم با نگرانی گفت:  

  حرف بزن ببينم چه خاکی به سرمون شده. -

  مهرانه خانم هم با چانه لرزان گفت:

  م افتاده؟ اتفاقی برای حسا -

نه مهرانه خانم حسام حالش خوبه. ما رفتيم شرکت کارامون رو انجام داديم و  -

کرد. يا راه گشتيم، توی خيابون يه پسره با ماشينش هی اذيتمون میداشتيم بر می

کرد. ما سعی کرديم نداخت بغل دستمون و مسخره بازی میآورد يا میرو بند می

که خيلی رفت جلوتر. فکر کرديم ديوونه بازياش تموم  کاريش نداشته باشيم، تا اين

شده و رفته پی کارش. کمی که جلوتر رفتيم ديديم دستيش رو کشيده و داره ماشينش 
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چرخونه. دود از الستيکاش بلند شده بود ما هم منتظر شديم تا رو جلوی راه ما می

خيد و راه رو اون بره اما انگار مسخره بازياش تمومی نداشت. وقتی حسابی چر

باز کرد ما از کنارش رد شديم. اما باز ماشينش رو انداخت بغل ماشين ما و مسخره 

بازی در آورد تا اينکه پيچيدم تو يک خيابون خلوت. فکر کرديم ديگه نمياد اما باز 

  هم دنبالمون اومد. 

  حسام سر به زير گرفت و با خود گفت:

  مرتيکه روانی سيريش. -

  و بعد سر بلند کرد و ادامه داد. 

  » خاره؟چته عوضی؟ تنت می«حسام شيشه رو پايين کشيد و گفت: 

انگار منتظر شنيدن همين بود. ماشينش رو کشيد جلوی ماشينمون و به شکل افقی  

ايستاد. من هم نتونستم ماشين رو کنترل کنم و زدم تو ماشينش. چند دقيقه گيج 

ن اومديم. يارو مثل ديوونه ها از در بغل زد بيرون و ما بوديم تا اينکه به خودمو

  هم پياده شديم.

کردند. ميز شام حاضر بود و پدرها از بيرون برگشته بودند و داشتند صحبت می

خواست بعد از عروسيش اش بود. دلش نمینيال اما منتظر برادر و همسر آينده

د که بعد از آمدن حسام کشيها منتظر آمدن همسرش شود و داشت نقشه میساعت

  چطور اين مورد را به او گوشزد کند. 
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داد. پس زد اما جواب نمیگوشيش را برداشت و شماره حسام را گرفت. بوق می

شماره سينا را گرفت. سينا هم مثل حسام قصد جواب دادن نداشت. نيال چندين بار 

  تماس گرفت که آقای سرمد گفت:

  چی شد بابا! جواب ندادن؟  -

  نه بابا! معلوم نيست سرشون به کجا گرمه.  -

  خوريم. خوب پس ما شام رو بدون اونا می -

  اما بابا... -

دونستن امشب بايد زودتر خونه باشن. حاال که نيومدن اما و اگر نداريم. مگه نمی -

  مونيم. ما هم منتظر نمی

  باشه. -

ه خواستند سر ميز بنشينند خانم سرمد و نيال ميز را به بهترين شکل چيدند و از هم

  در کنار هم مشغول صرف شام شدند. و بعد 

رفت. وقتی صرف شام نيال اما از اين نبود حسام ناراحت بود و ميلش به غذا نمی

تمام شد نيال ناراحت از جايش بلند شد و مشغول جمع کردن ميز شد و انيس خانم 

ها، پس مانده جمع کردن ظرفهايش شد. نيال بعد از هم، مشغول پذيرايی از مهمان

ها را توی ماشين ظرفشويی چيد و غذاها را توی سطل آشغال خالی کرد و ظرف

  دستگاه را روشن کرد. 

  آن شب همه تا نيمه شب، منتظر برگشتن حسام و سينا بودند اما نيامدند. 
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نستند داکم نگرانی به دل همه افتاد و نمیدادند. کمزدند جواب نمیهر چه هم زنگ می

بايد چکار کنند. اَواخر شب گوشی حسام خاموش شد و سينا هم خيال جواب دادن 

  اشت تا اينکه ساعت يک بامداد شد.ند

خواست. مهرانه خانم و نيال ها را میکرد و از خدا سالمتی بچهانيس خانم دعا می

  گشتند. رفتند و بر میيکی يکی تا دم در سالن که باز گذاشته بودند، می

آورد تا اينکه در حياط باز کرد و چيزی به زبان نمیدر حسام با موهايش بازی میپ 

  شد و سينا با عجله به سمت ساختمان آمد. نيال با صدای بلند گفت:

  سينا اومد. -

  سالم.-های بلند حياط را پشت سر گذاشت و به داخل سالن آمد و گفت: سينا با گام 

  نه خانم زودتر پرسيد:همه مضطرب جوابش را دادند و مهرا

  حسام کجاس؟   -

  نگاهی سمت مهرانه خانم انداخت و گفت:سينا نيم

  براتون توضيح ميدم. -

  و بعد دست نيال را گرفت و گفت:

  با من بيا کارت دارم. -

  هر دو به اتاق نيال رفتند. سينا در را بست و نفسش را فوت کرد و گفت: 

  ت نداريم!خوام بهت بگم، اصال وقيه چيزی می -
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  نيال ترسيده گفت:

  چی شده؟ حسام کجاست؟  -

  سينا لبخند زد و گفت:

خوام هر اتّفاقی اُفتاد، هر چی که شد، حسام حالش خوبه، نگران نباش. فقط می -

  حتّی اگر سنگ از آسمون به زمين اومد تو بايد با حسام ازدواج کنی، خوب؟ 

نا؟ چی زنی سيرا واضح حرف نمیما که پس فردا عقدمونه ولی چی پيش بياد؟ چ -

  شده؟

ای بند سينا، نيال را بغل کرد و به خودش فشرد، طوری که نفس نيال برای لحظه

آمد. سينا، نيال را رها کرد و با نگاه به لباسی که به در کمد ديواری آويزان بود 

  گفت:

  لباس خيلی قشنگی خريدی، تحت هر شرايطی پس فردا بايد بپوشيش. -

  ترسونی. باشه ولی داری من رو می -

  کشم تو از هيچی نترس. و نفس می چيزی نيست، نترس. تا من هستم -

  ترها گفت:سينا از اتاق بيرون زد و رو به بزرگ

خوام االن هول کنين و يا به غش و ضعف خوام خبری رو بهتون بدم. نمیمی -

  بيفتين. فقط دنبال راه چاره باشين.

  اَنيس خانم با نگرانی گفت:  

  حرف بزن ببينم چه خاکی به سرمون شده. -
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  مهرانه خانم هم با چانه لرزان گفت:

  اتفاقی برای حسام افتاده؟  -

نه مهرانه خانم حسام حالش خوبه. ما رفتيم شرکت کارامون رو انجام داديم و  -

کرد. يا راه مون میگشتيم، توی خيابون يه پسره با ماشينش هی اذيتداشتيم بر می

کرد. ما سعی کرديم نداخت بغل دستمون و مسخره بازی میآورد يا میرو بند می

که خيلی رفت جلوتر. فکر کرديم ديوونه بازياش تموم  کاريش نداشته باشيم، تا اين

شده و رفته پی کارش. کمی که جلوتر رفتيم ديديم دستيش رو کشيده و داره ماشينش 

چرخونه. دود از الستيکاش بلند شده بود ما هم منتظر شديم تا میرو جلوی راه ما 

اون بره اما انگار مسخره بازياش تمومی نداشت. وقتی حسابی چرخيد و راه رو 

باز کرد ما از کنارش رد شديم. اما باز ماشينش رو انداخت بغل ماشين ما و مسخره 

کرديم ديگه نمياد اما باز  بازی در آورد تا اينکه پيچيدم تو يک خيابون خلوت. فکر

  هم دنبالمون اومد. 

  حسام سر به زير گرفت و با خود گفت:

  مرتيکه روانی سيريش. -

  و بعد سر بلند کرد و ادامه داد. 

  » خاره؟چته عوضی؟ تنت می«حسام شيشه رو پايين کشيد و گفت:  -

کل افقی انگار منتظر شنيدن همين بود. ماشينش رو کشيد جلوی ماشينمون و به ش 

ايستاد. من هم نتونستم ماشين رو کنترل کنم و زدم تو ماشينش. چند دقيقه گيج 
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بوديم تا اينکه به خودمون اومديم. يارو مثل ديوونه ها از در بغل زد بيرون و ما 

  هم پياده شديم.

خواستيم بزنيمش اما اون مثل حيوون چک و لگد باهاش درگير شديم. ما واقعاً نمی

خواست بزنه تو صورت حسام ولی قبل از اينکه دستش به حسام برسه انداخت. می

  من به عقب هولش دادم.

ی پاش پيچيد يا به چيزی گير کرد که تعادلش رو از دست داد و سرش خورد به لبه

  جدول. 

  سينا ساکت شد و سر به زير گرفت. اَنيس خانم گفت:

  حرف بزن جونم رو به لبم رسوندی. -

  و گفت: سينا سر بلند کرد

  يمش بيمارستان اما رفت توی کما. ما سريع رسوند -

  همه با ترس و ناراحتی به هم نگاه کردند. اَنيس خانم روی سرش زد و گفت:

  مونه؟ زنده می -

دونم، من اومده بودم برم از تو ماشينش مدارکش رو پيدا کنم. پيدا کردم و نمی -

  ن هم بايد به خانوادش زنگ بزنم.اال

ها را حياط رفت و صفحه گوشی پسر را روشن کرد. بعد هم آخرين تماس سينا به

  . حاجی، حاج خانم، شيوا، شاهين. چک کرد. چندين تماس بی پاسخ داشت
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اند. تلفن در اش هستند که نگرانش شدهها خانوادهسينا با خود فکر کرد حتما اين

رس دستی روی ته دستش زنگ خورد. نام شاهين روی صفحه اُفتاد. سينا با اِست

ريشش کشيد و با خود فکر کرد چه بايد بگويد! کمی بعد جواب داد و گوشی را کنار 

  داری در گوشش پيچيد. گوشش گذاشت. صدای سنگين و خش

  کجايی؟ چرا جواب نميدی؟ نميگی مامان بابا نگرانت ميشن؟ -

  سالم. -

  شاهين ساکت شد و بعد از کمی گفت:

  سالم، شما؟  -

  شه بيايين بيمارستاِن ...اگر میآقا من با برادرتون تصادف کردم.  -

  صدای شاهين کمی باال رفت و گفت:

  االن چطوره؟  -

  خوب نيست، رفته تو کما.  -

  االن ميام -

  باشه، منتظرم. -

  کردند.سينا از روی پله بلند شد و چرخيد. همه نگران نگاهش می

قش رفت. دِر اتاقش را قفل کرد که چند لحظه بعد ها رد شد و به اتاسينا از بين آن

  آقای سرمد به جلوی در رفت و چندين بار در زد و گفت:
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  کنی؟ سينا! بابا. داری چکار می -

  هيچی بابا االن ميام. -

  بعد از چند دقيقه بيرون آمد و گفت:

  من بايد برگردم بيمارستان. حسام هم اونجا تنهاست.  -

  ما هم مياييم.  -

  باشه، من بايد زودتر برم.  -

سينا با عجله رفت و خانم و آقای سرمد هم سريع حاضر شدند و همه به بيمارستان 

کرد و به شانس بد دختر و پسرش لعنت رفتند. در طول مسير انيس خانم گريه می

  گفت:فرستاد و مدام زير لب میمی

گه اتفاقی برای جوون مردم چرا بايد دو روز قبل از عقد نيال اين اتفاق بيفته. ا -

  بيفته من چه خاکی به سرم کنم؟

  اُفته.نگران نباش خانم، به اميد خدا اتّفاقی نمی -

  اميدوارم.  -

دانست قرار است چه اتفاقی جويد و درست نمیهايش را مینيال از استرس ناخن

  داد.دلش گواهی بد میبيفتد. حرفهای سينا او را ترسانده بود و 

و کرد د بيمارستان شدند سينا داخل محّوطه داشت با پسری صحبت میوقتی وار

کرد و هرچند داد. پسر هم با دقّت به حرفهايش گوش میچيزی را برايش توضيح می

داد. حسام هم روی نيمکت نشسته بود و ساعدهايش را بار سر تکان می لحظه يک
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و سرش را پايين گرفته  بودندهايش به هم قفل روی زانوهايش گذاشته بود. انگشت

  بود.

کرد. وقتی جلو رفتند زد ، هر از گاهی حسام را نگاه میپسری که با سينا حرف می

و سالم کردند، پسر که همان شاهين برادر مضروب بود سری به نشان سالم تکان 

  داد. 

ها چند نفر زن و مرد با جيغ و داد و فرياد وارد در همين حين پليس و همزمان با آن

  بيمارستان شدند. 

با ديدن شاهين به آن سمت آمدند و با گريه و آه و ناله حال پسرشان را پرسيدند. 

  شاهين آرام و سرد جواب داد:

  که تو کماس، معلوم نيست چی بشه. فعالً  -

  زنی که مشخص بود مادر شاهين اَست، پرسيد:

ا با دستای خودم شاهين! کی شاهرخ رو زده؟ کدوم بی همه چيِز بی پدر مادر؟ ت -

  تيکه تيکه اش کنم؟ 

  شاهين گفت:

  اس. های ويژهبرين تو، شاهرخ رو عمل کردن، االن هم تو بخش مراقبت -

قرار وارد ساختمان شدند. مهرانه خانم ها روی سر زدند و گريان و ناالن و بیزن 

گفت. پليس به سمت کرد و سينا به پدرش چيزهايی میداشت با حسام صحبت می

  شاهين آمد و گفت:



28 
 

  شما برادر اون آقايی هستين که تو کماس؟   -

  بله.  -

  کی برادرت رو زده. -

  اين دوتا آقا بودن.  -

  ور پليس خطاب به سينا و حسام گفت: مأم

  با من بيايين.  -

های مهرانه و چند دقيقه بعد سينا و حسام را به کالنتری بردند و شيون و گريه

انيس خانم و نيال به هوا رفت. آقای سرمد و آقای عظيمی به داخل ساختمان رفتند 

  خرين وضعيّت شاهرخ با خبر شوند. تا از آ

و زير درختی ايستاد و دست برد و پاکت سيگارش را در  شاهين اما آهسته رفت

هايی که معلوم بود برای رفع تکليف پوشيده آورد. با آن موهای بلند ژوليده و لباس

کرد سرپا بايستد و چيزی آمد حالش اصالً خوب نباشد؛ اما سعی میاَست، به نظر می

و بعد از چند  به روی خودش نياورد. سيگاری آتش زد و پک عميقی به آن زد

  لحظه دود حبس شده در دهانش را به شّدت بيرون فرستاد. 

شد را نگاه کرد. اختيار مسير دودی که در هوا پخش مینيال روی نيمکت اُفتاد و بی

  از خود پرسيد:

  شه! حاال چی می -



29 
 

و فکر کرد که تمام رؤياهايش مثل همان دود سيگار در آسمان در حال محو شدن 

  هستند.

انداخت، اما مهرانه خانم توی افکارش ی مادرش روی اعصابش خط میگريه صدای

غرق بود. طولی نکشيد که صدای جيغ و فرياد و گريه و زاری از داخل ساختمان 

  به گوش رسيد. نيال از جا بلند شد و سمت درب ساختمان نگاه کرد. 

و بعد باقی شاهين ته سيگارش را پرت کرد و به آن سمت دويد. کمی بعد مادرش 

زدند و گريه و اش اُفتان و خيزان بيرون آمدند. توی سر و صورتشان میخانواده

  کردند. ناله و نفرين می

  شاهين دست مادرش را گرفت، مادرش گفت:

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

  صدا و بی حرف همراه او رفت. بی شاهين آهی کشيد و

رمد و آقای عظيمی هم بيرون آمدند. آقای سرمد روی اولين پله نشست و آقای س

  سرش را توی دستش گرفت. آقای عظيمی کنار آقای سرمد ايستاد و گفت:

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

  آقای سرمد بغض کرده گفت:

  هم هيچی از دستم براش بر نمياد. پسر من االن قاتله، بيام -

کرد. آينده تنها پسرش را انيس خانم روی زمين نشسته بود و از ته دلش گريه می

  دانست راه نجات پسرش چيست!ت نمیديد و درستباه شده می
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نيال مات حال و روز پدرش شده بود. حاال برادرش قاتل يک پسر جوان بود و 

با اينکه خورد. اطمينان داشت که با اين حال و اوضاع جشن عقدش هم به هم می

سينا اصرار داشت حتماً تحت هر شرايطی نيال لباس عقدش را بپوشد، اما با اين 

  اغ سنگين چنين جشنی امکان نداشت.د

مردها به کالنتری رفتند و نيال، مادرش و مهرانه خانم را به خانه برگرداند. نيال تا 

درش را اهای مها و نالهخود صبح نخوابيد و روی تختش غلت زد و صدای گريه

  شنيد . از داخل اتاق می

ً باور نکردنی بود. مدام از خود می پرسيد اين همه چيز مثل يک کابوس تقريبا

کابوس باور نکردنی چطور اتفاق افتاد؟ اين بالی ناگهانی چطور نازل شد؟ تا صبح 

قدر دنده به دنده شد که احساس کرد تمام ستون برايش مثل صد سال گذشت و آن

  اند.د شدهفقراتش خور

ساعت هفت صبح بود که پدرش و آقای عظيمی برگشتند. وقتی نشستند، نيال چهره 

داد. پدرش را نگاه کرد. حس کرد بيست سال پيرتر شده است. به پدرش حق می

کشيد، از اول از همه سينا، پسر عزيز و تنها پسرش حاال اسم يک قاتل را يدک می

  النتری نخورده بود.کدامشان به کطرفی تا حاال پای هيچ

شد. حکم يک قاتل از همه بدتر به زودی رفت و آمدهايشان به دادگاه شروع می 

دانست که از اين به بعد پدر و مادرش بايد هم مشخص بود. اعدام! حاال نيال می

  کفش آهنين بپوشند و در به در دنبال رضايت از خانواده مقتول باشند .
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داخل سالن آمد. نگاهی به جمع کرد که سکوتشان به دِر اتاق باز شد و حسام به 

  سنگينی آوارهای بعد از زلزله بود. اَنيس خانم با ديدن حسام گفت:

  حسام! بيا مادر، بيا عزيزم، بيا ببينم چه خاکی به سرمون شده. -

کشيد جلو رفت و کنار پای انيس خانم نشست. هايی که روی زمين میحسام با قدم 

وی انيس خانم گذاشت و هق هقش را آزاد کرد. انيس خانم هم سرش را روی زان

های پردرد ی سوزناکش را رها کرد و طولی نکشيد که جمع به خاطر آن گريهگريه

  دست گريان شد.يک

  

  فصل دوم:

حاال به روزی رسيده بودند که قرار بود نيال و حسام عقد کنند. اما همه چيز به هم 

  ی راه اندازی مراسم جشن را نداشت. صلهکس حال و حوخورده بود. هيچ

انيس خانم که يک چشمش اشک بود و يک چشمش خون. وقتی پسرش توی زندان 

توانست  به جشن عقد دخترش فکر کند. نيال روی تخت نشسته بود بود اصال نمی

کرد. بغض راه گلويش را بسته بود. حسام و داشت با غصه لباس عقدش را نگاه می

د که پيدايش نبود. حتی يک زنگ هم نزده بود حال نيال را بپرسد. هم دو روز بو

  کمی بعد درب اتاق باز شد و انيس خانم با لباس مشکی به اتاق آمد.

  نيال. -

  نيال رو به مادرش کرد و به سختی گفت:
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  جانم. -

اش تسليت ريم سر خاک اين خدا بيامرز، به خانوادهمادر من و بابات داريم می -

  ی مادرشوهرت. هم تنها نمون برو خونه بگيم. تو

ی شوهر بغضش شکست نيال سرش را به چپ و راست تکان داد. از شنيدن کلمه

  و به گريه افتاد. انيس خانم جلو رفت و کنار نيال نشست و گفت:

دونم امروز قرار بود عقد کنی ولی تو اين شرايط نه من جان مادر! گريه نکن. می -

گيرن و هزار تا حرف ت. کاری هم بکنيم مردم صدتا ايراد میحوصله دارم نه بابا

از يه طرف در ميارن. ميگن از يه طرف پسرشون يکی رو کشته و توی زندونه 

  دارن دختر شوهر ميدن. 

ام بگيره، نگران سينام. اگر اون دونم مامان، بيشتر از اينکه واسه خودم غصهمی -

  شد و االن هممون شاد بوديم. افتاد حسام امروز شوهرم میاتفاق نمی

دعا کن مادر، دعا کن هر چه زودتر تکليفش روشن بشه. ان شاهللا که رضايت  -

گيريم. هنوز که داغ دارن و تازه غم ديدن. انتظار ندارم سينا رو ببخشن. ولی می

  بخشن. ان شاهللا که آخرش می

اتل خورد روی چاره سينا که ناخواسته پسره رو کشت. ناخواسته مهر قبی -

پيشونيش. سينا کی اهل دعوا مرافعه بود؟ اون که همه عمرش، از وقتی که من 

يادم مياد 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 در فضای اتاق پيچيد. 
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  بايد برم بابات بيرون منتظره. خواستی برو پيش حسام.  خدای ما هم بزرگه، من -

  نه. ولی شايد برم بيرون قدم بزنم.  -

  مراقب خودت باش.  -

هايش کشيد. انيس خانم هم بلند نيال سر فرود آورد و پشت دستش را به روی چشم

شد و از اتاق بيرون رفت. نيال بعد از رفتن مادرش لباس پوشيد و از خانه بيرون 

  زد.

ور شد. او خودش های ارديبهشت ماه قدم زد و در افکار خود غوطهدر ميان کوچه 

  توانست دم برآورد. ديد. اما نمیرا عروس بد اقبال ارديبهشت ماه می

ی آقای سرمد و انيس خانم برای عرض تسليت به سر خاک شاهرخ رفتند. همه

کردند و ضجه يه میخانواده و نزديکان او جمع بودند. مادر و خواهرهايش گر

اش را روی  کردند. آقای راستاد دو انگشت شصت و اشارهزدند و مويه میمی

ای گريست. شاهين هم کنار پدرش ايستاده بود. با چهرههايش گذاشته بود و میچشم

ای که، غم يا ناراحتی او را به نمايش بگذارد. سرد و منجمد. بدون هيچ نشانه

ريختند و چنگ قرار و نا آرام اشک مید که چگونه بینگاهش روی خواهرهايش بو

گفتنشان تيغ بر هر دلی » داداش، داداش«زدند و صدای در مو و صورت خود می

کردند. تر گريه میکشيد. صدای قرآن توی قبرستان پيچيده بود و آشناها آراممی

  :آقای سرمد جلو رفت و دسته گل را روی قبر گذاشت و با سری افکنده گفت

  تسليت ميگم. -

  اَنيس خانم هم آهسته گفت: 
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  غم آخرتون باشه. -

آقای راستاد که آقای سرمد را توی کالنتری و بيمارستان ديده بود، شناخت و با 

  اندوه گفت:

گين؟ با اومدنتون ام رو ازم گرفتين تسليت هم میکدوم تسليت؟ کدوم غم آخر، بچه -

  خوايين داغم رو بيشتر کنين؟ می

ی قاتل هستند از روی خاک بلند شد و ها خانوادهراستاد همين که فهميد آن خانم

هايش فرياد ای پرت کرد و با صدای گرفته از گريهدسته گل را برداشت و به گوشه

  زد و گفت:

گورتون رو گم کنيد، برای چی اومدين؟ هان! برای چی اومدين؟ من تسليتتون رو  -

  خوام، همين.ی دار میخوام، فقط سر پسرتون رو رونمی

  انيس خانم به گريه افتاد و گفت:

خانم پسر من اهل دعوا مرافعه نبود: به خدا نبود! اون ناخواسته هلش داده.  -

  شد.ممکن بود پسر من جای پسر شما کشته می

  دار فرياد زد: خانم راستاد با همان صدای خش

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

  شين نبينمتون.

  کرد. آقای سرمد سرافکنده بود و انيس خانم به شدت گريه می



35 
 

شاهين حال آقا و خانم سرمد را نگاه کرد. سری تکان داد و به کنار مادرش رفت و 

چيزی توی گوشش گفت. خانم راستاد اخم کرده و عصبی رو به شاهين کرد. شاهين 

و او را روی صندلی پشتش نشاند. دو مرد از اقوام راستاد،  بازوی مادرش را گرفت

ها توی زمان مناسبی حضور پيدا خانم و آقای سرمد را راهی کردند و گفتند آن

  اند و بايد زودتر از آنجا بروند.نکرده

جا را ترک کردند و سوار ماشين شدند. انيس خانم خانم و آقای سرمد سرافکنده آن

  آمد. آقای سرمد گفت:هايش بند نمیکرد و اشکگريه می

  خانم اينقدر گريه نکن. -

  هايش را پاک کرد و گفت:انيس خانم با دستمال اشک

  اينا قوم ظالمينن. ديدی چطور باهامون رفتار کردن؟  -

انيس جان قوم ظالمين نيستن. داغ دار هستن. پسر جوونشون به دست پسر ما  -

کردی؟ خودت شد، حلوا حلواشون میشته میمرده. اگه پسر خودت به دست اينا ک

  رو بذار جای اونا. 

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

  حاال هرچی. بايد اينقدر بياييم و بريم و تحقير شيم تا قبول کنن رضايت بدن.  -

جالل به خدا  شه.ميره و زنده میکشه. هر روز میچاره پسرم حاال ببين چی میبی -

  ميرم. من واسه بزرگ کردنش خيلی زحمت کشيدم. اگر سينا طوريش بشه می
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کشن. ولی بايد صبر داشته باشی هاشون زحمت میدونم، همه مادرا واسه بچهمی -

  ببينيم چی پيش مياد. 

  کنه. اينا رو به نيال نگو، خودش خيلی غصه داره. اينا رو هم بشنوه دق می -

ترم، دارم آب شدنش رو چاره دخم؟ اون هم توی اين موقعيت! بیمگه بچه شد -

  بينيم. می

  دار و بی حواس دوباره گفت:انيس خانم غصه

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

خدا نکنه. از اين حرفا نزن انيس. من خودم کل زندگيم رو باختم و دلم به تو  -

  شم. پس پشتم رو خالی نکن. نه میکم بياری من ديووخوشه تو هم بخوای 

  های داغش را پاک کرد و گفت:انيس خانم سرش را پايين انداخت و اشک

  ام باشه و طوريش نشه.اميد من هم به خداست که مراقب بچه -

  خدا بزرگه . -

هام چشم خوردن که توی يه روز بخت دوتاشون سياه شد. اون از دونم بچهمی -

خوام براشون های زندون، اين هم از نيال که عقدش به هم خورد. میپشت ميلهسينا 

  نذر درست کنم. 

  باشه. هر چی تو بگی.  -

  پس از برو بازار خريد کنيم.  -

  باشه عزيزم. -
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آقا جالل و انيس خانم به بازار رفتند و مشغول خريد برای درست کردن غذای نذری 

  کشيد.شان چند ساعتی طول شدند. خريد

زد. وقتی هدف قدم میها، بیها و کوچه پس کوچهنيال اما هنوز هم داشت در خيابان

حسابی خسته شد کنار خيابان ايستاد و دستش را برای يک تاکسی زرد رنگ بلند 

کرد. سوارتاکسی شد و به منزل برگشت. وقتی به جلوی خانه رسيد، پول تاکسی را 

  حساب کرد. 

را در قفل در انداخت و در را باز کرد. رفت داخل حياط و در پياده شد و رفت کليد 

را بست. چند تقّه به در خورد. برگشت و در را باز کرد. حسام بود. به هم سالم 

  دادند. 

  حسام وارد حياط شد و گفت:

  خوبی؟  -

نيال به کنار پله وسط حياط  که آن را دو قسمت کرده بود رفت و نشست. نگاهی به 

  ها کرد و گفت:درختها و گل

  کشم. خوب! تا خوب چی باشه؟ اگه منظورت از خوبی نفس کشيدنه ، آره نفس می -

  اومدم يه چيزی بهت بگم.  -

  چی ؟ -

  ما بايد بريم عقد کنيم.  -

  االن؟ -
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  نه همين حاال، ولی فردا يا پس فردا.  -

  چرا؟  -

سخته، ولی اين  چون خواست سينا اين بود که عقدمون صورت بگيره. درسته -

  کنه. خوشحالش می

  شه؟ حرف مردم چی می -

گور پدر حرف مردم. من و تو مهميم يا مردم! وقتی حتی داداشت همين رو از ما -

  خواسته.

کنيم که سينا حضور داشته باشه. بايد باشه و ازش اجازه بگيرم ما روزی عقد می -

گه دارم؟ سينا نباشه همه چی و بله بگم. مگه من جز سينا چند تا خواهر برادر دي

کنه. تنها کس رو خوشحال نمیشه. توی اين غم وسيع ازدواج ما هيچبهم زهر می

همه رو رنج ميده. وقتی سينا نباشه، من ازدواج کنم، پدر ومادرم به خاطر نبود 

  شکنن.سينا می

خوام روز عقدم گريه و شيون و زاری کسی رو ببينم يا خودم اشک بريزم. نمی

ام خالی باشه. بهم فرصت بده ترين روز زندگیلتنگ سينا بشم و جاش توی مهمد

  کنی؟ حسام. هضم اين موضوع خيلی سخته. درکم می

  حسام جلو رفت و کنار نيال نشست و گفت:

کنم نيال. ولی اون شب سينا ازم خواهش کرد من و تو حتماً عقد کنيم و درک می -

مامان بابات اضافه بشه... اين دو روز خودم های نذاريم يه غصه ديگه به غصه

دونستم بايد چکار کنم! ولی نبايد کاری کنيم سينا احساس بدی خيلی گيج بودم. نمی
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دار هست. االن ببينه عقد ما عقب افتاده بيشتر پيدا کنه. خودش به اندازه کافی غصه

  کنه.احساس ناراحتی می

  ولی...  -

خوای اين وضع حاال حاالها ادامه داره. تا کی می چرا اينقدر اما و ولی مياری؟ -

  عقب بندازی؟ يک ماه، دوماه، شيش ماه؟ 

  هرچقدر که الزم باشه.  -

  اش زد. نيال فکری کرد و گفت:ش را زير چانهاهای گره کردهسينا آه کشيد و دست

  يعنی ممکنه تا اين حد طول بکشه؟ -

س؟ امروز بريم سراغ خانواده هافکر کردی رضايت گرفتن به همين سادگی -

کشه. تو مقتول، اونام بگن چشم. تا داغ اينا سرد بشه بيشتر از يک سال طول می

اعصاب  خوای ما بالتکليف باشيم؟ پدر مادرت بيشتر غصه بخورن؟اين يک سال می

  سينا بيشتر به هم بريزه؟ 

  هايش فشرد و گفت:نيال در سکوت صورتش را ميان دست

  دونم.نمی -

شه هم پدر مادرت هم ولی در عوض عقد که بکنيم هم خيال خودمون راحت می -

  سينا. 

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

  باشه.  -
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حسام ساعدهايش را روی رانش گذاشت و سرش را سمت نيال چرخاند. نيال متّوجه 

  حسام به رويش لبخند زد و گفت: نگاه او شد. رو به حسام کرد.

  کنيم.گرده، هم ما ازدواج میشه. هم سينا بر میغصه نخوری ها! درست می -

  اميدوارم  -

  امروز سرکار نرفتی؟!  -

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

  اونقدر به هم ريختم که فراموش کردم.  -

  تی؟ تو شرکت رف -

دونم بايد چکار کنم. نه اصال. حوصله ندارم بدون سينا برم. اون که نيست نمی -

کنم زير پام خاليه. داد. االن حس میسينا خودش يک تنه خيلی از کارها رو انجام می

  تونم جمعش کنم. کنم نمیاعتراف می

  تو که هنوز کاری به جاش نکردی.  -

ز سينا بشينم. من بلد نيستم کارهای اون رو من اين جرأت رو ندارم که پشت مي -

  پيش ببرم.

زنی؟ با اين کارهات، يک ماه نکشيده شرکت ورشکست اين چه حرفيه که می -

  شه. می

  کنم. تو هم از فردا برگرد سرکار. هر چقدر مشغول باشی برات بهترهسعيم رو می -

  باشه. -
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خانم و آقای سرمد با کلی خريد صدای چرخيدن کليد توی قفل آمد. وقتی در باز شد 

  وارد حياط شدند. حسام از جا بلند شد و سمتشان رفت و گفت:

  برم.سالم، بديد من می -

  سالم مادر، خوبی؟ -

  خوبم.  -

  های خريد را از دست خانم سرمد گرفت و خطاب به آقای سرمد گفت:و بعد کيسه

  برم.بذاريد من ميام می -

  خودم ميارم جوون. -

  ز کنار نيال رد شد و گفت:حسام ا

  در بازه نيال؟ -

  آره قفل نکردم. -

  داشتی؟چرا اينجا نشستی مادر. بيا بريم تو چايی بذار. چرا حسام رو اينجا نگه -

بلند شد و همراه مادرش وارد ساختمان شد. کيفش  نيال جوابی نداد و از روی پله

های خريد را تفکيک کيسهرا روی مبل انداخت و رفت توی آشپزخانه. حسام داشت 

  کرد. نيال کتری را پر از آب کرد و روی اجاق گذاشت.می

  کنه. اينا رو ول کن. خودت رو اذيت نکن. مامان مياد درست می -

  اين همه سبزی برای چيه؟ -
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  خواد نذر درست کنه.ا مامان میحتم -

  های حبوبات ماند. آرام گفت:های حسام روی پاکتدست

  کشه.برای سينا پر میحتماً دلش  -

  حتماً همين طوره.  -

هايش را با لباس راحتی حسام دوباره مشغول شد که نيال به اتاقش رفت و لباس

  تعويض کرد و برگشت.

همه در آشپزخونه نشسته بودند و داشتند در مورد وضعيّت پيش آمده صحبت 

  کردند.می

  نيال هم کنارشان نشست و گفت:

  چی شد؟ امروز رفتين سر خاک  -

  آقا و خانم سرمد به هم نگاه کردند و بعد با هم گفتند:

  هيچی، چی بشه؟ -

  حسام متعجب گفت:

  رفته بودين اونجا؟ -

  آره امروز رفتن.  -

  حسام معترض گفت:

  کردين. چيزی که بهتون نگفتن؟نبايد اين کار رو می -
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  آقای سرمد گفت:

  ه اصال تو حال خودشون نيستن.چاره ها؟ پسرشون زير يه خروار خاکچی بگن بی -

  حسام سر به زير گرفت و لبش را با دندان جوييد و بعد گفت:

  شه.لطفاً ديگه اون طرفا نريد تا که ببينيم چی می -

  قراره چی بشه؟ بايد منتظر چی باشيم؟ -

ريم سراغشون. هر کاری از تر بشن بعد برای رضايت میفعالً بذاريد کمی آروم -

نجام ميدم ببينيم به چی راضی ميشن! ديه، بيشتر از اون يا هر چيز دستم برمياد ا

  ديگه. هر طور شده سينا رو مياريم بيرون. 

  خانم سرمد با اميدواری نگاهش را باال برد و گفت:

  به اميد خدا. -

نيال تصميم گرفته بود به سر کارش برگردد و روزهايش را با کار کردن بگذراند. 

مرخصی وقتی به بيمارستان برگشت همکارانش دورش حلقه اولين روز بعد از 

زدند و دليل به هم خوردن عقدش را پرسيدند. دلش گرفته بود. مغموم تنها جواب 

  داد:

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

توانست و دوستان و همکارانش برايش دعای خير کردند. او از آن روز حتی اگر می

ی سوت و کور و دل گرفته شان ماند تا به خانههايی را اضافه در شيفت میساعت

  برنگردد.
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کرد تا داد و بيش از پيش به بيماران و مسائل بخش رسيدگی میکارش را انجام می

  کمتر ذهنش حول آن غم بزرگ بچرخد.

نی يکی دو بار به ديدن سينا رفت و سينا بيشتر از هرچيز برای او ابراز نگرا

خواست نيال زودتر تکليف زندگيش را روشن کند و به آن برسد. اما نيال کرد. میمی

  داد.ها نشان نمیکمترين تمايل به اين درخواست

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

همان که  کرد و هر بار های مختلف از سينا و گاهی هم از حسام بازجويی میروش

  شنيد. قبال گفته بودند می

سينا مقابل بازپرس پرونده نشسته بود و داشت دوباره اتفاقات همان شب را بازگو 

  کرد:می

من و حسام تا دير وقت توی شرکت مونديم. کار زيادی داشتيم. يه پروژه بزرگ  -

ش دلگير زد که نيال حتماً ازشد. حسام همش غر میتو دستمون بود و بايد تموم می

شه. آخر هم گفتم فقط پنج دقيقه ديگه صبر کن االن تموم میشه و من همش میمی

حالی يه آخيش بعد از ده بار _پنج دقيقه ديگه وايسا_ گفتن کارم تموم شد. از خوش

پاشو ديگه سينا. به «بلند گفتم و خودم رو انداختم رو ميز. حسام خنديد و گفت: 

آخر هم » منت نيال رو بکشم که دير کردنم رو ببخشه.خدا برسيم من بايد يه روز 

بلند شديم و راه افتاديم. از شرکت بيرون زديم و تو راه از شادِی تموم شدن اون 

  خونديم. ی ناز رو با صدای بلند میپروژه داشتيم آواز الهه

  سينا ساکت شد و درخياالتش غرق شد و به آن شب پليد فکر کرد. 
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  بعدش چی شد؟  -

هايش را فشار هايش چشمهايش را باال برد و با انگشتا به خودش آمد و دستسين

  هايش را پايين آورد و گفت:داد. سرش را به چپ و راست تکان داد و دست

من خيلی عادت به حرف زدن ندارم. اما اين چند وقت اينقدر اين موضوع رو  -

  تکرار کردم و ازش حرف زدم که خسته شدم.

ها رو ديدم که چه ، تو مثل متّهمای ديگه من نيستی. خيلیگوش کن سينا -

ها رو مارمولکايی بودن و فقط خواستن يه جوری خودشون رو تبرعه کنن. خيلی

ی سوابق گناه بودن ولی پرونده و شواهد به ضررشون بوده. من همههم ديدم که بی

ندن و تحصيل تو رو بيرون کشيدم. يه مغز متفّکر هستی و تمام عمرت به درس خو

گذشته. هيچ خالفی حتی جزئی ازت پيدا نکردم. يه آدم منضبط و منظم و قانون مدار 

ای نداره. يه جوون که خيلی تميز زندگی کرده و خيلی که حتی ماليات عقب افتاده

خوام سر اين جوون خيلی خوب رو باالی دار ببينم. اون خوب بار اومده. االن نمی

 که طرفش رو هول داده. ولی سينا! اين وسطبه خاطر اين هم به خاطر يه اشتباه.

  يه آدم مرده. يه جوون مثل تو...

  سينا وسط حرف بازپرس پريد و گفت:

اون اصالً مثل من نبود. من هيچوقت تو خيابون برای کسی مزاحمت ايجاد نکردم.  -

 مسخره کردن ديگران سرگرميم نبود. من از سر پررويی مردم رو فوحش ندادم.

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

کنين من از مردن اون بّچه ناخواسته مهر قاتل خورده رو پيشونيم. فکر می
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حالم؟ اون هم سن و سال آبجی کوچيکه من بود. من که دعوايی باهاش خوش

من فقط دستم رو گذاشتم نداشتم. اون اول فوحش داد و واسه حسام مشت انداخت. 

اش و هولش دادم عقب که دستش تو صورت حسام نخوره. اما انگار رو سينه

دونم پاش پيچ خورد و يا به چيزی گير کرد، به پشت افتاد زانوش خالی کرد يا نمی

ی جدول. يه طوری شد که من نخواستم، حسام نخواست، اما اون و سرش خورد لبه

يچيد جلوم. ماشين من و اون داغون شد. چرا بايد اين خواست. بابا اون پبچه می

  کرد؟ انگار حرکاتش دست خودش نبود.کار رو می

  ولی تو آزمايش خونش چيز غيرعادی نديديم.  -

الی مغزش تو روح و روانش چی؟ تو شکل تربيتش چی؟ چيزی پيدا شد؟ البه -

  کنکاش کردين ببينين چی بود که گير داد به ما دوتا؟ 

  ليوان آب را برداشت و گفت:سينا 

  تونم آب بخورم؟می -

  راحت باش. -

  وبعد صدا زد:

  سرکار سليمی. -

  سرباز وارد اتاق شد و احترام گذاشت. 

  تونی ببريش. می -

  چشم قربان. -
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سرباز لنگه ی دستبند را باز کرد و به دست خود زد. سينا به احترام بازپرس سر 

  تکان داد و سمت در رفت. 

  آهی کشيد و مشغول يادداشت کردن مطالبی شد. بازپرس

  قربان آقای راستاد اومدن.  -

  بگو بياد تو.  -

  بله قربان.  -

  کمی بعد شاهين وارد اتاق شد و گفت:

  سالم. -

  بازپرس سر بلند کرد و گفت: 

کردم قراره پدرتون رو مالقات سالم آقای راستاد! چه عجب از اين طرفا. فکر می -

  کنم.

  حاجی سرش شلوغ بود، خواست من بيام.  -

  اونوقت شما به کار من اطمينان دارين؟! اون هم بعد از اون ماجراها.  -

  فعالً که بايد صبر کرد، مثل گذشته. -

  امرتون؟ -

  حاجی خواست بدونه قتل، عمد بوده يا غير عمد؟ -

  فرقی توی مسئله پيش مياد؟ -
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  من که از کار حاجی سر در نميارم.  -

جا ببين آقای راستاد بايد مسائل پرونده تا زمان دادگاه جايی درز نکنه، اما از اون -

که موضوع مشّخص و معلومه بايد بگم هيچ عمدی در کار نبوده. اون اصالً قصد 

کشتن برادرت رو نداشته. برادرت با اين که عصبانيشون کرده اما اونا واقعاً 

شت نخورن. ولی از شانس بدشون افتاده نخواستن بکشنش. هولش دادن عقب که م

ی جدول خورده. ما رفتيم سر صحنه جرم. با دقّت که نگاه کرديم، و سرش به لبه

دقيقاً اونجايی که برادرت پرت شده عقب يه چاله کوچيک بود. احتماالً پاش اونجا 

  گير کرده. مخصوصاً زمانی که منتقلش کردن بيمارستان يه لنگ از کفشاش نبود.

تش طوری بوده، هول که خورده عقب پای راستش گير کرده و حتی کفش از شدّ 

  ی جدول.پاش کنده شده. بعد هم افتاده و سرش خورده لبه

  که اينطور! -

اينقدر هم سريع اتّفاق افتاده که هيچکدوم از اون دوتا متوجه نشدن، به خاطر گير  -

  کردن پاش تو چاله، به عقب سقوط کرده. 

  خيلی خوب. -

  رگرد بعد از نوشتن چيزی روی کاغذهای جلوی دستش پرسيد:س

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

  نه زياد. با حاج خانم حرفشون شده بود. -

  چرا؟ -
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فهميد کردن و کسی هم نمیدونم. اونا چند وقتی بود که هميشه دعوا مینمی -

رفتم شد. من برگشتم خونه و داشتم میچشونه. سر هرچيز کوچيکی دعواشون می

کنن که تو سوييتم که صداشون رو شنيدم. رفتم ببينم چشونه و سر چی دعوا می

  شاهرخ از اتاق بيرون زد و بدون توّجه به من و بقيه از خونه بيرون رفت. 

  مادرتون نگفت چرا دعوا کردن؟ -

  چرا! ازش پرسيدم.  -

  چی گفت؟-

خوای ل نچرخ. يه دختر انتخاب کن برات بگيرم. تا کی میگفت بهش گفتم اينقدر و -

برنامه شب تا صبح، بيرون باشی و صبح تا شب بخوابی. ولی خوب شاهرخ اهل بی

کرد. تشکيل زندگی نبود. اون خيلی تو خونه بدعنق بود و به حرف کسی گوش نمی

کنم با اين یشه. اما فکر نمکرد، اگر ازدواج کنه سر به راه میحاج خانم فکر می

  کنه؟پرسيد؟ کمکی میشد! حاال چرا اينا رو میچيزا بهتر می

نه. قاتل ادعا داشت حرکاتش عاقالنه نبوده. البته گير دادن به کسی، و سد معبر  -

خواسته براش، و فحاشی کردن، اصالً حرکات درستی نيست. ولی خوب انگار می

تخليه کنه اسات درونيش رو اينطوری عصبانيتش فروکش کنه، يا يه جوری احس

  که منجر به مرگش شده. 

شاهين سر فرود آورد و متفّکر از جا بلند شد. باز پرس هم از پشت ميز بيرون آمد 

  و با شاهين همقدم شد و گفت:
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ای نيست. جزو اون کسی که برادرت رو کشته، يه آدم معمولی يا يه قاتل حرفه -

های خيابونی نيست و يا کارش از روی کينه و قصد قبلی اراذل و اوباش و الت

برادرت نبوده. اون در نوع خودش يه دانشمنده، فقط از بدشانسيش اون شب به 

  برخورده. 

  رد سينا برايش حرف زد.و او در طول مسير اتاق تا حياط در مو

جلوی در از هم جدا شدند و شاهين رفت و سوار ماشينش شد. پاکت سيگارش را 

برداشت و يک نخ بيرون کشيد. سيگارش را آتش زد و پک محکمی به آن زد. دود 

حبس شده در دهانش را بيرون فرستاد و سرش را روی فرمان گذاشت. به آن 

ش برای از دست دادن شاهرخ ناراحت بود و از شرايط فکر کرد. از طرفی از ته قلب

دار نبود و حتی قصد سمت ديگر کسی که برادرش را کشته بود يک آدم بد و سابقه

و غرض قبلی نداشت. مطمئن بود دعوا را اول شاهرخ شروع کرده است و 

گويد، چون اين اواخر شاهرخ چند بار سابقه درگيری دانست قاتل دروغ نمیمی

فهميد چرا در اين يکی دو سال آخر شاهرخ تا اين حد بدخلق ت. نمیخيابانی داش

  شده بود. 

  اش توضيح دهد.ها را برای خانوادهدانست بايد چکار کند و چطور ايننمی

  کنند؟ ها در اين شرايط چيزی هم درک میپرسيد مگر آناز خود می

رخ مدام از خودش هم حال و روز مناسبی نداشت. چند روزی بود به خاطر شاه

آمد و اين اصالً با روحياتش سازگار نبود. سر بلند کرد و غار تنهاييش بيرون می
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ديد که سيگارش تا آخر به خاکستر تبديل شده است. ته سيگار را از پنجره بيرون 

  انداخت و بعد در داشبورد را باز کرد.

تای يک قوطی کوچک از آن بيرون کشيد و چند دانه قرص در دستش ريخت. دو

ا داشت و بقيه را درون قوطی برگرداند. دِر قوطی رها را با انگشت شصتش نگهآن

  بست و دو قرص را در دهانش انداخت.

قوطی را درون داشبورد انداخت و آن را بست. آب معدنِی روی صندلی بغل دستش 

ها را برداشت و دِر آن را باز کرد و با عجله نصف بيشتر آب را نوشيد چون قرص

شدند و کل دهان و ته حلقش را تلخ کرده بودند. دستش شتند روی زبانش آب میدا

  را پايين کشيد و با ابروهای در هم کشيده گفت:

  لعنتی. -

و قوطی آب معدنی را کنار انداخت. قوطی واژگون شد و تمام آب باقی مانده آن  

  روی صندلی ريخت. 

اين فکر کرد چند روز است کرد. به خيال به صندلی نگاه میشاهين داشت بی

اند و درست و حسابی استراحت نکرده است. با خوردن هايش به هم نرسيدهپلک

شد و بايد هر چه زودتر به منزل هوش میها تا چند دقيقه ديگر بیآن قرص

  سيد.رمی

ماشين را روشن کرد و با سرعت به سمت منزل رفت. نيم ساعت بعد وقتی به منزل 

  داشته بود.ا به سختی باز نگههايش ررسيد پلک
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با ريموت، در را بازکرد و ماشين را به درون پارکينگ برد. وقتی پياده شد بسيار 

شد. از دری که به باغ گيج بود. نگاهی به در پارکينگ کرد که داشت بسته می

ها منزلشان راه داشت بيرون رفت و وارد باغ شد. باغ را پشت سر گذاشت و از پلّه

  ت. باال رف

در راه رفتن تعادل نداشت. نوک کفشش به پلّه آخر گير کرد و چند قدم از تراس را 

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

شد. اما توانست مادر و دو خواهر و دختر عمويش را در ديدش داشت تار می

  ها ببيند. ای از مبلهای مشکيشان نشسته روی دستهلباس

  جان گفت:ايی بیبا صد

  سالم.  -

ها اش رفت که داشتند دنبال هم دور مبلآلودش پی دو خواهرزادهو نگاه خواب

دويدند. همه جوابش را دادند. به سمت راست حرکت کرد و جلوی در ايستاد و می

  دست برد تا آن را باز کند. مادرش گفت: 

  رفتی پيش بازپرس؟ -

  رفتم. -

  بيا ببينم چی گفت؟  -

رفت. به سالن نگاه ديگری انداخت و تصاوير گنگی که پيش نگاهش گيج می سرش

  شد را ديد.کج و معوج می
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  بعداً! االن حالم خوش نيست. -

ی پيش رويش  و بعد در سوئيتش را باز کرد و وارد شد و در را بست. از شش پله

در را باز پايين رفت و به جلوی در دوم رسيد. به سختی کليد را توی قفل انداخت. 

  کرد و آن را هول داد.

ديد. تا کنار تخت رفت و روی آن وارد سوئيت بزرگش شد. چشمش جايی را نمی

ها سرش به بالش سقوط کرد. از شدت خستگی و خواب آلودگی و تأثير قرص

  هايش را از پا بيرون بکشد.نرسيده بود خوابش برد. حتی نتوانست کفش

  

  فصل سوم:

گذشتند و تقويم به نبود سينا دهن کجی از ديگری می روزهای بهاری يکی پس

  کرد.می

خانواده سرمد سردرگم و نگران هر روز به دنبال کارهای سينا بودند و هر روز 

  رسيدند.کمتر از روز قبل به نتيجه می

آقای سرمد وکيل خبره ای برای گرفتن وکالت او استخدام کرده بود. وکيل تمام راه 

  مقابلشان گذاشته بود و حاال منتظر آخرين حکم و رأی دادگاه بودند.ها را و چاه

شد. آقای سرمد اجازه نداد ی دادگاه داشت برگزار میبعد از سه ماه آخرين جلسه

نيال در دادگاه حضور يابد، چون از نظر او آنقدر اين مسائل فشار عصبی داشت که 

ً روح او را می کارش بماند و در دادگاه حاضر آزرد. پس بهتر ديد نيال سر حتما

  ی نهايی به او اعالم شود.نشود و تنها نتيجه
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آن روز همه با استرس و ترس در دادگاه حضور پيدا کرده بودند. سينا در رديف 

  اول کنار وکيلش نشسته بود.

هايی پرسيده شد و سينا با صبر و ابتدا به او تفهيم اتهام شد سپس از او سؤال

ان جواب داد. تمام ماجرا را شرح داد و بعد درخواست  وکيل حوصله به تک تکش

  ها درخواست اشد مجازات را داشتند.خانواده شاکی شنيده شد. آن

تنفس اعالم شد. همه بيرون رفتند و دقايقی بعد وقتی بازگشتند حکم دادگاه برای 

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

کرد له بر آورد و قلب اَنيس خانم سوخت. او گريه میخانم راستاد با شادمانی هله

و اين حال را طاقت نياورد و از هوش رفت. در حاليکه شاهين سعی داشت مادرش 

  را از دادگاه بيرون ببرد گفت:

  دار. اين عاقبت کسايی مثل اونه. ديدين؟ ديدين؟ پسرتون سرش ميره باالی -

بردند. خانم راستاد در حاليکه يک یسينا را داشتند در ميان آن جمعيّت شلوغ م

دستش در دست شاهين بود و دست ديگرش در دست آقای راستاد رو به سينا فرياد 

  زد:می

ی شهر رو شيرينی ميدم. پسرم بينم. سرت که رفت باالی دار همهمرگت رو می -

عزا ونم. بايد تا اَبد گيرم. بايد سياه تنش بشرو ازم گرفتی پس تو رو از مادرت می

  دارش کنم.
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نيال که طاقت نياورده بود در بيمارستان بماند از راه رسيد. وارد جمعيّت داخل 

راهرو شد. همهمه ی عجيبی به پا بود و از حکم دادگاه خبر نداشت. جمعيّت را به 

  سختی کنار زد.

  با ديدن سينای دستبند به دست و در محاصره مأمورين، فرياد زد:

  سينا، سينا. -

  ديدن نيال در ميان آن همه غم عظيم لبخند زد و زمزمه کرد: سينا با

  نيال.  -

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

  برو اونور خانم، برو عقب ببينم.  -

  نيال دست او را با خشونت کنار زد و گفت:

  برو کنار. - 

اش را دور او انداخت د زدههای دستبنو خود را در آغوش سينا انداخت. سينا دست 

  و گفت:

  چرا اومدی اينجا؟ -

شاهين که از دست مادرش کفری شده بود برگشت و با خشونت خطاب به 

  خواهرهايش گفت:

  نميايين دستش رو بگيرين ببرينش. ترچرا سريع -
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  هر دو خواهرش کمی جنبيدند و جلوتر رفتند و سعی کردند خانم راستاد را ببرند.

کردند لرزيد. مأمورين سعی میبه نيال افتاد که در آغوش سينا می شاهين نگاهش

  سينا را ببرند و او فرياد زد:

  رحم داشته باش، فقط يک دقيقه. -

  های اشک آلود گفت:نيال با چشم

  چی شد سينا؟ رأی دادگاه چی شد؟ -

  اش را به پيشانی نيال چسباند و گفت:انگيزی زد و پيشانیسينا لبخند غم

تموم شد. نيال عروسی که کردی عکسای عروسيت رو برام بيار. نذاری من بميرم  -

  و آرزو به دل بشم. باشه؟ 

افته بهت قول ميدم. بابا يه راهی براش پيدا زنی؟ اين اتّفاق نمیاين چه حرفيه می -

  کنه. می

  شاهين! چرا نميای؟ -

  شاهين به خود آمد و رو به دخترعمويش کرد و گفت:

  يم.بر -

  ريختند. هايش به پهنای صورتش میزد و اشکنيال زار می

مأمورها سينا را کشيدند. سينا، نيال را رها کرد و رو به حسام که غمزده، مات آن 

  تصوير بود گفت:
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  کشيدند که فرياد زد:حسام، مراقب نيال باش. ببرشون خونه. مأمورها او را می -

  ش باشه.حسام مامانم حالش بد شد، حواست به -

فشرد او را به آغوش کشيد هايی که روی هم میحسام دست نيال را گرفت و با دندان

  و گفت:

  ذارم طوری بشه.کنيم رضايت بدن. نمینگران نباش راضيشون می -

شاهين سوار شد و ماشين را روشن کرد. دختر عمويش هم در کنارش جای گرفت. 

هايش اش را روی لبدست مشت کردهی پنجره گذاشت و شاهين آرنجش را روی لبه

  فشرد.

  کنی؟چی شده؟ به چی فکر می -

  شاهين جوابی نداد.

  شاهين! مشکلی پيش اومده؟ -

  او دستش را پس کشيد و گفت:

بينی؟ آخرش شاهرخ هم خودش رو به فنا داد هم ما رو عزا دار کرد و هم يه نمی -

  خانواده رو به بدبختی کشوند.

  نايی؟ تو برادرت جوونتو از دست دادی، گور پدر اونا.تو االن ناراحت او -

  های درنده رو به دختر عمويش گفت: شاهين با چشم

ربکا! برادر من شروع کننده ماجرا بود. يه قتل ناخواسته و غير عمد بوده.  -

کنی االن حال من چجوريه؟ يه ناراحتی بزرگ دشمنی قبلی در کار نبوده. فکر می
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قلبمه. اون شب از نگرانی اينکه دوباره برای کسی شر نشه به خاطر شاهرخ تو 

صد بار بهش زنگ زدم. مگه کار يه بار و دو بارش بود؟ تو اخالق شاهرخ رو 

نميدونی؟ آخرش هم خودشو بدبخت کرد، هم ما، هم اون بنده خداها رو. اون کسی 

سر سفره که برادر منو کشته يه بچه بيکار، عالف و خيابونی نيست. يه پسره که 

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

من از وقتی بازو گنده کرد، ادعای گردن کلفتيش شد. صدبار با بزرگتر و کوچيکتر 

از خودش درگير شد. صدبار بهش گوشزد کردم که نکن. سرت رو بنداز پايين 

کرد ی ولی کو گوش شنوا. فکر میکنزندگيت رو بکن چرا با آبرومون بازی می

کنه حق داره هر غلطی بکنه. اين هم عاقبت حاجی مدام کارت بانکيش رو پر می

غلط کردن. کسی بايد بعد از اون سرش بره باالی دار که حتی ماشين زيرپاش يه 

دونستم اين آدم کوچکترين عمدی درکارش بوده، يا خالف ثبت شده نداره. اگر می

کردم. کلفتی کرده، همون شب تو بيمارستان فکش رو خورد می کوچکترين گردن

دونه چی بگه. از داغ دلت بزنی شناسم. آدم نمیاما بدبختی اينجاس شاهرخ رو می

  طرف رو بکشی يا از بدبختی که سرش اومده دلت براش بسوزه.

  باشه عزيزم،خودت رو ناراحت نکن. -

اد. خانواده سرمد را ديد که بيرون شاهين نگاهش را از او گرفت که به آينه افت

به آمدند. آقای سرمد و حسام را ديد که زير بازوهای خانم سرمد را گرفته بودند و 

  سختی او را سوار ماشين کردند.

هايش را روی هم فشرد و سرش را به چپ و راست تکان داد. زير لب شاهين لب

  زمزمه کرد: 
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  او دختره، نامزد پسره سيناس؟!  -

  ها گفت:ه عقب برگشت و با ديدن آنربکا ب

  دونم.گور به گور برن، نمی - 

نگاه آقای سرمد به ماشين شاهين افتاد و او را شناخت. به سمت ماشين شاهين 

آيد، ماشين را به حرکت در آورد آمد. شاهين وقتی ديد آقای سرمد به سمت او می

  و او را مستأصل پشت سر خود جا گذاشت.

  رو بده. قرصای مسکن من -

  ربکا در داشبورد را باز کرد و گفت:

  بخش بخوری؟خوای آراممی -

  ها رو بده.نه. مسکن -

ربکا يک کپسول به او داد. قوطی آب معدنی را هم به دستش داد. شاهين دهانش 

  را پر از آب کرد و کپسول را قورت داد. قوطی را به ربکا برگرداند و گفت:

  خواستی بری؟کجا می -

  ام. ه خالهخون -

  مونی؟شب که نمی -

  نه.  -

  دير وقت نيای.  -
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  حواسم هست.  -

ی آقای راستاد بود. زمانی که ربکا سال دوم راهنمايی بود، پدر و ربکا برادر زاده

  مادرش در حادثه رانندگی، در راه جنوب جان خود را از دست دادند. 

  برای همين او و برادر بزرگترش رامين تحت کفالت آقای راستاد در آمدند. 

ا حاال رامين دو سال بود که برای ادامه درسش به دانمارک سفر کرده بود و ربک

  نزد خانواده عمويش مانده بود. 

  شاهين او را به مقصد رساند. ربکا پياده شد و گفت:

  يری. خوری بعد مممنون، بيا تو. يه چيزی می -

  به خاله سالم برسون.  -

  ربکا لبخند زد و گفت:

  ام؟ فقط خاله -

  آره.  -

ای و بعد پايش را روی پدال گاز گذاشت و به سرعت از آنجا دور شد. ربکا تا لحظه

  که ماشين شاهين ناپديد شد ايستاد. با خود گفت:

   شی؟ق، مغرور. تو يکی کی آدم میبداخال -

يدند. وارد خانه شدند. خانم سرمد را روی مبل نشاندند. او خانواده سرمد از راه رس

  زد.هايش میپيچيد و روی دستکرد و در خود میگريه می
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  گفت:کرد و میبا خود مويه می

پسرم، عزيزم، دردت به سرم مادر. يه عمر به پات نشستم که عاقبتت اين باشه؟  -

سرم بريزم؟ دستم به کجا  مادر بميرم برات، بميرم برات سينا. من چه خاکی به

رسه؟ برم از کی خواهش کنم؟ برم از کی تمنا کنم؟ برم بيفتم رو دست و پای می

. کی؟ برم دست کيو ببوسم؟ خدايا بچمو به تو سپردم. خدايا بچمو دست تو دادم

   مراقبش باش و نذار تنها بمونه.

  و هق هقش نفسش را بند آورد.

ن آب آورد. به سختی کمی آب در دهانش ريخت. نيال زار و گريان برايش يک ليوا 

  گفت:زد و میهايش را روی زانوهايش میخانم سرمد دست نيال را کنار زد و دست

ام به اين روز خدا من رو بکشه مرگ پسرم رو نبينم. خدا من رو بکشه نبينم بچه- 

روزش ام بايد اين حال و افتاده. ای خدا من چه گناهی به درگاهت کردم که بچه

  باشه.

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

های بزرگ اشک روی صورتش هايش را باز کرد، ناخواسته گلولههمين که چشم

  پايين غلتيد.

  آقای سرمد سرزنشوار گفت:

زنده؟ شايد بس کن خانم حاال که چيزی نشده. فعالً تا دو سال ديگه کی مرده، کی  -

  دنيا طور ديگه چرخيد.
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آقا جالل اينا به ما رضايت بده نيستن. اينا مشکل مالی ندارن که با پول و ديه  -

خوابيدم. رفتم تو خيابونا میدادم و میکوتاه بيان واگرنه تمام زندگيمو بهشون می

خيلی ام زنده بمونه. خدايا من چکار کنم؟ من چکار کنم! خدايا من فقط بذارن بچه

  چاره ات برس.به داد اين بنده بیچاره ام بی

  های مادرش گريه کرد.نيال در آشپزخانه پشت ميز نشست و آرام با مويه

شود و پدرش دانست سينا نباشد خودش پشت و پناه ندارد. مادرش ديوانه میمی

  شکند. در نبود او می

  حسام وارد آشپزخانه شد و گفت:

  نيال، کاری نداری. -

  مونی چيزی بخوری؟را نمیچ -

  کار دارم بايد برم.  -

ها خداحافظی کرد و راه افتاد. نيال به بدرقه او رفت. در حياط حسام و بعد از آن

  گفت:

  شه.نيال مراقب مادرت باش و بهش دلداری بده. همه چيز درست می - 

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

  يم. دو سال وقت داريم درستش کن -

  ميره. توی اين دو سال مادرم می -

  افته. زبونت رو گاز بگير. هيچ اتفاقی نمی -
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  حسام يه گله از پدر و مادرت دارم.  -

  و اون؟  -

توی اين مدت حتی يه زنگ به من نزدن حال نامزد پسرشون رو بپرسن. ببينن  -

گذره. اين روزهای ما هم تموم اش میزنده اس يا مرده! چی به خودش و خانواده

   کنه.آدم با خودش هزار تا فکر میشه اما رفتارشون اصالً درست نيست. می

  های نيال را گرفت و گفت:حسام دست

  خوان مزاحم حال و روزتون بشن. حوصله هستين نمین شما بیدوناونا می -

اين چه حرفيه؟ االن اين زن و مرد بيشتر از هرچيز به بودن ديگران و دلداريشون  -

کردم. حتّی سينا نياز دارن. اگر تو به جای سينا بودی، من اصالً خانوادتو ول نمی

  کردن. ها رو رها نمیو پدر و مادرم اون

  ولی اونا اخالقشون اينطوريه تو به دل نگير.  دونممی -

  باشه.  -

  ای به دست نيال زد و گفت:حسام بوسه

  مهم منم. مهم اينه که من باشم.  -

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

  من وظيفمه.  -

  و بعد از نيال جدا شد و رفت. 
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داد به نيال هم حق می وقتی سوار ماشينش شد تمام فکر و ذکرش وضعيت سينا شد.

چون در اين چند وقت رفتار پدر و مادرش به طرز عجيبی تغيير کرده بود. حتی از 

  که بخواهند خودشان سراغی از او بگيرند. پرسيدند چه ايناو حال نيال را نمی

  دانست بايد چکار کند!اعصابش از اين افکار مشوش به هم ريخته بود و نمی

  ا در پيش گرفت تا کارهای عقب افتاده را انجام بدهد.برای همين راه شرکت ر

  

  يک سال و دوماه بعد.

  يک سال و دوماه از حکم زندان سينا گذشته بود.

شان ديگر آن در طول اين مّدت همه چيز در خانواده سرمد به هم ريخته بود. زندگی

  زندگی سابق نبود.

توانست بخوابد. شد و مییبخش تا حدی آرام مهای آرامخانم سرمد با خوردن قرص

هايش کرد و صدای مويهها گريه میصورت هر وقت بيدار بود ساعتدر غير اين

  آورد. دل هر بشری را به درد می

آقای سرمد به شدت منزوی شده بود و درهای جهنم را گشوده به روی خود و 

  ديد. اش میزندگی

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

بخش و اعصاب حال و روز درستی نداشت از يک طرف همسرش بدون قرص آرام

  شد حتی با او يک کالم حرف زد.و نمی
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ديد. نه خانواده نامزدش از طرف ديگر زندگی نيال را در آستانه فرو پاشی می

گرفتند ونه حتی خود حسام. حسامی که قول داده بود هميشه سراغی از او می

نيال را تنها نگذارد. مّدتی بود که حسام پيدايش نبود و حضور داشته باشد و 

« گفت:گرفت میآمد. هروقت هم کسی از نيال سراغ حسام را میسمتشان نمی

  »شرکته

و اين روزها که » درگير کارهای شرکته«گفت: پرسيدند از او خبر داری میاگر می

  ود.کرد حسام چقدر درگير بنيال به شدت احساس درد و تنهايی می

های مختلف از هر صنفی به منزل راستاد رفت و آمد کرده در اين مدت آنقدر با آدم

  کشيدند. بودند که از بازگشتن دوباره به آنجا خجالت می

ها رضايت بگيرند اما جواب خانم راستاد ها نفر را واسطه کرده بودند تا از آنده

  يک کالم بود، هرگز.

افتاد تا رفت به دست و پای آقا و خانم راستاد میجا میهر بار خانم سرمد به آن

  شايد دلشان کمی به رحم بيايد.

کرد و کرد و خانم راستاد به بدترين نوع تحقيرشان میآقای راستاد تنها سکوت می

  خواست. تنها مرگ سينا را می

ها بيش از پيش روز قبل باز هم به آنجا رفته بودند. آقای سرمد ديده بود که آن

ها احت هستند و آنقدر درگير مسائل خانوادگی هستند که حتی حوصله نداشتند آننار

  ها سر باز زدند.را بپذيرند و از پذيرش آن
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جا نروند. حاال از ديروز ها خواسته بودند تا خانواده سرمد ديگر هرگز به آنآن

ورد خهای اعصابی که میخانم سرمد خود را در اتاق زندانی کرده بود و با قرص

  هوش کرده بود تا کمتر نامردی روزگار را ببيند.خود را بی

  

  نيال روی تخت نشسته بود و داشت لباس سفيدی که برای عقدش

  کرد. خريده بود، را نگاه می

  برد.انگار بايد آرزوی پوشيدن آن لباس را با خود به گور می

  اش چکيد و خود را با درد مچاله کرد.هايش روی گونهاشک

های ديگر اش را جلو کشيد و به حسام زنگ زد اما حسام چون خيلی وقتگوشی

  پاسخش را نداد.

خواب هايش را پاک کرد و به اتاق مادرش رفت. او روی تختاز جا بلند شد و اشک

  بود. دست مادرش را در دست گرفت و بوسيد.

را در  های استخوانی مادرشهای تپل و سفيد نبود. انگشتديگر خبری از آن دست

ها نوازشگر موهايش بودند پشت هم دست فشرد و به ياد روزهايی که اين دست

  اشک ريخت.

مادرش ديگر چون گذشته صورت گرد و زيبايی نداشت. بعد از يک سال و نيم غصه 

  خوردن تبديل به يک مرده متحرک شده بود.
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پدرش حاضر او از کنار تخت بلند شد و به آشپزخانه رفت تا شام را برای خود و 

  کند.

  پدرش به آشپزخانه آمد و گفت:

  خوبی؟ -

  بعد پشت ميز نشست. 

  بگم آره دروغ گفتم؛ خسته شدم از اين وضعيّت.  -

  چی بگم!  -

  ديروز رفتين دم خونه راستاد چی شد؟

اصال در رو باز نکردن و گفتن ما خودمون هزار تا درد داريم، ديگه شمام دردی  -

  ن. به دردامون اضافه نکني

  مگه چی شده؟ -

دونم. من که ديگه کم آوردم. اين مردم به هيچ صراطی مستقيم نيستن. نه چه می -

منطق گوش ميدن نه وعده وعيد و نه التماس درشون اثر داره. مادرش که از مادر 

کنه سينا کشه، اون هم فکر میخودت بدتره. انيس اينطوری داره خودش رو می

  مونه. دونه بعداً عذاب وجدانش به جا میشه. نمییاعدام بشه داغ دلش سرد م

  دونه! شايد هم اون عذاب وجدان نگيره. کی می -

  چی بگم! -

  نيال ميز را چيد و گفت:
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  من فردا ميرم در خونه شون. -

  که چی بشه؟ -

  اين دفعه نوبت منه. -

  چکار کنی؟ -

  شايد من تونستم کاری کنم و دلشون رو به رحم بيارم.  -

تونی تا مدتها شکنن و نمیزم نيست. اونا رفتار درستی ندارن. حتما دلت رو میال -

  فراموش کنی. 

  اهميتی نداره. -

  خوام حال و روزت بد باشه. چرا اهميت داره. تو ميری سرکار و نمی -

  اينطوری بهتره.  -

  گفتم که نه نيال. -

  باشه بابا. شامتون رو بخوريد. -

اندازه دستپاچه بود. از قبل مرخصی ساعتی ل راستاد بینيال برای رفتن به منز

اش در جريان باشند، راه افتاده بود و حاال خود را گرفته بود و بدون اينکه خانواده

  جلوی منزل راستاد پيدا کرده بود. 

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

  مناسبتی دارد!
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آوردن گل پشيمان شده بود. چند لحظه اين پا و آن پا کرد و بعد سر و  از به همراه

  ها را به او بدهد.يش نبود تا گلته کوچه را نگريست. حتی کسی پيدا

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

  چند لحظه بعد زنی جواب داد:

  کيه؟ -

  منزل آقای راستاد.  -

  بله. -

  شه باز کنيد؟من سرمد هستم. می -

صدای گذاشته شدن گوشی آيفون آمد. بعد از چند دقيقه که خبری نشد دوباره زنگ 

  کس جواب نداد.زد. اين بار هيچ

  اند. ها حتما بارها و بارها تحقير شدهکه آناش انديشيد و اينبه حال و روز خانواده

  صدای فرياد مردی در اطرافش پيچيد:با سماجت دستش را روی زنگ گذاشت که 

  خوای؟چی می -

  نيال برجايش خشکيد. نتوانست جواب بدهد. همان صدا دوباره بر سرش آوار شد:

  گورت رو گم کن.-

  و بعد صدای به هم خوردن گوشی روی آيفون آمد.
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شد حاال بعد از اين همه تحقير بگذارد و برود. چند لحظه بعد به خود آمد. مگر می

  ره زنگ در را فشرد. چند لحظه بعد صدا آمد: دوبا

  کنی؟چرا گورتو گم نمی-

  اف نگاه کرد و گفت:نيال درون دوربين اف

  کنم.کنم باز کنيد. التماستون میخواهش می- 

  صدا آمد: 

خوای؟ خودمون کم بدبختی داريم شماهام هی پاشين بيايين اينجا آخه دختر چی می-

  داغ دل ما رو تازه کنين.

  کنم. خواهش می -

  دانست چقدر صدايش التماس داشت که در را برايش باز کردند.خودش هم نمی

  ممنون.  -

های در را هول داد و وارد باغ بزرگ شد. نگاهی به سر تا سر باغ کرد. پر از درخت

کم به جلوی ی زيبايی هم وسط باغ بود. آهسته قدم برداشت و کمميوه بود. باغچه

  رگ رسيد.عمارت سفيد بز

  ها حق داد که به ديه احتياجی نداشته باشند.نگاهی به عمارت کرد و به آن

های سفيد رنگ يکی يکی باال رفت. احساس بدی داشت. حسی توأم با از پله

  اضطراب، ترس، خجالت و نگرانی.

  به جلوی در عمارت رسيد. چند ضربه به در زد. در باز شد و کسی گفت:
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  بيا تو. -

رها کرد و نيال در را هل داد. صدای همهمه بيشتر به گوشش رسيد. او در را  

  ناخواسته از آن فضا ترسيد. آهسته وارد سالن شد و در را پشت سرش بست. 

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

شد . های کريدوری درخشان که به طبقه باال ختم میتزئينی گران قيمت بود. پله

  لوستر بزرگی که از سقف طبقه دوم آويزان بود و پايين آمده بود. 

صدای همهمه از آنجا  نگاهی به سمت راستش کرد، دری نيمه باز قرار داشت که

رفت و به آشپزخانه هايی قرار داشت که پايين میآمد و در همان رديف باز هم پلهمی

  شد. ختم می

  صدای جيغ شنيد و بعد کسی که گفت:

  حالش بده زنگ بزنيد اورژانس. -

  دانست بايد چکار کند! نمی

  گفت: بود بيرون آمد و با ديدن نيال زنی از همان در که سوئيت شاهين

  بشينين. -

  و با عجله به سمت آشپزخانه رفت. 

  شه بپرسم چی شده؟ببخشيد می -

  آقا حالش به هم خورده.  -

  چرا؟  -
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  خوره. دونم از بس قرص اعصاب میچه می -

های نيال برای چند لحظه تاريک شد. به ياد مادرش افتاد. غم روی دلش جلوی چشم

  آوار شد. گفت:

  شه من ببينمشون.می -

  همه تو سوئيت آقان، پايينن. -

  های آشپزخانه پايين رفت.و بعد از پله

ها سرازير شد. هر چه بيشتر نيال به در نگاهی کرد و بعد جلو رفت و آهسته از پله

  شد. رفت صدای همهمه بيشتر میپيش می

ی آخر رسيد در را هول داد و با ديدن آن همه آدم که دور تخت حلقه وقتی به پلّه

ه بودند و استفراغ روی فرش ابريشم و بويی که در اتاق پيچيده بود حالش بد زد

  شد.

  پسری در جمع بود که نگاهش به نيال افتاد. با ديدن نيال گفت:

  جا؟ چرا اومدين اين -

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

  راستاد.

  دختر کوچکشان گفت:

  کنی؟ چرا اومدی پايين؟جا چه غلطی میتو اين -

  نيال سردرگم گفت:
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  تونم کمکتون کنم. می -

  خانم راستاد فرياد زد:

  فقط مزاحم نشين بزرگترين کمکه. -

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

  لطفا برين باال. -

هايی که خوابيده است، با پلکديد چه کسی روی آن نيال با نگاه سمت تخت که نمی

  پريدند گفت:از ترس ناخواسته می

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

  رامين برگشت و عمويش را نگاه کرد و بعد رو به نيال گفت: 

  قرص خورده. -

  به قصد خودکشی؟ -

  نه بابا... -

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

خوره که بخوابه. بدنش به اون دوتا عادت کرده بود. ولی شه دو تا از اينا میهمي -

فکر کنم ديشب دو تا خورده، امروز صبح هم دو تا. ربکا که اومده پايين براش غذا 

  کنه و کمی صورتش کبود شده بعد هم که باال آورد.بينه آه و ناله میبياره می

  قرص را گرفت و نگاه کرد و گفت: نيال جعبه گل را به دست او داد و جعبه
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اين بايد هر بيست و چهار ساعت يه دونه مصرف بشه از عوارضش هم تنگی  -

  نفس و توهم و سرگيجه و استفراغه.

  االن چکار بايد بکنيم؟ -

خوردن چهار تا قرص تو فاصله دوازده ساعت اون هم با شکم خالی تأثير بيشتری  -

  ره؟خوگذاشته، چند وقته از اينا می

  فکر کنم دو سالی هست. -

بدنش عادت کرده، دو تا براش جواب نميده برای همين سعی کرده دو تا ديگه  -

بخوره. اين قرصا زود با بدن مچ ميشن و زود هم اثر بخشيشون از بين ميره. 

  همينکه باال آورده جای شکرش باقيه. البته اگر اطمينان دارين همينقدر خورده؟

  باقی قوطی پره. همينا بوده. چون -

  نيال کيفش را از ساعدش جدا کرد و زيپ کيف را کشيد و گفت:

خوره. حواسمون بهش چيز مهمی نيست، مادر من هم يک ساله قرص اعصاب می -

  آره.نباشه همين بال رو سر خودش می

  و بعد سوئيچش را در آورد و سمت رامين گرفت و گفت:

خواهش کنم بريد از تو صندوق عقب  تونمماشين من تو کوچه پارک شده. می -

  های اوليه و يه دونه سرم بيارين؟ ماشينم جعبه کمک

  باشه حتماً. -
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رامين جعبه گل را روی ميز گذاشت و با عجله رفت. نيال تازه نگاهش را بلند کرد 

هايش را به هم قفل کرد و سرش را پايين و به آن همه نگاه طلبکار دوخت. دست

  انداخت و گفت: 

  ببخشيد که بد موقع مزاحمتون شدم. -

ها فرش را جمع کردند و کسی جوابش را نداد. خدمتکار و باغبان پايين آمدند. آن

  باغبان به تنهايی فرش را  بيرون برد و خدمتکار مشغول طی کشيدن پارکت شد. 

ها سرازير شد. وقتی وارد  های اوليه و يک سرم از پلهکمی بعد رامين با جعبه کمک

  سوئيت شد گفت:

  اينان؟ -

  نيال رو به او گفت:

  همينان. -

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

  بيرون کشيد و گفت:

  بايد فشارشون رو کنترل کنم.  - 

  زِن قاتل، اين يکی دادشم رو نکشه خوبه.  -

نيال دختر کوچک راستاد را نگريست و جواب نداد. آقای راستاد هم در سکوت 

  کشيد. دستش را به ريشش می

  خانم راستاد با غصه و بغض گفت: 
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  درد خودش درمون بشه، خيليه. -

  آقای راستاد به چشمان اندوهگين همسرش نگاه کرد و گفت:

  جا رو خلوت کنين. برين باال اين -

  آخه...  - 

  کنه که نموندنت نکنه. ه نداره، موندنت چه کمکی میآخ - 

  جا را خلوت کردند. آقای راستاد گفت:ها باال رفتند و آنهمه يکی يکی از پله

  حاال کارت رو انجام بده. -

نيال جلو رفت و به چهره شاهين نگاه کرد. آن موهای درهم ريخته و بلند و آن ريش 

ترساند و وهم عجيبی در وجودش ه او را میهای گود افتادو سبيل نامرتب و چشم

  انداخت. می

  شه کمک کنين آستينش رو باال بکشين؟می -

رامين جلو رفت و دگمه سر آستين او را باز کرد. آستينش را باال کشيد و عقب رفت 

  و روی صندلی نشست. 

  ی تخت نشست و کاف را دور بازوی شاهين انداخت.نيال روی لبه

  و گوشی را به گوشش گذاشت و مشغول گرفتن فشار او شد.بازوبند را بست 

  وقتی بازو بند را از دست او جدا کرد ضربان قلب و نبض او را چک کرد و گفت:

  هم فشارش پايينه و هم ضربان قلبش کمی کنده. -
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نگاهش را باال برد که متوجه نگاه خيره رامين به خود شد. رامين به خود آمد و 

  ستپاچه نگاهش را از نيال گرفت.نفس عميقی کشيد و د

های اوليه را باز کرد. وسايلش را نيال وسايلش را جمع کرد و دِر جعبه کمک

برداشت و دوباره کنار شاهين نشست. او ناله کرد و دستش را باال برد و روی 

  هايش لرزيد. زير لب ناله کرد:سرش گذاشت و پلک

  آخ سرم. -

ت او را گرفت و رگهای نزديک بازويش را فشرد. نيال پد الکلی را آماده کرد و دس

  پد الکلی را روی دست او کشيد که شاهين دوباره گفت:

  کنه.بوی چيه؟ دلمو زير و رو می -

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

  آقای راستاد که تا آن لحظه ساکت بود گفت: 

  داری؟خوای دست نگهرو لباست می ريزهباال بياره می -

  نه. مشکلی نداره.  -

و بعد سوزن را در رگ او فرو کرد. شاهين بی حال ناله کرد. نيال سريع روی آن 

  را چسب زد و سرم را وصل کرد و خطاب به رامين گفت:

  شه يه جايی آويزون کنين. می -

را وصل کرد و  رامين بلند شد و قاب عکس باالی تخت را پايين گذاشت و سرم

  گفت:
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  خوبه؟  -

  نيال قطرات را تنظيم کرد و گفت:

  بله. -

  ها را پراند و آمپولها را با سرنگ به سرم تزريق کرد. و بعد سر شيشه

  بدين به من.  -

  رامين سرنگ و پد الکلی و... را در سطل انداخت. 

  زد.حال و گيج بود و موهايش را چنگ میشاهين بی

  آخ خدا. -

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

  شی بابا. نگران نباش. االن بهتر می -

  وای مردم. سرم، دلم...  -

  و آهی از دل به هم خوردگی کشيد. 

  آقای راستاد نيال را نگريست. 

شن. براشون ضد تهوع و مسکن تزريق کردم. اين احوال، با خوردن االن بهتر می -

کنم ديگه ادامه ندن و بهتره قرصاشونو عوض بيعيه. توصيه میها طاين قرص

کنن. هر چند با زياده روی باز هم اين حال و روز بعيد نيست. دکتر عامری توی 
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کنم هستن. مادرم يک ساله تحت نظر ايشون هستن. بيمارستان... که من کار می

  بيه. حتماً يه سر اونجا ببرينش. دکتر خو

  آورد. نيال بال تکليف ايستاد.  آقای راستاد سر فرود

  خوب! اينجا اومده بودی برای چی؟  -

  رامين اشاره کرد برود و روی مبل بنشيند. نيال نشست و گفت:

دونم. من هنوز بچه دار آقای راستاد مرگ فرزند خيلی سخته. من اين رو می -

يدم، شما دونم هم مادر بودن چه حسی داره. اما پدر و مادر خودم رو دنشدم. نمی

خواست بينم. يه شبی يه اتفاق ناخوشايند افتاد. هيچ کس دلش نمیرو هم دارم می

پسر شما طوريش بشه، يا مهر قاتل بخوره رو پيشونی سينا، ولی شد. با يه هول 

شد تا دادن، يه ندونم کاری و حرکت ناخواسته. ولی اتفاق افتاد. انگار بايد می

  ی قراره سرمون بياد.هممون امتحان بشيم و ببينيم چ

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

  کشتن پسر شما نبود ولی از بدشانسيش اينطوری شد. 

شما درد کشيدين، يه درد بزرگ که حتماً قابل وصف نيست. داغی رو که شما اون 

وز و هر لحظه دارن به شب به دل کشيدين، پدر و مادر من يک سال و نيمه هر ر

  کشن. پدرم که خيلی بدون مادرم بدون برادرم سرگشته است.دل می

مادرم هم که يا هر روز مثل همين پسر شما به خاطر خوردن قرصهاش تو اغماس  

يا اگر بيداره در حال گريه و زاری و غم و غصه. يک سال و نيمه رنگ خوشی به 

  چشم نديدم... 
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  قاتل داری؟ مگه تو چه نسبتی با  -

  سينا برادر منه.  -

اند ها اشتباه برداشت کردهآقای راستاد و رامين به هم خيره شدند. نيال که فهميد آن

  ادامه داد:

سينا نامزد نداره، اون کل زندگيش رو تو کتاب غرق بود. سينا اصالً اهل کتک  -

دونم باشه. نمی کاری نبود. يادم نمياد حتی يک بار سر من يا غير از من داد کشيده

چطوری به فکرش رسيده که بخواد کسی رو هول بده. ولی به هر حال شد. با همون 

ها هم گور خودش رو کند هم قبر پسر شما رو. از وقتی که مهر قاتل خورده دست

رو پيشونی برادرم، نامزدم خيلی سرد شده. اين اواخر ده روز به ده روز 

  کنه. انگار جذام دارم. يع ازم فرار میبينمش سربينمش. هر وقت هم مینمی

پدر و مادرش يک ساله حتی زنگ نزدن حال من رو بپرسن. انگار من و خانوادم 

  های شهر مشغول چاقو کشی و خفت گيری بوديم. هميشه تو کوچه

دونن پدر و مادرم چقدر آبرو دارن. ولی رفتارشون ها میبه خدا اينطور نيست. اون

شه که مادرم حتی درست و حسابی باهام حرف کنم. يک سال و نيم میرو درک نمی

ای يا نه؟ حسام حالت رو پرسه سر کار رفتی يا نه؟ برگشتی گرسنهنزده. حتی نمی

  هوشه. درست مثل ايشون. بی حال و نيمهپرسه يا نه؟ هر روز بیمی

  نيال به شاهين اشاره کرد. چند لحظه بعد نگاهش را از او گرفت و گفت:

کرد، حاال يک مادری که هر روز قبل از اومدن من چراغای خونه رو روشن می -

شن. مادرم سال و نيمه اگر من و بابا نباشيم چراغای اون خونه اصالً روشن نمی
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خوابه، لباس تميز داره، لباس اطو کشيده داره يا خوره، میدونه بابام غذا مینمی

  ی ما رو.نه؟ اون همه چيز رو فراموش کرده؛ خودش، زندگيش و همه

  مادرم از وقتی سينا اون اتفاق براش پيش اومده تا حاال کامالً نصف شده.  

ه. اگر سينا بميره، شايد شما خوشحال بشين، اما يک زن هست که اونم دووم نميار

  چون به تنها پسرش خيلی وابسته اس. 

ی شهر رو شيرينی بدين ولی مادر من يک سال و اگه سينا بميره شايد شما همه

دونه نيمه که حتی خودش رو از خوردن قند و هر چيز شيرين منع کرده چون می

کام سينا از اين شرايط تلخه. اگر سينا نباشه، مادرم يک ماه هم دووم نمياره. اگر 

  های آخره. ميد بخشش شما تو لحظهن زنده است به ااال

  نيال سر بلند کرد و به صورت آرام آقای راستاد نگاه کرد و گفت:

گم سينا رو ببخشين. شايد شما اونقدر از سينا تنفر قلبی دارين که آقای راستاد نمی

هرگز حتی يک ذّره دلتون براش نسوزه و مرگ رو اليقش بدونين اما شما که 

ونيد شکستن کمر يک پدر چطوريه؟ شکستن قلب يک مادر چطوره! بی پشت دمی

و پناه شدن يه دختر چه شکليه! پس سينا رو به مادرم ببخشيد. جون سينا رو 

دونم ببخشيد که مادرم هم از دست نره که زندگيمون بدتر از اين از هم نپاشه. می

رش ميره. اونوقت من سينا که سرش رفت باالی دار، مدتی بعد مادرم هم پشت س

از هم  گم دست خوش. چون دونه دونه افراد يه خانواده روميام به ديدنتون و می

  پاشوندين.



82 
 

دختر تو فکر کردی فقط شماها دل دارين؟ اون زن اون باال اگه دووم آورده جای   -

تعّجبه. حال و روز اين رو ببين. يه بی اعصاب بيمار که با قرص و سيگار سرپاس. 

زی يکی اومد گند زد به زندگيش و رفت. شاهين ديگه شاهين گذشته نشد. يه رو

گردونه ببينش. بايد کردم بعد از خودم دم و دستگاهمو میشاهينی که من فکر می

شه يا مشتاش رو تو کدوم در و ديوار هوش میهر روز منتظر باشم ببينم کجا بی

ولی برادرت به جوونی و دونم اشتباه کرد فرود مياره. اون از شاهرخ که می

داد اونم زدش اما فقط هولش نمیحماقتش رحم نکرد. کاش برادرت تا پای جون می

  ناخواسته. 

های من زندگيش جهنم تر از زندگی مادر توئه اما فقط استخوناش محکم مادر بچه

کنی که جای سالمی اش رو بشکافی يه قلب سوخته توش پيدا میتره. اگر سينه

  شفقت نداره.  واسه رحم و

  های خودش رحم نکرد؟ کس به بچهچخوای که هيتو از کسی رحم می

  او به رامين اشاره کرد و گفت:

های خودش بزرگ کرد ولی وقتی به اين و خواهرش رو مثل گل بهتر از بچه -

حتی برای  که همين پسر التماس کرد که از خونه نره خارج گذاشت رفت، بدون اين

کسی که جای مادرش بود برگرده. کی به اين زن رحم کرده که معنی  تسليت گفتن به

  رحم کردن رو بفهمه؟
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بايد از کسی انتظار ببخشش داشته باشی که معنی بخشيده شدن رو فهميده باشه. 

چون بخششی در کار  حاال هم پاشو برو. از خانوادت هم بخواه که ديگه اينجا نيان

  کنن.و خودشون سخت مینيست و فقط دارن کار رو برای ما 

هايش يکی يکی پشت هم چکيد. چقدر های نيال لرزيد و بغضش شکست. اشکلب

سخت بود دست رد به سينه خوردن و پس زده شدن. حاال حال پدر و مادرش را 

  فهميد. از جا بلند شد و وسايلش را جمع کرد و خطاب به آقای راستاد گفت:می

  خداحافظ. -

  به سالمت. -

  ها را باال رفت. وقتی وارد سالن شد خانم راستاد گفت:نا اميدی پلهنيال با 

ريزم. با اشک و آبغوره گرفتن دل کسی به رحم نمياد، من دو ساله دارم اشک می -

  گيرم. ها رو ازتون میحق تموم اين اشک

  نيال سر تکان داد و گفت:

  متوجه شدم. -

  و گفت: و بعد از در بيرون رفت و آن را بست. آهی کشيد

  کردم دنيا اينقدر غم انگيز باشه.فکر نمی -

  در پشت سرش باز و بسته شد. رامين جلو آمد و وسايل دست نيال را گرفت و گفت: 

  براتون ميارم.  -

  هر دو در کنار هم راه افتادند.
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تر از بقيه تونستين ازش کمک بگيرين. اون منطقیاگر حال شاهين بهتر بود می -

  در حال حاضر اصالً حواسش به اين دنيا نيست.است. ولی خوب 

  به نظرتون اميدی هست که بتونيم رضايت بگيريم؟ -

  کنم راضی بشه.زن عمو لجبازتر از اين حرفاست. فکر نمی -

  وقتی نيال خواست سوار شود رامين وسايل را داخل ماشين گذاشت و گفت:

  راحت.شه. خيالتون اگه قرار باشه درست بشه، درست می -

  نيال سر فرود آورد و خداحافظی کرد و رفت. 

  هايش را در جيب شلوارش فرو برد و گفت:رامين لبخند کجی زد و دست

های کله شق و البته کله پوک که جز هنوز راستادها رو نشناختين. يه دنده -

  بينن.کس رو نمیخودشون هيچ

اغ شد و با پايش در را تکانی به سرش داد و موهايش را عقب راند و بعد وارد ب

  ه يخی اش عمارت سفيد را رصد کرد.بست. سوت زنان به سمت عمارت رفت و نگا

يک ساعت بعد شاهين کمی حالش بهتر شده بود. دستش را کشيد که دردش آمد. 

ساعد ديگرش را از روی سرش برداشت و  دست چپش را نگريست. به سمت چپ 

ی مبل تک نفره کنار تخت نشست بود. چرخيد که نگاهش به پدرش افتاد. او رو

  اش را به کف دستش که تسبيح دانه درشت دورش بود، تکيه داده بود.پيشانی
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دانست که در تفّکرات دور و دراز خود غرق ديد، میوقتی پدرش را اينچنين می

شده است. پس حرفی نزد و سرش را تکانی داد که نگاهش به جعبه ی مشکی 

  اد که پر از گل های رز سرخ بود.رنگ روی ميز عسلی افت

که آقای راستاد سر بلند کرد و با  ها خيره بود تا اينچند لحظه نگاهش روی گل

  های باز شاهين گفت:ديدن چشم

  خوبی بابا؟ -

  شاهين نگاهش را باال برد و با صدای خش دارش گفت:

  بهترم. -

  و گفت:آقای راستاد از جا بلند شد و سرم را از دست او جدا کرد  

  بشين بابا، که بگم مه لقا برات غذا بياره. -

  خوام فقط يه چايی تلخ لطفاً. غذا نمی -

  از ديروز تا حاال چيزی نخوردی. -

  ميل ندارم. -

آقای راستاد سرم را درون سطل انداخت و برگشت دستش را زير سر شاهين انداخت 

  بلند گفت:و کمک کرد روی لبه تخت بنشيند. بعد به کنار در رفت و 

  مه لقا خانم، يه چايی واسه شاهين بيار. -

  ، کنار آمد و گفت:و وقتی صدای، چشم آقا گفتن او را شنيد 
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  بهتره يه دوش بگيری، دستی هم به سر و روت بکش بابا. -

ی تخت فشرد و با سری که بی حال به کنار هايش را لبهشاهين سکوت کرد. دست

  شد گفت:گرفته نمی به گلخم شده بود و نگاهی که از جع

  کسی اومده ديدنم؟  -

  نه.  -

  پس اين گال مال کيه! -

  آهان. اينا مال اين دختر خانواده سرمده. -

  کرد؟ جا چکار میسرمد! اون اين -

  اومده بود برای رضايت گرفتن. -

  گين! اونا که دختر نداشتن، عروسشون رو می -

  کرديم نامزدشه.میاون خواهر پسره اس. ما فکر  -

  حال گفت:شاهين سرش را فرود آورد و بی

  کنه؟گالش اينجا چکار می -

وقتی اومد ما همه درگير حال خراب تو بوديم، اومده بود پايين. ديگه گالش رو  -

  اينجا گذاشت.

شه دوست ندارم کسی دور و برم باشه جز من که گفته بودم وقتی حالم بد می -

  خواد کسی من رو با اين حال و روز ببينه.دلم نمیخودتون. گفته بودم 
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شد ديگه، اون انگار پرستار بود. همه چی تو ماشينش داشت و برات سرم وصل  -

  ها رو نخوری.کرد و بهت رسيدگی کرد که االن بهتری. گفت بهتره ديگه اين قرص

  برای خودش گفت. -

، سرگيجه، توهم و تنگی ها تهوعنه دقيقاً برای تو گفت. گفت عوارض اين قرص -

  کنی. هات رو عوضنفسه. گفت بهتره قرص

حالی نگاهش را از پدرش گرفت که مغزش فعال شد و چند تصوير شاهين با بی

ه پدرش گفته بود در مغزش کوتاه و محو را از او به خاطر آورد و حرفهايی که ب

  زنگ زد.

ود وارد سوئيت شد. مه لقا با يک سينی که ليوان چای مخصوص شاهين روی آن ب

سينی را روی تخت گذاشت و رفت. شاهين ليوان چای را برداشت و داغ داغ از آن 

  نوشيد.

  اگه حالت بهتره من برم به کارهام برسم.  -

  من خوبم... ممنون.  -

آقای راستاد آنجا را ترک کرد. شاهين بعد از نوشيدن چايش، که تا انتهای محتويات 

وان را روی سينی گذاشت و به انتهای اتاق بزرگش شکمش را سوزانده بود لي

هايش را رفت. دِر کمد کرم رنگ را باز کرد و حوله اش را بيرون کشيد. لباس

برداشت و روی تخت انداخت. به سمت ديگر اتاق برگشت و وارد حمام شد و تنش 

  را به آب داغ سپرد.

  ش داشت.موهايش را شست و حالش کم کم بهتر شد. احساس خوبی روی سر
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کم حال خوشی پيدا کرد. وقتی کارش تمام شد حوله را به تن کشيد و بيرون تنش کم

آمد. با کاله حوله در حال خشک کردن موهايش بود که به سمت ميز کوچک رفت 

  ها را به مشام کشيد.ها را نگاه کرد سپس خم شد عطر گلو چند لحظه گل

گلدان روی ميز را برداشت. عطرشان در تن و جانش نشست. راست شد و رفت 

ها نگاهش کرد و از لعاب آم مطمئن شد. داخل روشويی آن را پر از آب کرد و گل

  را شاخه شاخه از ميان جعبه بيرون کشيد و درون گلدان گذاشت.

هايش را پوشيد و موهای بلند گره خورده اش را شانه کشيد و سپس رفت و لباس

های بلندش کشيد و هم شانه را به ريشبا يک کش مشکی پشت سرش بست و بعد 

مرتبشان کرد. از سوئيتش بيرون رفت و وارد سالن شد و ديد که همه دور هم 

  اند و در حال تماشای سينمای خانگی هستند.نشسته

  خانم راستاد با ديدن او گفت:

اومدی دردت به سرم، بيا اينجا بشين. ربکا با ديدن او از جايش بلند شد و جلو  -

  دست شاهين را گرفت و سمت خود کشيد و گفت: رفت.

  االن حالت بهتره؟  

  خيلی بهترم. -

  ربکا خنديد و گفت:

  رسونه.قاتل تو رو هم به قتل می خوب خدا روشکر، فکر کردم خواهر -
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شاهين دست ربکا را محکم گرفت و اجازه نداد بيشتر از آن او را دنبال خود بکشد. 

دلش را از دست داد و با جيغ بلندی که کشيد، برگشت دست ربکا را کشيد که او تعا

  و در آغوش شاهين افتاد. شاهين او را زير بغل زد و گفت:

  ها جرأت دارن به من دست بزنن؟ مگه جوجه -

ربکا خنديد و ساعد شاهين را گرفت. شاهين روی مبل نشست و ربکا را کنار خود 

  نشاند. ربکا گفت:

  مردی.شدم. همين االن داشتی میچه زوری هم داری! خفه  -

  شمان؟ سر حالتون هم جون ندارين. مگه همه مثل -

رامين نگاهش را گرداند و با اخم ربکا را که در آغوش شاهين بود نگريست. ربکا 

  آهسته دست شاهين را کنار زد و درست سرجايش نشست.

  خوری مادر؟چيزی نمی -

  نه ميل ندارم. -

شد نگاه کرد. در ای که از  سينمای خانگی پخش میترکيه شاهين چند دقيقه به فيلم

حوصلگی برخاست و از سالن خارج شد. وارد باغ شد و در ميان درختان آخر با بی

  قدم زد.

در همين حال بود که سگ سياهی به کنارش دويد و پارس کرد. شاهين روی 

  زانويش نشست و سر سگ را نوازش کرد و گفت:

  چطوری پسر؟ -
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از نوازش سگ رفت و توپی که در باغ افتاده بود را آورد و با سگ بازی و بعد 

  کرد.

  داد.دوباره آن را به سمتش قل میگرفت و داد و سگ توپ را میبه سگ پاس می 

  

  فصل چهارم

چند روزی گذشت. آقای راستاد در حال کار کردن در دفترش بود اما حضور ذهن 

  الزم را برای کار کردن نداشت.

هايش گرفت و به حرفهای راحتی خودکار را روی ميز زد و سرش را ميان دستبا نا

  نيال فکر کرد. 

دانست چرا حرفهای نيال چند روزی بود که او را شديداً به فکر فرو برده بود. نمی

  حرفهای آن دختر ذهنش را مشغول کرده است. 

نيانداخته بود که  ها و ضجه های خانم سرمد تا به حال او را آنقدر به فکرالتماس

  حرفهای نيال انداخته بود. 

برد که باورش شد او را به سمتی میای که در ذهن آقای راستاد اکو میجمله

  شد. نمی

  »درد، خودش درمون بشه خيليه«وقتی که همسرش گفت:

درگير حرفی شده بود که از روی سادگی زده شد، اما حاال برای او خيلی معنا پيدا 

  کرده بود.
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جايش بلند شد و تسبيحش را فشرد. راه افتاد و از اتاق بيرون رفت. منشی که  از

  مرد جوانی بود گفت:

  بريد حاج آقا.تشريف می -

  بله. -

  يک ساعت ديگه حاج آقا محمدی تشريف ميارن.  -

  زنگ بزن بگو موکولش کنه به بعد. بگو کاری پيش اومد حاجی مجبور شد بره -

  چشم حاج آقا.  -

استاد از شرکت خارج شد. سپس به سمت ماشينش رفت. راننده در را برايش آقای ر

  باز کرد و او سوار شد.

  وقتی راننده پشت فرمان نشست گفت:

  کجا برم حاج آقا.-

  برو شيرينی فروشی بعد هم خونه.  -

  چشم آقا.  -

کرد چون آقای راستاد اين شکل رانندگی را دوست راننده با حوصله رانندگی می

  داشت.

  از شيرينی فروشی يک جعبه بزرگ شيرينی تر خريد و بعد هم به خانه رفت.

  لقا داد که خانم راستاد گفت:آقای راستاد جعبه شيرينی را به دست مه
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  اين به چه مناسبيته؟ -

  من امروز يک تصميم گرفتم. يک تصميم مهم که اين هم شيرينی همون تصميمه.  -

  خانم راستاد گفت:

  ين شيرينی خوردن داره، چه تصميمی گرفتی؟حتماً ا -

  مه لقا شيرينی رو بيار.  -

  چشم آقا. -

آقای راستاد با خستگی روی مبل سلطنتی آبی و طاليی نشست و دستی به ريشش 

  کشيد:

  تو فکری آقا!  -

  شاهين کجاست؟  -

  کجا باشه؟ تو سوئيتش خوابيده.  -

  بگين بياد.  -

  رامين از جا بلند شد گفت:

  زنم.من صداش می -

  ها صدا زد:بعد رفت و در سوئيت را باز کرد و از باالی پله 

  شاهين! شاهين. -

  شاهين بعد از چند لحظه در پايين را باز کرد و گفت:
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  تونی بيای پايين؟چيه صداتو انداختی رو سرت؟ نمی -

  بيا باال خان عمو کارت داره.  -

  مگه حاجی اومده؟ -

  اومده.  -

  يزی بپوشم ميام. بذا يه چ -

شاهين رفت و از روی تخت پيراهنش را برداشت و در حال باال رفتن دگمه های آن 

  را بست.

  وقتی وارد سالن شد ديد که مه لقا خانم در حال پذيرايی از بقيه است. پرسيد: 

  خبری شده؟ سالم بابا.  -

  سالم بيا بشين.  -

  به مه لقا گفت: نشست. آقای راستاد خطاب شاهين رفت و کنار پدرش

  يه شيرينی بذار تو بشقاب ببر بذار تو اتاق کارم. -

  چشم آقا. -

  وقتی مه لقا از همه پذيرايی کرد آقای راستاد گفت:

  خورين يا اول خبرم رو بدم؟ همه گفتند:خوب، می -

  اول خبر. -

  ميم گرفتم به اون پسر رضايت بدم.تص -
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لقا بزرگی به همه وارد شد. حتی مههای دستشان مات شدند. شوک همه با بشقاب

  با ديس شيرينی دستش همانجا خشک شده بود.

گويد يا نه! همزمان ابروهايش را باال شاهين پدرش را نگريست که بفهمد جدی می

  انداخت و سری تکان داد و گفت:

  مبارک باشه. -

  ن گذاشت.ای از آن را جدا کرد و در دهاو بعد چنگالش را در شيرينی فرو برد و تکه

خانم راستاد بشقاب دستش را محکم روی زمين کوفت. بشقاب قل خورد و رفت به 

  ی مبل ديگر برخورد کرد، و از حرکت ايستاد و بعد فرياد زد:پايه

  گذرم.من از خون پسرم نمی -

  بشين خانم بايد حرف بزنيم. -

هيچ حرفی در اين مورد نداريم. اگر روزی تو به قاتل پسرم رضايت بدی، انگار  -

  های خودت قبر زندگيمون رو کندی. که با دست

  شه که رضايت بديم، بهتره بهش فکر کنين.خيلی بد هم نمی -

  های سفيد درخشان رفت.و بعد از روی مبل بلند شد و سمت پله

  ی گفت:خانم راستاد با صدای بلند و حرص

  ن رد بشين. ی مبايد اول از رو جنازه-
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هايی که کردند. او طبق معمول وقتهمه مات به باال رفتن آقای راستاد نگاه می

کرد، باز هم بدون توجه به نظر جمع گرفت و عملی میخودش تصميمش را می

  تصميمش را گرفته بود.

  ها گفت:آقای راستاد از باالی پله

  شاهين بيا باال.-

ها هين بدون حرف بشقاب دستش را روی ميز گذاشت و به دنبال پدرش از پلهشا

  باال رفت.

  خانم راستاد با نگاه به شيال و رامين و ربکا گفت:

خواد منو کنه. چطور چنين تصميمی گرفته؟ اون میباز هم داره يه کارايی می -

  بکشه!

  و بعد روی مبل نشست و قلبش را در دست فشرد.

  های او را ماساژ داد و گفت:شانهربکا 

  کنه.نگران نباش زن عمو. عمو چنين کاری نمی -

  را! حتماً باز هم چيزی تو سرشه. چ -

  شاهين بعد از پدرش وارد اتاق کار او شد. به اشاره پدرش روی مبل چرمی نشست. 

  که از اين شيرينی خورد تو بودی! تنها کسی -

انگيز بود. ولی فقط مون عزيز بود. مرگش غمشاهرخ برادر من بود، برای هم -

کنه. اما مطمئنم تا ابد يک اتفاق بود. شستن خون با خون دل کسی رو شاد نمی
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کنه اينطور دلش آروم ذاشت. مادر شايد فکر میبراتون عذاب وجدان به جا می

  شه اما مطمئنم هيچ آرامشی براش در بر نداره.می

  بده. همون طور که من راضی نيستم. شه رضايتاون هرگز راضی نمی -

  کنيد؟پس چرا اين کار رو می -

  خواد اون پسر آزاد باشه؟دلت می -

  خوب بله.  -

  خواد قاتل پسرم ول بچرخه. ولی من واقعاً دلم نمی -

  خوايين اين کار رو بکنين؟پس چی؟ چرا می -

  به خاطر اون دختر.  -

  چرا اون؟ -

  خت... و حرف مادرت!حرفهاش من رو به فکر اندا -

  کدوم حرف؟ -

  تونه درمون باشه.که درد می اين -

  خوب يعنی چی؟ -

  بستگی به تو داره.  -

  من واقعاً گيج شدم.  -

  تونيم به اون پسر رضايت بديم، در ازاش چيزی ازش بگيريم.ما می -
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  شاهين با تعجب پرسيد: 

  چی؟ -

  خواهرش.  -

  شاهين درمانده گفت:

  کار کنيم؟خواهرش رو چ -

  آقای راستاد تکيه کرد و گفت:

  باقی زندگيش رو مياد تو اين خونه.  -

  که چی بشه؟ -

  دم. تو بشه، به برادرش رضايت میاگر زن  -

  کرد.شاهين بدون هيچ حسی در صورتش، پدرش را نگاه می

  دليل اين کارتون چيه؟ -

  که به هم کمک کنين.  -

  کمک کنيم؟ -

آدم افسرده بيمار. چندساله زندگيت رو خراب کردی برای خودت رو ديدی؟ يه  -

خواست به تو زن بدن، االن به چشم چی؟ برای کی؟ اونايی که يه روزی دلشون می

کنن. بعد از اون خودکشی ناموفق و اون همه روانشناس و يه ديوونه نگاهت می

  روانپزشک رفتن، اسمت سر زبونا افتاد.
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ديوونه شده. نه شاهرخ برام پسر شد، نه تو. که پسر بزرگ راستاد  به اين

هيچکدومتون نخواستين سربلندم کنين. صدبار گفتم به فکر خودت و زندگيت باش. 

اون که رفت، رفت. ديگه نبايد به پاش بسوزی. اما چی تحويل گرفتم ازت! هيچی! 

  واقعا هيچی.

بدی؟ ولی تونی نجاتش خوام ببينم عرضه نجات دادن اون پسر رو داری؟ میمی

  داری. اگر نجاتش دادی بايد خواهرش رو نگه

شه، در عوض خودش همسر تونه عروس خونبس باشه. برادرش اعدام نمیاون می

  کنه. شايد تونست مسير زندگيت رو عوض کنه. شه و ازت مراقبت میتو می

ه ، اگه نه کتونی اين کار رو بکنی از اين شيرينی بردار بخورکنی میاگر فکر می

   موضوع تموم شده است.

  شاهين از جا بلند شد و گفت:

  موفق شدين. -

  در چه مورد؟ -

  که تحقيرم کنين. اين -

  و بعد به پدرش پشت کرد و سمت در اتاق رفت.

  شاهين! گوش کن... -

او در اتاق را به شدت باز کرد و از اتاق بيرون زد. راهرو را طی کرد و به کنار 

  ها سرازير شد.ت از آنها که رسيد با سرعپله
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فشرد. وقتی وارد سالن شد هايش را روی هم میفکش سخت شده بود و دندان

  مادرش پرسيد:

  خواد رضايت بده؟چی بهت گفت؟ قراره چکار کنه؟ چرا می-

  رفت با فرياد و عصبی گفت:شاهين در حاليکه سمت سوئيتش می

  افته. هرگز اين اتفاق نمی -

  شاهين چته مادر؟ -

  هاهين به سوئيت رسيد. در را هول داد از پلهشا

پايين رفت. داخل شد و يک راست به پای ميز توالت بزرگ سلطنتيش رفت. کشو 

  را کشيد و دست برد و داروهايش را در آورد.

هايش را در مشت گرفت و باعجله آن را باز کرد اما خالی بود. قوطی قوطی قرص

  شو را به هم زد. را روی ميز توالت کوبيد و دوباره ک

ها را اما آن مدل قرصش تمام شده بود. يک خشاب قرص برداشت و يکی از آن

خالی کرد. قرص را در دهانش انداخت و خشاب را درون کشو انداخت و با بغل  

مشتش به کشو کوفت و آن را بست. به سختی قرص را قورت داد. چند لحظه جلوی 

  آينه ايستاد. 

شناسد. پدرش حق داشت. مردی که در آينه به نفس نفس زد. حس کرد خود را نمی

  کرد، شاهين گذشته نبود. کجی میاو دهن
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يک مرد شکست خورده، ضعيف و بيمار بود. بيماری که اين روزها، تاب تحمل 

  کرد به زور قرص بخوابد. هيچ چيز را نداشت و فقط سعی می

ش را، به قوطی خالی قرص زد و آن را به وسط با غيض فرياد کشيد و پشت دست

  اتاق پرتاب کرد. 

چرخيد و به کنار تخت رفت. پاکت سيگار و فندکش را از روی ميز چنگ زد. نگاهش 

  های خشک شده افتاد. با اخم غليظش از آن نگاه گرفت و راه افتاد. به گلدان گل

ت پايين رفت و روی پله های جلوی عماراز سوئيت بيرون زد و به باغ رفت. از پله

  يکی به آخر مانده نشست. 

سيگاری از پاکت بيرون کشيد و آن را کنج لبش گذاشت. فندک زد و شعله کشيد. 

آتش را به سر سيگار نزديک کرد و پک عميقی به آن زد. به طبق عادت هميشه 

  اش دود را در دهانش حبس کرد و سوزش خوش آيندی را در حلقش حس کرد. 

  ا قدرت بيرون داد و پکهای بعدش را پشت هم به سيگار زد. دود را ب

های پدرش انديشيد. حرفهايی که کم از سيگار پشت سيگار آتش زد و به حرف

  حقارت نداشتند. 

آنقدر او را بی عرضه ديده بود که خواسته بود با خواهر قاتل برادرش ازدواج کند. 

  شد. آمد برای همه آينه دق میمیکه اگر به عمارتشان   با کسی

خواست! آن هم از اويی که، خيلی وقت بود دور گفت! چه میحاال پدرش چه می

  خواست تنها باشد. ی دخترها را خط کشيده بود و فقط میهمه
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برد. اما دوست اش رنج میهای بی ستارهتنهاييش را دوست داشت. هر چند از شب

  راه دهد. نداشت کسی را به اين تنهايی 

گفت کسی که به توی کرد و میحاال پدرش مقابلش نشسته بود و او را تحقير می

  دهد، الاقل با خواهر قاتل برادرت ازدواج کن. بيمار زن نمی

دست برد سيگار بردارد اما پاکت خالی بود. با حرص پاکت را مچاله کرد و سر بر 

  زانو گذاشت. 

کرد. هميشه با نگرانی او را نگاه می ربکا پشت پنجره ايستاده بود و چون

دانست عمويش چه به او گفته است که اينچنين زار و افسرده در خود فرو رفته نمی

  اَست. 

دانستند در اين مواقع کسی هم جرأت به هم زدن خلوت او را نداشت. چون همه می

شود. پس ترجيح اگر به او نزديک شوند چيزی جز داد و فرياد نصيبشان نمی

  و خودخوری، با خود کنار بيايد.  دادند اجازه دهند او با سيگار و دود و قرصمی

شب از راه فرا رسيد و او هنوز درون باغ نشسته بود. اواخر تابستان بود و هوای 

  کرد.باغ کمی سرد بود. ولی او خنکای باغ را احساس نمی

ش رسيد. کسی با دِر عمارت باز شد و بعد از چند لحظه صدای بسته شدنش به گو

  ها پايين آمد. کمی بعد رامين کنار شاهين نشست و گفت:های سنگين از پلهقدم

  سردت نيست؟ -

  دار شده بود گفت:شاهين با صدايی که از کشيدن سيگار خش
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  خوبه. -

چند ساعته اينجا نشستی. خسته نشدی؟ اونجا جز چهار تا درخت، رو به روت  -

  کنی؟ دل نمیبينی که ازش چی هست؟ چی می

  سيگار داری؟  -

  خوای؟ صدات در نمياد، سيگار می -

شاهين جواب نداد که رامين دست در جيب پيراهنش کرد و پاکت سيگار را در آورد. 

نايلون دور پاکت را باز کرد و بعد پلمپ جلد را باز کرد و پاکت را روی دستش 

  کوفت. چند نخ سيگار از آن سر در آورد. 

شاهين گرفت. شاهين يک نخ بيرون کشيد و آن را کنج لبش گذاشت. پاکت را سمت 

  سيگار را آتش زد و کام عميقی از آن گرفت. 

رامين يک سيگار کنج لبش گذاشت. شاهين برايش فندک زد. هر دو در سکوت 

سيگارهايشان را دود کردند. وقتی سيگار بعدی را روشن کردند شاهين به پله پشت 

دست راستش را روی آن گذاشت. آسمان تاريک و بی  سرش تکيه کرد و آرنج

  فروغ شب را نگريست و گفت:

  روزی که حالم بد شد اون دختره اومد اينجا؟ -

  کدوم روز؟ کدوم دختر؟ تو که هميشه حالت بده. دختر هم زياد مياد و ميره اينجا.  -

  گم.دختر سرمد رو می -

  سرمد چه خريه؟  -
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  نگاه کرد و گفت:شاهين راست شد و به رامين 

  قدر خنگی يا خودت رو زدی به خنگی؟ خواهر قاتل.  همين -

  اُه اُه... چرا حاال ياد اون افتادی؟  -

  چرا اومد اتاق من؟  -

همه باال سرت بوديم، اون هم اومده بود تو. فکر کنم مه لقا خانم بهش گفته بود  -

  د انگار!که حالت بد شده. اومده بود پايين کمک کنه. پرستار بو

  بعدش!  -

  که گند زده بودی به همه جا، اومد برات سرم وصل کرد و....  بعدش اين -

  بعدش.. 

  اش گفت. بعدش که به عمو، در مورد خانواده -

  چی گفت؟ -

رامين تمام حرفهای نيال را برای او توضيح داد. شاهين به حالت قبل روی پله پشت 

کمی سکوت کرد. بعد هم سيگار را روی  سرش تکيه کرد و بعد از حرفهای رامين

  لبش گذاشت و پک عميقی زد و

  داد گفت:زمان که دود سيگار را بيرون میهم

  اش چرا باهاش سرد شده؟ چون برادر دختره قاتله؟ عرضهنامزد بی -
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آره ديگه، اينا که از لحاظ روحی آماده ازدواج نيستن اينم ولش کرده به اَمون  -

  خدا. 

  ديگه!  -

  ره.دونم از دست میگفت میبيشتر نگران مادرش بود. می -

  اش زندگی کرد؟ چرت گفته، مادر من چطور از دست نرفت و با داغ بچه -

  دونم. چه می -

  حاال!  -

  پرسی؟ حاالشو از من می -

  من بايد چکار کنم؟  -

  چی رو چکار کنی؟  -

  هيچی.  -

  عمو چی بهت گفت؟  -

  ای نيست. مسئله -

  همه به هم ريختی!  ای نبود و اينسئلهم -

  نيست.  مهم -

  بيا يه چيزی بخور!  -

  تو برو من سيرم.  -
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  چی خوردی؟  -

شاهين که حوصله حرف زدن نداشت از جا بلند شد و پاکت سيگار رامين را از 

  دستش گرفت و سمت دِر باغ رفت. 

  رامين از پشت سرش داد زد:

  گيری.سرطان می. بدبخت کم سيگار بکش اگزوز -

زد و به شاهين بی توجه از باغ بيرون زد و در کوچه به حرکت در آمد. قدم می

  چالشی که پدرش برايش راه انداخته بود فکر کرد. 

ها نيست. وقتی به روزهايی انديشيد که خانواده سرمد دانست مرد اين حرفاما می

ها گرفت. همان وقتد دلش میکردنطور عجز و البه میآمدند و آنها میبه منزل آن

آمد، که بعدش تا دو روز سردرد های خانم سرمد به درد میهم آنقدر دلش از گريه

  گرفت. شديد می

راه رفت و انديشيد. راه رفت و به خاطر آورد. راه رفت و به شاهرخ فکر کرد. راه 

  رفت انديشيد.رفت و به جوانی که بايد سرش باالی دار می

هايش مادرش فکر کرد. راه رفت و به زنی فکر کرد که بارها گريه راه رفت و به

که  اش کرده بود فکر کرد. به کسیای که ديوانهرا ديده بود. راه رفت و به گذشته

  رفت و هرگز نشانی از او نيافت.

اش لرزيد و جا که رسيد دلش بدجور شکست. بغضش هم از پی دلش. چانهبه اين

  م شدند.های مردانه اش خشانه
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  به ناگاه سيلی محکمی نثار خود کرد و گفت:

  ی، نه تا روزی که نفهمی چرا رفت!قسم خوردی هرگز گريه نکن -

  کرد. اش میخسته بود و اين خستگی از خود دل زده

  شد. قرار نداشت و دلش از افکار مشوشش، زير و رو می

دانست با تاده بود. میوقتی آرام شد شب از نيمه گذشته بود. خيلی از منزل دور اف

سابقه ای که دارد، حاال همه را نگران کرده است. حتی گوشی همراهش نبود تا به 

  کسی خبر بدهد. 

هايش نداشت. راه افتاد و مسيری هايش را گشت. حتی يک اسکناس، ته جيبجيب

دند را پياده آمد. چند جوان را در خيابان ديد که در پياده رو، کنار پارکی ايستاده بو

  کردند و صدای خندههايشان، آن خيابان را پرکرده بود.و داشتند با هم شوخی می

  ها خواهش کرد يک گوشی به او بدهند تا تماس بگيرد.جلو رفت و سالم کرد. از آن

ها گوشيش را سمت چهار پسر جوان با بدبينی نگاهش کردند، اما در آخر يکی از آن

  او گرفت و گفت:

  بگير داداش. -

  ممنون.  -

  وقتی گوشی را گرفت شماره رامين را گرفت. رامين سريع جواب داد:

  بله. -

  رامين... -
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تويی شاهين؟ کدوم گوری هستی؟ همه خيابونای شهرو دنبالت گشتم گور به گور  -

  کرد. شده. زن عمو داشت سکته می

  يه لحظه خفه شو منم حرف بزنم. من االن... -

  گفت:وبعد گوشی را پايين آورد و 

  ببخشيد اسم اين خيابون چيه؟ -

  يکی از پسرها آدرس را گفت. شاهين برای رامين تکرار کرد که او گفت:

  جا بمون چند دقيقه ديگه اونجام.دونم کجاست. همونمی -

  باشه.  -

شاهين ارتباط را قطع کرد و گوشی را به پسر برگرداند و تشکر کرد. رفت و به 

  ها گفت:پچ کردند. يکی از آنپچ درختی تکيه کرد. پسرها کمی

  داداش اگه مشکلی هست کمکت کنيم. -

  نه ممنون. -

پسرها دوباره مشغول حرف زدن و  شوخی شدند. يک ربع بعد صدای ماشينی را 

شنيد که دانست متعلّق به خودش است. ولوو مشکيش که رامين داشت با آن شهر 

  کرد.را برای پيدا کردنش گز می

  ابان ايستاد. رامين جلوی او توقف کرد.رفت و کنار خي

  شاهين برای پسر دستش را بلند کرد و تشکر کرد و بعد سوار شد و رفت.
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پسرها به هم نگاه کردند و به افکاری که در موردش داشتند خنديدند. ولی يکی از 

  ها در نهايت گفت:آن

ه باقی شوخيشان و بعد باش معلوم بود معتاده بابا بچه پولدارن. از ريخت و قيافه

  پرداختند.

شه. اونم نه اندازی ميری. نميگی يکی تو خونه نگرانت میهمين جور سرتو می -

  پول همراهت داری، نه گوشی.

  دونم چطور اومدم تا اينجا. نمی اصال -

  گوشی رامين زنگ خورد. جواب داد و گفت:

  ت:نگران نباشين. بگو پيداش کردم. رامين کمی ساکت شد و بعد گف -

  آييم.هيچی بابا اومده پياده روی، دور شده از خونه. داريم می -

  ير بغلش زد و بيرون را نگاه کرد.هايش را زشاهين دست

  رامين وقتی تماس را قطع کرد گفت:

قيافه خودت رو ديدی؟ شبيه جنگليها شدی. ريش سه متری، زلف شيش متری.  -

ترسه. تو ه واقعا؟ آدم ازت میفرت و فرت سيگار. لباسای چروک بی اطو. چت شد

که هميشه تو فاميل، به نظم وانضباط معروف بودی حاال شدی يه شلخته. شانس 

آوردی اون بهت گوشی داد و بعدش زنگ نزده به اورژانس اجتماعی که بيان 

  ببرنت.

  شاهين لبخند سردی زد. رامين گفت:
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داری. بابا اينقدر از اين وهللا به خدا. چيه خودت رو ول کردی. انگار فقط تو غم  -

  اتفاق ها افتاده.

تو يک در ميليونی ولی اونا اداهای تو رو در نميارن. بگير اين زلف سياهتو کوتاه 

کن. يه صفايی  به اون ريخت زشتت بده. وهللا فقط يه روسری کم داری. روسری 

  شيال رو بنداز سرت، بگو من شاهينه هستم، چيه اين؟ 

  های او زد.رهو بعد دستش را زير ت

  شاهين با اخم رامين را نگاه کرد که او  گفت: 

تر بشی. يه به اندازه کافی قيافت، خوفناک هست. به خودت فشار نيار ترسناک -

شب ديدی وقتی دو تا قرص انداختی باال، نشئه کردی اومدم موهات رو برات شبيه 

  آدم کردم.

  شاهين غريد:

  تو غلط کردی.  -

  موهای او را کشيد و با دقت نگريست و گفت: رامين يک دسته از

  زنی؟ پنج ساله بشن احتماال ثمر بدن. بهشون آفت کش هم می -

  ای آرام کرد و گفت:شاهين تک خنده

  خفه شو ديگه. -

  شپش که نداری! به من هم سرايت کنه، بدبخت شم. -
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شاهين مشت محکمی به بازوی رامين زد. رامين خنديد و بازويش را فشرد و گفت: 

  هنوزم زورت زياده.  -

هايش را زير بغلش زد و به خيابان و شاهين سکوت کرد و به فکر فرو رفت. دست

  چراغ های رنگارنگش نگاه کرد.

به باغ  وقتی به منزل رسيدند، رامين ماشين را درون پارکينگ پارک کرد و شاهين

  رفت و بعد وارد عمارت شد.

  با اينکه ساعت از دو و نيم صبح گذشته بود اما همه بيدار بودند. 

خانم راستاد با ديدن شاهين سمتش رفت و خواست او را در آغوش بکشد. شاهين 

  دستش را باال برد و گفت:

  خوبم. -

  خانم راستاد در جايش متوقف شد. ربکا گفت: 

  نگرانت بوديم.-

   هم غرغرکنان گفت:شيال 

  معلوم نيست تا کی بايد مضطرب باشيم. - 

  ها را گرفت و باال رفت. شاهين هم از پی او باال رفت. بعد راه پله

  شيال چرخيد و ترسيده گفت:

  ببخشيد داداش، به خدا منظوری نداشتم.  -
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  خدا بزنه به کمرت. حاجی کجاس؟  -

  اتاق کارش.  -

  ها گفت:لهشاهين ضمن باال رفتن از  پ

  درست لباس بپوش. اين چيه؟ -

  ها تکيه کرده بود گفت:به تاب نيمه لخت او اشاره کرد. شيال که به نرده

  چشم. -

  شاهين در خم راهرو رو به شيال که ايستاده بود گفت:

  برو اتاقت. -

  چشم. -

شيال سريع باال رفت و خود را به اتاقش. رساند. شاهين همين طور بود. از وقتی 

که درست داد هميده بود رامين چشم و گوشش باز شده است بيشتر به شيال گير میف

  لباس بپوشد و رعايت کند.

  شاهين چند ضربه به در اتاق کار پدرش زد و وارد شد. 

آقای راستاد پشت ميزش نشسته بود. آرنجش را روی ميز گذاشته بود و با سر 

  فشرد. هايش را میهايش چشمانگشت

  سالم.  -

  آقای راستاد سر بلند کرد و صندليش را سمت شاهين چرخاند و گفت:
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  سالم. اومدی؟ -

  مگه قرار بود نيام؟ -

  ن دير اومدنا خاطره خوشی نداريم.ما از اي-

شاهين سر تکان داد و جلو رفت و دستش را روی ميز گذاشت. با دست ديگر چنگال 

ده بود جدا کرد اش آب شخامهای را که حاال ای از شيرينی خامهرا برداشت و تکه

  و در دهان گذاشت.

آقای راستاد به او خيره مانده بود.شاهين چنگال را درون بشقاب انداخت و برگشت 

  و سمت در رفت و گفت:

  شب بخير. -

  شبت بخير. -

دانست پدرش منتظر برگشتن او آقای راستاد اميدی به اين کار نداشت و شاهين می

  دانست.اين عادت پدرش را خوب می او را بزرگ کرده بود.ها که شود. مثل سالمی

وقتی وارد سالن طبقه پايين شد به سمت سوئيتش رفت. همه رفته بودند بخوابند 

جز ربکا. ربکا دل نگران دنبال شاهين راه افتاد. شاهين در سوئيتش را باز کرد. 

  او رو به ربکا چرخاند. ربکا آرام گفت:

  چت شده شاهين؟ خوبی؟ -

  نگران نباش خوبم. -

  رنگ به رو نداری.  -
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  خوبم. -

  چيزی بيارم بخوری؟ -

  بيار.  - 

ها پايين رفت. وقتی وارد سوئيتش شد خود را روی شاهين در را رها کرد و از پله

  مبل چسبيده به ديوار رها کرد.

  کرد گفت: رامين پايين آمد و خطاب به ربکا که غذا گرم می

  کنی؟داری چکار می -

  برمکنم میبرای شاهين غذا گرم می -

  لقا کجاست؟مه -

  رفتخ بخوابه.  -

  برم.پس الزم نيست تو ببری، خودم می -

  برم. نه خودم می -

  حرف گوش بده برو تو اتاقت.  -

  ربکا غذا را در مايکروفر گذاشت و دگمه زمان را زد گفت:

  نزديک بشم؟ ترسی من به شاهينمگه همه مثل تو هستن که اينقدر می -

  همه مثل من نيستن، اما همه مردها شبيه همن. -

  گی مرد؟ تو به خودت می -
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  ريختم تو حلقت. اگه نگران نبودم االن عمو بياد مطمئن باش دندونات رو می -

  کنی، جون خودت. جرأت داری بزن، االن بزن. حتماً اين کار رو می -

  رامين، ربکا را کنار زد و گفت:

  ر.گمشو کنا- 

های آشپزخانه باال رفت. ربکا غذا را گرم کرد و روی سينی چيد. وقتی بعد از پله 

  به سوئيت شاهين رفت گفت:

  بيداری؟ -

  آره -

  زد.و نگاهش به رامين افتاد که مقابل شاهين نشسته بود و داشت کارت بُر می

  کنی؟جا چکار میتو اين -

  .خواب شديم گفتم بيام يه دست بازی کنيمبی -

  کنه.بی جا. پاشو بذار غذاش رو بخوره باز هم االن ضعف می - 

  سينی رو بذار برو.  -

دی غذاشو بخوره. او سينی اس، تو اجازه نمیکه تو نذاری بخوره! حاال که گرسنه -

  را روی ميز گذاشت و رفت دست شاهين را گرفت و گفت:

بخور. رامين سر شام دو دی؟ بيا يه چيزی اين عقل نداره، تو چرا بهش گوش می -

  ديس برنج و ماهيچه خورده. تويی که از ديشب، لب به غذا نزدی.



115 
 

و بعد شاهين را راضی کرد تا پشت ميز بنشيند و غذايش را بخورد. ربکا با محبت 

  کرد غذا بخورد. زد و وادارش میبا او حرف می

د و آن روز کرنيال در بيمارستان در حال کار بود. به اوضاع بخش رسيدگی می

  ها پر بودند و تخت خالی نمانده بود.تقريباً سرش شلوغ بود چون تمام تخت

  داد که تلفن همراهش به صدا در آمد.داشت کارهايش را انجام می

آخرين چيزهايی که در ذهنش بود را يادداشت کرد و به صفحه گوشی نگاه کرد. 

  . با اين حال جواب داد.شماره را نشناخت

  ماييد.بله بفر -

  سالم. همراه خانم نيال سرمد؟  -

  بله خودم هستم. بفرماييد.  -

  من اميری هستم وکيل داداشتون آقا سينا. -

  نيال آهی کشيد و گفت: 

  بله. در خدمتتون هستم. -

  خوب هستين خانم سرمد؟  -

  ممنون آقای اميری.  -

  خانم سرمد من يه خبر جديد از طرف خانواده مقتول دارم.  -

  تخته شاسی دستش را روی پيشخان گذاشت و گفت: نيال
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  چه خبری؟ با پدرم چرا تماس نگرفتين؟ -

راستش بهتر ديدم اول به شما بگم بعد اگر رضايت داشتين با پدرتون صحبت  -

  کنم. برای همين اول زنگ زدم به ايشون و شماره تلفن شمارو خواستم.می

  طوری شده؟  -

  تونين بيايين دفترم؟ میبايد حتما حضوری ببينمتون.  -

  تونم مرخصی بگيرم.من االن سر کارم و سرم خيلی شلوغه نمی -

  محل کارتون کجاست؟ من ميام خدمتتون.  -

  بخش قلب زنان بيمارستان.  -

  افتم. همين حاال راه می -

  باشه.  -

ود و احساس اضطراب شديدی نيال وقتی ارتباط را قطع کرد قلبش به تپش در آمده ب

  کرد.می

تا ساعتی بعد که آقای اميری از راه رسيد نيال با فکر مشوش مشغول کارش بود  

  که آقای اميری زنگ زد و از او خواست به حياط بيمارستان برود.

نيال بخش را به يکی از دوستانش سپرد و پايين رفت. وقتی وارد حياط شد آقای 

  کرد.پس و پيش می اميری را ديد که داشت متفکر با پايش سنگريزه ها را

  جلو رفت و گفت:
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  سالم. -

  او سر بلند کرد و گفت:

  سالم نيال خانوم. خوبين؟ -

  خوبم. فقط کمی مضطرب شدم.  -

  تونيم يه جايی بشينيم که حرفهامون رو شروع کنيم؟می -

  بله بهتره بريم بوفه. توی اين ساعت خلوته. -

فنجان چای و کيک داد و پشت  هر دو به بوفه بيمارستان رفتند. نيال سفارش دو

  ميزی که آقای اميری نشسته بود قرار گرفت. 

  من در خدمتتون هستم.  -

  های لرزانش را روی ميز به هم قفل کرد.و بعد دست

ببينيد خانم سرمد، ديروز آقای راستاد و وکيلشون اومدن دفتر من. گفتن که  -

  . ی اعدام دارنپيشنهادی در مورد موضوع قتل و مسئله

حقيقتا بعد از اون همه سختگيريهاشون اين حرفشون برام جای تعجب داشت و فکر 

  خوان پيشنهاد گرفتن پولی چيزی برای رضايت بدن. کردم میمی

وقتی که حرفشون رو زدن، همونجا خواستم به بدترين شکل ممکن بيرون 

  بندازمشون. اما ديدم اين حق من نيست. بلکه تصميم شماست. 

  نگران پرسيد:نيال 
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  مگه چی گفتن؟ -

  شاگرد بوفه برايشان چای و کيک آورد. 

آقای اميری فنجان را برداشت و يک جرعه از آن را داغ نوشيد. فنجان را روی 

  های نگران نيال نگاه کرد و گفت:ميز برگرداند. به چشم

آقای راستاد گفت من يک فرزند از دست دادم و اين با هيچ پولی جبران پذير  -

فروشم اما شايد بتونيم يه معامله بکنيم. نيست. گفت من خون پسرم رو به پول نمی

  خوام. اون گفت پسرمو دادم در ازاش يه پسر می

  نيال گيج پرسيد: 

  اين يعنی چی؟  -

بشه يا دخترشون رو بدن به پسر بزرگم و  اونا گفتن يا بذارن پسرشون اعدام -

  تونه بره. يه پسر بهمون داد می که زنش بشه تا خون بس اعالم کنيم. بعد از اين

  هايش بيشتر لرزيد. با درماندگی گفت:تمام تن نيال يخ زد. دست

  دونن من نامزد دارم. اونا می -

جدا شدن شما از نامزدت،  بله. من هم بهشون گفتم که شما نامزد دارين. ولی گفتن -

  اش نيست. تر از جدا شدن يک مادر از بچهدردناک

  خوان من يه بچه به دنيا بيارم و ازش جدا بشم؟ پس اونا چطور می -

  آقای اميری با تأسف سری تکان داد و گفت:
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دشون  رو به گوش دونم چجور موجوداتی هستن! به هر حال من بايد پيشنهانمی -

  . رسوندمشما می

صدا به گريه افتاد. اشک از نيال دلشکسته سر به زير گرفت و ناخواسته بی

  چشمهايش سرازير شد.

  شه. جوابتون يا آره است يا نه.با گريه کردن هيچی درست نمی -

ره باالی اگه جوابتون منفی بود که سينا طبق روال دادگاه روز موعود سرش می

  شهعد از گذروندن زندانش آزاد میدار. اگر جوابتون مثبت باشه که سينا ب

شی با دشمنات زندگی کنی و هزار تا درد و ره. مجبور میاما زندگی شما به فنا می

عذاب بکشی. حاال ديگه همه چی به تصميم شما بستگی داره و البته بايد اين رو 

  تون هم بگم. خوب، بهتره من برم. به پدر

او نيال را شکسته پشت سر خود به جای  آقای اميری از نيال خداحافظی کرد و رفت.

  هايش را کرد و بعد رنجور به بخش بازگشت. جا گريهگذاشت. نيال همان

  توانست افکارش را سامان دهد و يا درست به کارهايش برسد. ديگر نمی

  آمدند.ها برايش کش میآنقدر اعصابش خورد شده بود که ثانيه

را بست و پشت ميز نشست. سرش را ميان  پستش را رها کرد و به اتاقش رفت. در

  هايش گرفت و انديشيد.دست

  شد آقای راستاد مردی باشد که بخواهد چنين معامله کثيفیباورش نمی
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فهميد ها بکند. حاال اميدش را برای گرفتن رضايت از دست داده بود. حاال میبا آن

  آيد. ها کوتاه نمیآن مرد به اين سادگی

  ها برای از سر باز کردنشان بوده است.ن حرفحتی احساس کرد اي

ها را فکرش هزار جا رفت. هزار خيال به ذهنش خطور کرد اما نتوانست اين حرف

  جدی بگيرد.

ها رساند، پشت همان ميلهبه سينا انديشيد که اگر باد اين حرف را به گوشش می

  کرد تا خواهرش به دردی بی درمان مبتال نشود.زودتر خودزنی می

ديد به حسام انديشيد. هر چند مدتی بود که نبود. مدتی بود که دير به دير او را می

هاست مگر به اين سادگی«آمد او را بگذارد و برود. با خود فکر کرد اما دلش نمی

که عشقم را سر توهمات يک پيرمرد بگذارم و بروم توی زندگی کسی که اصال او 

  »شناسمرا نمی

د و تصويری که از او در ذهن داشت. يک بيمار افسرده قرصی و به ياد شاهين افتا

  با ريش و سبيل و موهای نامنظم و بلند.

احساس کرد ستون فقراتش يخ زد. همان روز هم که او را ديده بود کمی احساس 

  توانست همسر کسی شود که از او واهمه داشت.ترس کرده بود، حاال چطور می

ر ترسناک که کسی نخواهد يک ساعت را با او آن مرد بيمار روحی بود و آنقد

  بگذراند چه برسد به يک عمر.

  ش کشيد و زير لب گفت:انيال کف دستش را روی پيشانی عرق کرده
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برای  خوان من رو فدا کنن. اين هم نقشه خوبی بودده میکسی بهش زن نمی -

  داخل آدم کردن اون پسرشون.

رفت سری به حسام بزند. به جلوی منزل گشت تصميم گوقتی داشت به منزل بر می

  رفت.ها رفت بعد از مدت زيادی بود که به منزلشان میآن

جلوی در توقف کرد و گوشی همراهش را بيرون کشيد. به حسام زنگ زد. بعد از 

  چند بوق جواب داد.

  سالم.  -

  سالم حسام چه عجب زود جواب دادی؟ -

  اين دفعه دستم آزاد بود. -

  کجايی؟ -

  ونه ام.خ -

  شه در رو باز کنی. می -

  مگه کجايی؟ -

  جلوی خونه تون. -

  اومدم. -

که نيال در حال قفل کردن در ماشينش بود، در حياط باز شد و  چند لحظه بعد وقتی 

  حسام وارد کوچه شد. 
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  نيال به سمتش رفت و گفت:

  سالم. حالت چطوره؟  -

  سالم عزيزم. خسته نباشی. -

  ممنون. - 

  بيا.  -

  حسام دست نيال را گرفت و هر دو وارد حياط شدند. نيال گفت:

  يه مدته نيستی. -

دونی سينا نيست من واقعاً دست تنهام و دارم کارهای کارم خيلی زياده تو که می -

  دم.دو نفر رو انجام می

  باشه عزيزم قبول. -

او نگاه های داشت. با دلتنگی به چشموسط حياط کنار باغچه، حسام نيال را نگه

  کرد.

  باصدايی ضعيف گفت: 

  ها تنگ شده بود.خيلی دلم برای ديدن اين چشم -

  پس چرا اصالً نبودی؟ -

  گفتم که... -

  هايش را روی هم فشرد و گفت:پلک
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  شه.ی اينا تموم میهمه -

های نيال را بوسيد. نيال با قلبی و پلک گشود و سرش را جلو برد و جايی نزديک لب

  هايش را بست.آمده چشمبه تپش در 

  های نيال کشيد.هايش را روی لبحسام به خود جرأت داد و لب

  حسام.-

  هر دو چون برق گرفته ها از هم دور شدند. حسام رو به سمت صدا کرد.

  گه بيايين تو.خاله می -

  نيال دستپاچه گفت:

  سالم. -

  سالم. بفرمايين. -

  . دست نيال را گرفت و گفت:اش را به فوحش کشيدحسام در دلش دختر خاله

  بريم. -

پرسی کرد اش احوالهر دو به درون ساختمان رفتند. نيال با خانواده حسام و خاله

  حسام روی مبلی در کنار او نشست. و بعد به تعارف

  مهرانه خانم پايش را روی ديگری انداخت و گفت:

  نيال سر سنگين شدی. -

  پرسيهای شما.از احوال -
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  ايش را باال انداخت و گفت:مهرانه ابروه

  که عروس خانوم از چيزی ناراحته. مثل اين -

  نيال بدون خجالت و محکم گفت:

بله ناراحتم. يک ساله خبری از اين عروستون نگرفتين. مگه چند تا عروس  -

ای تونين برسين؟ حتی يه زنگ نزدين بگين مردهدارين که به همون يکی هم نمی

  يا زنده!

  حالی از مادر نامزدت نپرسيدی؟چرا تو  -

ام به شدت به دلداری نياز داشتيم، شما نبودی چون روزهايی که من و خانواده -

که دلدار ما باشی. توی بدترين شرايط رهام کردين؛ حتی حسام! من که به خاطر 

  بود شما بودين.که بايد حواسش میشرايطم خيلی حالم بد بود. اون

  زده نيال گذاشت و گفت:حسام دستش را روی دست يخ

  آروم باش عزيزم. -

  من آرومم. -

  حسام جان بذار حرفشو بزنه. انگار دلش خيلی پره. -

  نيال سری تکان داد و گفت:

  ارزش بودم.دلم پر نيست. دلم از اين گرفته تا اين حد براتون بی -

رفتی. االن تاوان اومدی و میکرديم نيال جان؟ تو خودت بايد میبايد چکار می -

ديم. عقدتون به هم خورد و انگار نه اوضاع سينا رو ما بايد بديم؟ هرچند داريم می
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انگار. تو حال حسام برات اهميت داشت؟ وضع سينا که مشخص بود. حداقل شمام 

ه تعارف نزدن بگن بيايين عقد کنين. اين پسر کردين. بابا مامانت يبه حسام فکر می

شدی که چقدر بايد دلشو به يه حلقه تو انگشتش خوش کنه؟ حداقل رسمی زنش می

  ام دوسال بالتکليف نمونه.بچه

  سازه دخترم. فقط يه اسمه که رو هم گذاشتين.نامزدی که نسبت نمی

  ر کنه؟تونه به عقد و ازدواج فکتوی شرايطی که ما داريم کی می -

شه. يک سال هم بايد پس تکليف ما چيه دخترم؟ شيش ماه ديگه سينا اعدام می -

  شه.کنی اين نامزدی ديگه خيلی طوالنی میصبر کنين تا سالگردش. فکر نمی

  شه.تقريباً تا اونوقت چهارسال می

حسام و  به نظرت چهار سال خيلی طوالنی نيست؟ معلومه که اين شرايط بين تو و

  آره.ها سردی میهخانواد

نيال که از شنيدن اين جمالت و پوزخندهای خاله و دخترخاله های حسام خونش به 

  جوش آمده بود از جا جهيد و گفت:

  اومدم. من اشتباه کردم که همين االن هم اومدم نبايد می -

  حسام دست نيال را کشيد و سرزنش وار گفت: 

  نيال. -

  د داد زد:نيال دستش را کشيد و با صدای بلن

  زد؟اگه تو جای سينا بودی مادرت همينطوری حرف می -
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  های او را گرفت و گفت:حسام شانه 

  آروم باش.  -

  مهرانه خانم هم از جا بلند شد و گفت:

کشی؟ زنی؟ به چه حقی سر پسرم داد میاينجا رو با کجا اشتباه گرفتی که داد می -

  انگار ما داداششو انداختيم اون تو.

  با فرياد گفت:حسام 

  ساکت. -

  اش اخم کرده گفت:خاله

زنی؟ خانم از در اومده شمشيرش رو از رو بسته. آفرين حسام. سر مادرت داد می -

  بايد چکارش کنه؟ انگار سر آورده.کسی 

هايش دريايی از اشک شده بودند. بغض رهايش زد و چشمنيال نفس نفس می

  کرد و منتظر جواب حسام بود.نمی

  فت:حسام گ

يم بيشتر پرسيد. خودمون بودحق با نيالس. مادرم حتی به خاطر من حالش رو نمی -

  شديم. از اين دلخور می

  هايش چکيد.هايش روی گونهزمان اشکنيال نفسش را آرام بيرون فرستاد که هم

  اش با ناز گفت:مهرانه خانم خود را روی مبل رها کرد. دختر خاله
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رفت داره. نبايد عروسش تحت هر شرايطی يادش میوا حسام. خوب خاله حق  -

  ای دارن.که نامزدی داره و نامزدش خانواده

  حسام با غيظ گفت:

  تو يکی خفه شو. -

  دختر که به شدت يکه خورده بود گفت:

  وا! مامان ببين حسام چی ميگه. -

  نيال از حسام جدا شد و به سمت در رفت.

  حسام دنبالش رفت و گفت:

  نيالجان.نيال... -

هق کنان خود را به در رساند. دلش از حرفهای بی منطق مهرانه خانم نيال هق

  گرفته بود.

  مهرانه خانم از پشت داد زد:

برو حسام. برو لياقتت همينه. فردا پس فردا برادرش رو که اعدام کردن سر نداری  -

  بلند کنی.

  حسام چرخيد و رو به بقيه با فرياد گفت:

  ط نيست.به شماها مربو -

  و از ساختمان بيرون زد و در را محکم به هم کوفت. همه از جا پريدند.
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  نازنين جان برو يه ليوان آب واسه خاله ات بيار رنگ به رو نداره. -

  اش شد.های خالهنازنين سريع رفت و نازيال مشغول ماساژ دادن شانه 

  حسام به نيال رسيد و بازوی او را چنگ زد و گفت:

  زنم؟ با اين حالت کجا داری ميری؟ت نمیمگه صدا -

  قبرستون.  -

هايش نيال خواست برود اما حسام او را به سمت خود چرخاند. نيال با عصبانيت دست

  ولم کن. -را در سينه حسام زد و گفت: 

  و در ماشين را باز کرد و نشست. حسام چند ضربه به شيشه زد و گفت: 

  آروم شی.کنی. صبر کن نيال نرو تصادف می -

نيال گوش نکرد. در لحظه آخر حسام در را باز کرد و پشت سر او نشست. در را 

  های نيال گوش کرد.بست و به صدای گريه

  کمی بعد گفت:

  نيال! بس کن ديگه. -

  مادرت خيلی نامرده.  -

  چون زنه. -

  نيال عصبی در آينه نگاه کرد و گفت:

  االن چه وقت شوخيه؟  -
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  حق نداری بهش توهين کنی. اون مادرمه نيال. -

  ولی اون حق داره به من توهين کنه، نه؟ - 

معلومه که حق نداره. من حوصله اين حرف های زنونه رو ندارم. دعواهاتون رو  -

  بذاريد بين خودتون. از چيزی که به من ربط داره حرف بزن.

  آمد گفت:هايش بند نمینيال دستش را کنار سرش زد و در حاليکه اشک

  کمکم کن پس. -

  چکار کنم؟ -

  دونم. نذار سينا اعدام بشه.نمی -

نيال به خدا حاضرم دار و ندارم رو بدم فقط رضايت بدن. وقتی کوتاه نميان چکار  -

  کنم؟

  دونم. من خودمم موندم چکار کنم.نمی -

نيال کنار زد که حسام پايش 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 سينا مثل سير و فکر می -

که  جوشه. چکار کنم خوب هيچی ازم بر نمياد. يه کار ازم خواست؛ اينسرکه می

باهات ازدواج کنم و نذارم بينمون سرد شه و فاصله بيفته ولی شد. همون ترسی 

  که سينا داشت اتفاق افتاد.

  گفت؟مامانت چی می -
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  گفت!چی می -

  شه؟سينا اعدام بشه سرت پايين می -

  عصبانی بود يه چيزی گفت.  -

  های ايتاليايی زنت بشن!اد مانکنخونکنه می -

  حسام جبهه گرفت و گفت:

که ما تا اين حد پستيم؟  نه! اين چه حرفيه؟ تو در مورد ما چی فکر کردی؟ اين -

گذاری از مادرم يه جور ديگه باهاش حرف فقط کاش اومدی داخل، به جای گله 

  زدی. وقت واسه اين چيزا زياد بود.می

  نيست. دير هم بهش گفتم. -

  بس کن. اشکات رو پاک کن. -

های نيال را پاک کرد. او را جلو کشيد و سرش هايش را جلو برد و اشکحسام دست

  را در آغوش گرفت و گفت:

  خوای تو اين هفته عقد کنيم؟می -

  چی بشه؟ که -

ريم پيش سينا و اين هم تو خيالت راحت بشه که قرار نيست اتفاقی بيفته. هم می -

  ديم. اون خيلی نگران آينده توئه.خبر خوشحال کننده رو بهش می

  بايد بهش فکر کنم. -
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  باشه -

  حسام پيشانی نيال را بوسيد و گفت:

  ديگه خودت رو ناراحت نکن. شايد اتفاق بهتری افتاد. -

  نيال سر فرود آورد. حسام پياده شد و خم شد. گفت: 

  حاال آروم برو خونه. مراقب خودت باش. -

  نيال خداحافظی کرد و به منزل رفت.

  

  فصل پنجم

کرد. فکرش آقا جالل در اتاقش نشسته بود و داشت نقطه نامعلومی را نگاه می

  درگير شرط بزرگی بود که وکيل سينا به گوشش رسانده بود.

توانست با زندگی نيال بازی کند تا سينا زنده بماند. نيال کردند نمیور فکر میهر ط

  کرد.جوان بود، عاشق بود، او هم بايد زندگی می

توانست زندگی دخترش را با جان پسرش طاق بزند. هر دو برايش عزيز بودند نمی

  توانست تصميمی به اين سختی بگيرد! و دردانه. چطور می

که تصميم هم  داد در موردش فکر کند چه برسد به اينش حق نمیاو حتی به خود

  بگيرد.

هايش گرفت و گريه از اين شرايط سخت خسته شده بود. صورتش را ميان دست

  کرد.
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  چند ضربه به در اتاق خورد و نيال در را باز کرد و گفت:

  بابا، شام حا... 

  گفت:و با ديدن حال پدرش در را رها کرد و وارد اتاق شد و 

  چيزی شده بابا؟ -

  هايش را زدود و گفت:آقا جالل با دستمال اشک 

  نه دخترم. چيزی نيست. -

  کنی بابا؟پس چرا گريه می -

  چی بگم بابا؟ خسته شدم... -

  او سر بلند کرد و بغض کرده رو به نيال گفت:

ون دم، مادرت هم همينطور. اين زن ديگه اسخته بابا. دارم پسرم رو از دست می -

شه. دووم نمياره. اگر اين دو تا از دست برن من هم ميميرم بابا. بايد زن سابق نمی

  چکار کنم؟ هر دری رو زدم هر کاری کردم. اما انسانيت ندارن.

  نيال جلوی پدرش زانو زد و سرش را روی زانوی پدرش گذاشت و گفت:

  گرده. شه بابا. سينا برمیدرست می -

  .اميدوارم اينطور باشه -

  آقا جالل دستش را روی سر او کشيد و گفت:
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کنم. کاش سر پا بود تا بتونم حاال که اين حال و روز مادرته احساس تنهايی می -

  باز هم بهش تکيه کنم.

  شه.درست می -

ها کنار مادرش نشست و صورت او را نگاه کرد. صورتی که به آن شب نيال ساعت

  خواب هم غم داشت.شدت در هم شکسته و غمگين بود. در 

انديشيد. به روزگاری قبل از کرد و به گذشته میاو صورت مادرش را نوازش می

آن شب پليد. به روزهايی که خوش بودند. شاد بودند و هنوز خبری از اين دردهای 

  عظيم و اين دوری نبود.

کرد. هر شب آخر کل میسينا هرشب در خانه بود و با مادرش سر ازدواج کردن کل

داد. او هر وعده غذايی که در منزل قت پای سيستمش بود و داشت کاری انجام میو

های بزرگی که در کرد و با لقمهپخت مادرش تعريف میبود با آب و تاب از دست

گفت و مادرش تا چند دقيقه قربان صدقه اش می» جون«داد با لذت دهان جای می

  رفت. می

پرسيد:  رفت از مادرش میقتی از خانه میکه فراموش کند و هر روز بدون اين

  » فقط سالمتی مادر«داد جواب می و مادرش هر روز» مامان! چيزی الزم نداری؟«

زد، از اقتصاد، از او هميشه حرف برای گفتن با پدرش داشت. از بازار حرف می

های هم اتفاقات شرکت، از پيشرفت و کم و کاستهايش. آن دو مردانه پای صحبت

  فهميدند.شستند و حرف هم را به خوبی مینمی
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و اما برای نيال برادری بود نرم و مهربان که هميشه نسبت به او احساس مسئوليت 

کرد. شايد اين به دليل اختالف سنشان بود. سينا نه تنها چون هر برادر ديگر به می

که سرش به کارش بود اما هميشه حواسش به  خواهرش تعّصب داشت و با اين

کرد. فهميد. تمام احساسات او را حس میمام حرکات او بود. غم و شاديش را میت

  همچون پدری مهربان و دلسوز بود. خواست وها را میسينا هم برايش بهترين

فهميد چقدر نبود سينا برای پدر و مادرش انديشيد میها مینيال حاال که به اين

  سرد و کسل کننده شده است.  شان بدون سيناشکنجه آور است و چقدر زندگی

  بوسيد و برخاست و به اتاقش رفت. او خم شد مادرش را

  روی تخت دراز کشيد و به لباسی که درون کاور به کمد آويزان بود نگاه کرد.

  لباسی که از نظرش بر خالف زيباييش بسيار نحس بود.

  و.اخير زندگيش با ا با نگاه کردن به آن ياد حسام افتاد و اين دوسال

آمد داشت کم مردی که هميشه مهربان بود اما حاال با فشاری که به خانواده نيال می

  شد.ها دور میکم از آن

  نيال گوشی را مقابل خود گذاشت و به حسام پيام داد.

سه روز از آن شب گذشته بود و به خاطر برخورد تندش با مادر حسام پشيمان شده 

  بود.

  د. آن هم جلوی خاله حسام.بوکرد بايد خوددار میحس می

  سالم عزيزم. خوبی؟ -
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  » سالم، تو خوبی نيال جان«طولی نکشيد که جواب گرفت: 

  کنم اون شب مادر رو بدجور ناراحت کردم. ممنون، فکر می -

  حت کرد.اشکال نداره. اون هم تو رو نارا -

  چه خبرها. خوبين؟ -

  عالی. پدر مادرت چطورن؟ -

  مشب ديگه اشکاش رو ديدمگذشت. بابام خيلی غصه داره. امثل اين چند وقت که  -

  خيلی متأسفم. -

  ممنون. -

  رات بيارم؟بنيال، دوست داری از اينجا چی  -

  مگه کجايی؟  -

  کيش. -

  کيش؟ کی رفتی؟ با کی؟  -

  ن. يک روز بعد از اين که اومدی خونمو -

  نيال چند لحظه جوابی نفرستاد و بعد نوشت:

  چطور شد که نگفتی؟خوش بگذره.  -

  فکر کردم ناراحتی فعال نگم تا بعد.  -

  خانوادگی رفتين؟ -
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  ام. با خونه خاله -

  آهان. پس مسافرت خانوادگی بوده.  -

  ريزی  کنن. آره همون شب اومده بودن برنامه -

  شد برن مسافرت.خوبه. پدر مادر من هم به يه مسافرت احتياج دارن، کاش می -

روی هم گذاشت  هايش رانداد. نيال هم گوشی را کنار گذاشت و پلکحسام جوابی 

  و سعی کرد بخوابد.

وکيل برای رضايت دادن به سينا، آقای اميری هر  بعد از پيشنهاد آقای راستاد به

گرفت. منتظر بود تا جواب نهايی را از آقای سرمد روز با آقای سرمد تماس می

کرد و هر روز داشت اين مهلت به گوشزد می بگيرد و مهلت پانزده روزه را به او

  شد.تر میآخر خود نزديک

خواست بيشتر فکر کنند. اما آقای گفت آقای اميری از او میآقای سرمد اگر نه می

  سرمد هنوز نتوانسته بود حتی آن را با نيال مطرح کند. 

ز و هر نيال هم در خود فرو رفته بود و در امواجی از افکارش غرق بود و هر رو

  اش بود. ی پرپر شدهلحظه در فکر خانواده

توانست او کرد نمیده روز از مهلتشان سر رفته بود و نيال وقتی به حسام فکر می

خواست همه جوره خود را برای انديشيد دلش میرا رها کند و وقتی به سينا می

  ب و آتش بزند. آزاديش به آ



137 
 

د که نگهبان بخش به سراغش آمد و روز دهم او در بيمارستان مشغول کارش بو

  گفت:

  خانم سرمد، خسته نباشيد. -

  ممنون. بفرماييد. -

  خوان بيان تو. يه آقايی اومدن می -

دونيد ساعت مالقات نيست. ردش کنيد بره. شما که قوانين بخش من رو مگه نمی -

  دونيد. می

  خواد شما رو ببينهبرای مالقات نيومده می -

  من؟ کی هست؟  -

  گفتن راستاد.  -

  نيال به وضوح لرزيد. سر بلند کرد و به نگهبان خيره شد. 

  نگهبان با ترديد گفت:

  خوايين بگم بره؟می -

  هايش را به هم فشرد و گفت:نيال از جايش بلند شد و نگران دست

  نه. بگين بيان تو. -

مات نگهبان سرفرود آورد و رفت. نيال دوباره پشت ميزش نشست و با نوشتن خد

  پرستارها خود را سرگرم کرد. چند دقيقه بعد چند ضربه به در کامالً باز خورد. 
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نيال سر بلند کرد و از ديدن شاهين يخ زد. انتظار ديدن راستاد بزرگ را داشت، نه 

  پسرش. 

  با رنگ پريده و به سختی از جا بلند شد و گفت:

  بفرماييد.  -

  گفت:شاهين وارد اتاق شد. نگهبان از کنار در 

  ها هستم. اگر امری داشتين صدام کنيد. من همين نزديکی -

  نيال سر فرود آورد و بعد رو به شاهين به صندلی کنار ميزش اشاره کرد. 

  شاهين روی نزديکترين صندلی نشست و آرام گفت:

  سالم. -

  سالم آقای راستاد.  -

سيده اش را از شاهين ساکت شد. به جلوی پايش خيره شد و نيال سعی کرد نگاه تر

آن مرد ترسناک بگيرد. از آن مردی که موهايش تا روی بازوهايش رشد کرده بود 

ترسيد. از مردی که بلندای ريشش تا روی ها را پشت سرش بسته بود میو آن

اش بود وحشت داشت. دستپاچه بود. ناخودآگاه به مردی که در اتاقش کز کرده سينه

پيش به خاطر آورد. در شبی که سينا برادرش را  بود نگاه کرد. او را در دو سال

  اش کمتر رعب انگيز بود. زده بود. آن زمان چهره

  ساز هنوز جوش بود. نيال سعی کرد به خود مسلط شود. آب درون چای
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ساز هم برای او چای در فنجان ريخت و هم برای خودش. با دست لرزان از چای

  فنجان را نزديک او گذاشت و گفت:

  بفرمايين.  -

  شاهين سر بلند کرد و رو به نيال گفت:

  ترسين؟  از من می -

هايش را محکم به هم قفل کرد تا نلرزند و بعد نيال روی صندليش نشست و دست

  گفت:

  نه.-

  ترسين.معلومه که می -

  کرد. لرزيد و بيشتر وحشت میها ناخودآگاه دلش مینيال با شنيدن اين حرف

های يخ زده او نترسد. شاهين نگاهش به ين گرفت تا از چشمپس نگاهش را پاي

هايش را روی هم فشرد و بعد دستش را به درون کتش حلقه دست نيال افتاد. دندان

ها را خالی کرد و خشاب را سرجا برد. يک خشاب قرص در آورد. يکی از آن

  انداخت. 

ای را، همانطور قرص را در دهان انداخت و فنجان را برداشت و دو جرعه از چ

  داغ نوشيد. 

  قرص را قورت داد و به نگاه ترسيده نيال خيره شد و با صدای گرفته گفت:
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من اينم، يه افسرده قرصی. يه بيمار روحی. پدرم فکر کرده اگر من ازدواج کنم -

شم. چون زير بار ازدواج نرفتم و کسی هم عالقه نداره با من زندگی کنه، خوب می

خواد به رو مجبور به ازدواج با من بکنه. گرو کشی کرده و میبه سرش زده شما 

  برادرتون در ازای شما رضايت بده. 

که بيام پيش اون پزشکی که به  امروز اگر اومدم اينجا به دو دليل بود. اول اين

پدرم معرفی کردين. دوم به اين دليل که شما رو ببينم و بگم اين اشتباه رو مرتکب 

  نشين. 

ن به شکل ديگه رضايت بگيرين. ولی اين روش اشتباهه. اشتباهه چون تالش کني

  گاه خوبی نيستم. من کسی نيستم که بخوايين حتی بعدها بهم تکيه کنين. من تکيه

مشکالت زندگيم خيلی زيادن و اين دور از مردونگيه من بخوام شما رو وارد اين 

فهمم کی هستم و و روز میماجراها کنم. من يه روز حالم خوشه، ده روز داغون. د

  نم. با زندگی خودتون بازی نکنين.دوچی هستم ده روز نمی

  شاهين به دست نيال اشاره کرد و گفت:

نامزد هم که دارين. پس دلش رو نشکنيد. چون ممکنه بعدها هرگز نتونيد با عذاب  -

  وجدان کنار بيايين.

  نيال به خود جرأت داد و گفت:

  تونين پدرتون رو راضی کنين؟ شما می -

  به چی؟  -
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  که به سينا رضايت بده؟  اين -

  کردم. تونستم توی اين دوسال راضيشون میتونم، اگر مینمی -

  رن.ميره، پدر و مادرم از دست میاگر سينا ب -

  شاهين آهی کشيد و از جا بلند شد.

بودم طوريش بشه. اگر باور من هم برادر کوچيکترم رو دوست داشتم. حاضر ن - 

کردم. اما حاال هر بار به کردم مرگش فقط يک اتفاق بوده طور ديگه رفتار مینمی

  آمد بودگم فقط يک پيشخودم می

  تا کمی داغ دلم سرد بشه.

  او پشت به نيال کرد و سمت در رفت. در ميان چهارچوب در ايستاد و گفت:

کشه پس اشتباه ی جهنمی انتظارت رو میدختر خانوم! توی خانواده من يه زندگ -

  نکن.

  های آهسته و سنگينش دور شد. بعد راه افتاد و با قدم 

هايش گرفت. به بخت بدشان لعنت نيال نفسش را فوت کرد و سرش را ميان دست

  .فرستاد و در دل خدا را صدا زد

ت وقتی شيفتش تمام شد وسايلش را جمع کرد و به طرف منزل رفت. تصميم گرف

  ها را به حسام هم بگويد.اين حرف

  داد که اين موضوع را بداند.او به حسام حق می
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برای همين راهش را عوض کرد و به شرکت رفت. وقتی وارد شرکت شد کارمندها 

  کرد که برود.رفته بودند. منشی هم داشت وسايلش را جمع می

  سر بلند کرد و با ديدن نيال لبخند زد و گفت:

  سرمد. خوبين؟سالم خانم  -

  سالم. ممنون عزيزم. -

  و بعد جلو رفت و نيال را در آغوش کشيد و گفت:

  مهندس سرمد چطورن؟ واقعاً دلمون براشون تنگ شده. -

  خوبه. خدا رو شکر. -

منشی نيم نگاهی سمت در اتاق مديريت کرد و بازوهای نيال را گرفت و با صدايی 

  آهسته گفت:

شده هر کی به هرکی. باور کنيد روزی صد بار تصميم کاش مهندس برگردن. اينجا  -

شه و مهندس مياد، نظرم گيرم استعفا بدم دوباره به اميد اينکه افاقه ای میمی

  شه.عوض می

  چرا هر کی به هر کی؟ -

  منشی سری تکان داد و گفت:

خودش اش رو استخدام کرده. با امر و نهيای بیمهندس عظيمی دختر خاله -

کنه. من حداقل تجربه اه شده. اصال کار هم بلد نيست. اشتباه هم زياد میروزگارم سي
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گم بدش مياد. بعد هی با حرفا و دستورات دارم، کارم رو بلدم. اشتباهاتش رو می

  کنه. تا مهندس سرمد بود ما از اين مسخره بازيا نداشتيم.الکی اذيتم می

  ها شوک زده بود گفت:نيال که از شنيدن اين حرف

  ِکی استخدامش کرده؟  -

  شه. حدود شيش ماهی می -

  اش با کار شما مرتبط نيست.اون که رشته -

ذاره چايی يا اوراق و اسناد کنه عزيزم. دختره ديوونه حتی نمیپارتی همه کار می -

گه هر چی الزم بود بده به من، ها رو تحويل مهندس عظيمی بدم. میو حتی برنامه

  های لوس و جلفش. اَه.ا اين حرکتببرم براشون. من می

  سوخت. منشی بازوهای او را فشرد و گفت:نيال از درون می

  فقط تو رو خدا از من نشنيده بگيرين -

  خيالتون راحت باشه. -

  منشی برگشت و مشغول جمع کردن کيفش شد و گفت:

  طبق معمول داخلن. -

  هايش را روی هم فشرد. منشی راه افتاد گفت:نيال دندان

  من رفتم برين داخل که اعتراض نکنن چرا اومدنتون رو خبر ندادم. -

  بعد گونه نيال را بوسيد و رفت. 



144 
 

نيال با قلبی که ضربانش اوج گرفته بود به جلوی در رفت و بدون در زدن در را 

  گشود.

های او لميده بود و صورتش کنار صورت نازنين پشت سر حسام بود و روی شانه

  حسام بود.

  دن نيال هر دو سريع راست شدند و حسام پشت ميز ايستاد.با دي

  های کيفش را فشرد و سالم کرد.نيال دسته

  سالم عزيزم.  -

  سالم نيال خانوم. -

  نيال جلو رفت و نشست و گفت:

  خسته نباشيد.  -

حسام هم نشست و نازنين از پشت او بيرون آمد. با ابروهای در هم کشيده سمت 

  يرون زد.در رفت و از اتاق ب

  نيال رو به حسام گفت: 

  از اين همه نزديکيتون چه برداشتی بکنم؟ -

  نيال باور کن چيزی نيست. اون کارمند منه. -

  کنی؟با همه کارمندات اين رفتار رو می -

  اين چه حرفيه؟ -
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  اصال چرا استخدامش کردی؟ -

  بيکار بود خاله گفت نذارم بيکار باشه -

  ادبيات چه ربطی به نرم افزار و برنامه نويسی داره؟  -

  تونستن استخدامم کردن شما مشکلی دارين؟ -

نيال رو به نازنين کرد که کنار در ايستاده بود و داشت کيفش را روی مچش مرتب 

  کرد. می

  نيال از رو در آمد و گفت:

  معلومه که مشکل دارم. - 

ام دلش خواست من رو استخدام کرد. پسرخالهپس سعی کن با مشکلت کنار بيای،  -

  گرفت.مگه بايد از تو اجازه می

  نازنين. ساکت باش.  -

  نيال بلند شد و به مقابلش رفت و گفت:

  از من نه، از سينا. شصت درصد سهام اينجا به نام سيناست. -

هم باشه. فعالً که سيناتون نيست قرارم نيست که باشه. تصميم گيرنده حسامه. تو  -

  ای خانوم. هيچ کاره

نيال در يک آن عصبی دستش را روی صورت نازنين فرود آورد که حسام فرياد 

  زد:
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  چکار کردی؟ -

  های نازنين لرزيد. نيال با فرياد گفت:لب

ات بيفتين به جون ميراثش. سينا هنوز نمرده که الشخورايی مثل تو و پسرخاله -

گيرم و اول دم تو ا يه وکالت ازش میاين شرکت رو سينا شرکتش کرد. همين فرد

کنم بيرون که حساب کار دستت بياد و جولون گيرم و از اينجا پرت میيکی رو می

  ندی.

  حسام بازوی نيال را سمت خود کشيد و گفت:

  کنی. چيزی بين ما نيست. اين دختر مثل خواهرمه. داری اشتباه می -

  ها.و منم مثل غريبه -

اش را سمت حسام گرفت و در صورتش شيد و انگشت اشارهنيال بازويش را پس ک

  فرياد زد: 

  کنم. رو با تو يکی بعداً صاف میحسابم  -

  به سمت مبل رفت و در حين برداشتن کيفش گفت: 

خبر اين از خود راضيهارو ری، بیخبر میهای بیهر روز نيستی، مسافرت-

  کنی. بعد با هم اين وضعتونه.استخدام می

  ا چنگ زد و برگشت. حسام جلوی او را گرفت و گفت:کيفش ر 

  ذارم بری.نمی -

  برو کنار بذار برم.  -
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  حسام بازوهای نيال را محکم گرفت و گفت: 

  اجازه نميدم بری.

  از پشت سر گفت: نازنين گريان

  خواد بره چرا نميذاری؟ تو که به خاله قول دادی ولش کنی. االن که می -

حرف از تک و تا افتاد. حسام به سمت نازنين چرخيد و رفت نيال با شنيدن اين 

  بازوی او را گرفت و محکم تکانش داد و با فرياد گفت:

  گی؟ خفه شو لعنتی. چی داری می -

  تو مگه... -

  حسام دوباره فرياد زد:

من به گور بابام خنديدم که همچين قولی دادم. بفهمين. دوسش دارم، چرا اينقدر  -

  ذارين. بابا منم آدمم، تحملی دارم.تحت فشارم می

  نازنين را به عقب هول داد و گفت:

  گمشو بيرون. گمشو ديگه نبينمت. -

نازنين هق هق کنان از شرکت بيرون زد. حسام در اتاق را بست و به آن تکيه زد 

  هايش گرفت و چند نفس عميق کشيد و بعد گفت:و صورتش را ميان دست

نيال محض رضای خدا تو بس کن. من خيلی تحت فشارم. هم از سمت خانوادم که  -

نامزدی رو به هم بزنم. هم از طرف کارهای شرکت. هيچی با هيچی جور در نمياد 

تونم شب تا صبح فکر کنم. صبح تا شب مثل مرده متحرک و ديگه بريدم. ديگه نمی
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جمون مخالف بودن. حاالم مسئله سينا باشم. بابا منم آدمم به خدا. از اول با ازدوا

گن که چون خانوادت تعارف نزدن برای عقد دلگيرن. شده بهونه شون. دروغ می

آوردن. اما من ديگه کم آوردم. زدن اينا يه بامبول سرتون در میتعارف هم می

  نازنين رو آوردم تو شرکت دهنشون رو ببندم.

ومه. حسام دوست دارم بدونم اگر تو پس عروس مورد پسند خانواده، نازنين خان  -

کردم چه ديدی جای سينا بودی و خانوادت به جای خانوادم، اگر من اين کار رو می

که بهشون احتياج به من داشتن؟ چه انتظاری داشتن. اين اصال درست نيست. وقتی

  داشتم ولم کردن، ولم کردين، همتون. 

ام تحت فشارم گذاشتن. وگرنه من وادهببخشيد نيال جان! باور کن سر در گمم. خان - 

  خواستم ولت کنم.که نمی

نيال با نگاهی يخ زده به حسام خيره شد. نگاهش تيره و سرد شده بود. يک لحظه 

  دل حسام لرزيد. يک قدم جلو رفت و گفت:

  نيال! -

  نيال آهسته گفت:

  فردا بريم پيش سينا. -

  حسام متعجب گفت: 

  سينا؟ برای چی؟ -

  بريم، باهم. بهش بگيم ازدواج کرديم.دوتايی  -
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  ازدواج؟ -

آره. آرزوی سينا اين بود تا قبل از اعدام شدنش ازدواج ما رو ببينه. بهش بگيم  -

  عقد کرديم. 

  ريم.باشه. حتماً می -

  گيرم ميام دنبالت. فردا مرخصی ساعتی می -

  باشه.  -

  هان.من بايد برم خونه. مامان بابام حالشون خوب نيست، تن -

  های نيال را گرفت و گفت:حسام جلوتر رفت و دست

  حالت خوبه؟ -

  خوبم.  -

  هات يخ زدن؟چرا دست -

  چيز مهمی نيست. -

  اند.های او تيره شدهکرد چشمهای نيال را کاويد. احساس میحسام چشم

  تو حالت خوب نيست. -

ی حسام سينهنيال جواب نداد. حسام او را به آغوش کشيد. نيال سرش را روی 

  گذاشت و عطر او را به مشام کشيد.

  هايش را بست و نفسش را رها کرد.پلک
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  آهسته از حسام جدا شد و گفت:

  شه.داره ديرم می -

  تو با من کاری داشتی که اومدی؟ -

  نه.  -

رفت و دستش از دست  و از کنار حسام رد شد. حسام دست نيال را گرفته بود. نيال

  حسام جدا شد.

سوار ماشينش شد و آهنگ غمگينی که آن روزها شريک لحظه هايش شده نيال 

  بود را پلی کرد.

  ها را شکافت و پيش رفت.به سمت منزل رفت و در تاريکی شب دل خيابان

  های تاريک با آن چراغ های زرد رنگ چقدر برايش دلگير شده بود.و آن خيابان

  لحظه بعد لبريز و خالی.شد و چند هايش پر از اشک میهر دقيقه کاسه چشم

  کرد که اينچنين کيش و مات شود.او در بازی روزگار مانده بود. هرگز فکر نمی

ها گشت زد تا داغ دلش فرو نشست و حس کرد ديگر اشکی برای آنقدر در خيابان

  ريختن ندارد.

وقتی آرام شد به منزل رفت. وارد حياط که شد همانجا کنار شير آب داخل حياط 

  را شست و با شالش خشک کرد.صورتش 

  وقتی وارد هال شد پدرش را نشسته روی مبلی ديد در خود و غمگين.
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  سالم بابا. -

  سالم بابا... دير کردی. -

  شيفتم طول کشيد. چرا تنهايين؟ مادر بيدار نشد؟ -

  ای بيرون اومد. دوباره رفت بخوابه.چرا... يه چند دقيقه -

خوره. بهتره بذارين با اين درد کنار بياد. میاصالً خوب نيست اين همه قرص  -

  قرص خورد و روز به روز بدتر شد. گيريم هی

  نيال خود را روی مبل انداخت.

  چيزی خوردی؟ -

  ام نيست بابا.گرسنه -

  يعنی چی گرسنه نيستم. از سر کار اومدی.  -

  تو بيمارستان يه چيزی خوردم.  -

شامت رو بخور. از بيرون چلو کباب  چی مثالً! برو لباسات رو عوض کن بيا -

  گرفتم.

  و بعد به سمت آشپزخانه رفت و از داخل آشپزخانه گفت:

  کنم.کنی من غذا رو گرم میتا تو لباسات رو عوض می -

  ممنون بابا... ميل ندارم.  -

  بدو بيا ببينم.  -
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  چشم.  -

  هايش به آشپزخانه رفت.نيال وارد اتاقش شد و بعد از تعويض لباس

پشت ميز نشست و بشقاب غذايش را نگاه کرد و بعد به پدرش که در حال گرم 

  کردن چای بود گفت:

  دادم.کشين؟ خودم انجام میچرا زحمت می -

دونم هم بخور باباجون. من بلد نيستم مثل مادرت لی لی به الالت بذارم ولی می -

  ه شده. االن که حال مادرت مساعد نيست، چقدر زندگی برات سخت و کشند

  نيال چنگال را در غذايش بازی داد و گفت:

  شه.شه بابا... همه چيز درست میدرست می -

  پدرش پشت ميز نشست و گفت:

  واقعا اميد داری که اين موضوع درست بشه؟ -

  شه. آره، درست می -

  چطوری؟ اونا که رضايت بده نيستن. -

  گيريم. چرا! رضايتشون رو می -

شناسی. توی شه. تو اونارو نمیآوردن اطمينان دارم که نمی با موضوعی که پيش -

دونم اين پيشنهاد چطور شه. نمیهای دلسنگی هم پيدا میاين مدت فهميدم که چه آدم

زنی! خوای رضايت بدی نده، اين چه حرفيه که میبه فکر کثيفشون رسيده. نمی

   کنيم.گی اينطوری خونبس میمگه دوره ارباب رعيتيه که می
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  من رفتم خونشون. -

های گرد شده آقا جالل متعجب به نيال خيره شد. نيال نگاهش را باال برد و چشم

  پدرش را نگريست و گفت:

  کی رفتی؟ چرا؟ -

چند روز قبل از اينکه اين پيشنهاد رو بدن. رفتم باهاشون حرف زدم که به خاطر  -

  مادر رضايت بدن. 

  آقا جالل با صدای خفه گفت:

  فتی؟چرا ر -

شما افسرده ره، رفتم. ولی ديگه طاقت ندارم بابا... مادر داره از دست مینبايد می -

ده. خودم خيلی بی کس شدم. باور کنين شدين، سينا داره هرشب اون تو جون می

  خوره.نگاه کردن به اين زندگی به هم ريخته داره روح من رو می

ات ل اگر نامزديتون رسمی بشه روحيهخوای به حسام بگم بياد عقد کنين. حداقمی -

  شه.بهتر می

نيال سرش را به چپ و راست تکان داد. کوبيده را روی پلو تکه تکه کرد و بعد 

  گفت:

حسام خيلی از من دور شده. ديگه مثل اول نيست. انگار بار فشار روحی خانواده  -

اين غمکده خوام تحت فشارش بذارم و مجبورش کنم اون رو هم سرد کرده. نمی

  رو تحمل کنه.
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  اون نامزدته نيال.  -

  نيال لبخند کجی زد و گفت:

  ها بشناسم.امشب چيزهايی ديدم که تونستم حسام رو تو سختی -

  چی ديدی؟ -

ها از عزيزانش اون تحمل نداره بار سختی رو به دوش بکشه. آدميه که تو سختی -

  شه تا مجبور نباشه غصه بخوره.دور می

  شده؟مگه چی  -

نيال اتفاقی را که افتاده بود برای پدرش تعريف کرد. مو به مو. تمام حرفهای نازنين 

  و منشی و حسام را.

  پس کارت طول نکشيده، درگير اين مسائل بودی.  -

هايش را روی ميز به هم قفل کرد و نيال آهی کشيد و بشقاب را کنار زد و دست

  گفت:

خوام خيالش رو گم که با حسام عقد کردم. میرم به سينا میبابا، من فردا می -

ره. بعد هم به درخواست آقای آسوده کنم؛ که فکر کنه همه چيز داره خوب پيش می

  دم.راستاد جواب مثبت می

  آقا جالل معترض گفت:

  نيال! -

  نيال التماسگر گفت:
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ر سوزه؛ پدر مادکنه. هيچکس دلش برای ما نمیکس به ما فکر نمیبابا... هيچ -

ذارن اين ازدواج سر بگيره. تا نه ده ماه ديگه حسام با ازدواج ما مخالفن. اونا نمی

سال هم صبر کنيم تا  که سينا دور از جونش سرش بره باالی دار و بعد از يک

سالش، معلوم نيست حسام چند بار من رو ول کنه. اون تحت تأثير حرفها و 

رو کشت، زندگی من رفت رو هوا.  فشارهای خانوادشه. همون شبی که سينا پسره

رابطه من و حسام همون شب تموم شد. پس چرا به اميد ازدواج با پسری باشم که 

ره، شما هم همينطور، هر لحظه ممکنه ترکم کنه؟ سينا بره مادر هم از بين می

امشب فهميدم حسام هم اون ديواری نيست که بخوام بهش تکيه کنم. اگر همينطور 

  شم.هاترين آدم اين خونه میپيش بره من تن

  وقتی سينا نباشه، مادر نباشه، شما نباشين، دلم به کی خوش باشه؟

شه، شما گرده، مامان حالش دوباره خوب میبابا ولی اينطوری حداقل سينا برمی

  شين. هم با وجود مادر بهتر می

همين  کنی؟ اگه تو بری باز زندگيمون همين آش ونيال... چرا اينطور فکر می -

  تونه. تونه، بدون تو هم نمیاست. مادرت بدون سينا نمی کاسه

بابا! قبول کن مامان سينا رو طور ديگه دوست داره. اون پسرشه، بچه اولشه،  -

  تپه.محبتش به سينا از جنس ديگه است. قلبش با قلب سينا می

  کنه.سينا طوريش شه، زبونم الل دور از جونش، سکته می
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مونم. شايد يه وقتی، يه جايی، کوتاه ميرم. من زنده میجای سينا نمیبابا! من هم 

زنم. ولی حداقل اينطوری کسی از خانوادمون اومدن. ميام پيشتون و بهتون سر می

  ره.از دست نمی

دونی چی در انتظارته؟ ممکنه شه؟ تو اصال... اصال میعشقت به حسام چی می -

زندگی رو داشته باشی. اونا پسرشون مشکل  ترينتو اون خانواده بدترين و سخت

گفتن دوتا پسرامون از دست رفتن. چطور عصبی داره. خودشون هر دفعه می

  خوای يه عمر با کسی زندگی کنی که مشکل روحی داره؟می

دونه شايد تره. کی میکنم تحمل اون زندگی از تحمل نبود شماها راحتفکر می -

  جازه دادن بيام پيشتون. جدا شدم، شايد برگشتم. شايد ا

  اگه اجازه ندادن چی؟ اگه بهت سخت گرفتن چی؟ اگه آزارت دادن چی؟ -

  کنم بابا، فقط بايد سينا بياد بيرون. اونوقت فرار می -

  کنی؟ اين کار اصال شوخی بردار نيست.ها رفتار میچرا مثل بچه -

  دونم شوخيه يا نه، ولی تنها راهه.نمی -

  نيال... -

  دستش را روی دست پدرش گذاشت و گفت:نيال 

  شه.بابا بهم اطمينان کن. همه چی درست می -

  ولی... -
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فقط بين دوتامون باشه. در موردش با هيچکس حرف نزن. قرار نيست کسی  -

  بدونه، نه حسام، نه سينا و نه حتی مادر

  آخه... -

  نيال از جا بلند شد و رو به جلو خم شد و پدرش را بوسيد و گفت:

  همين که گفتم. نگران نباشيد. -

  و بعد بشقاب را برداشت و محتويات آن را درون ظرف خالی کرد.

  درب ظرف را بست و آن را داخل يخچال گذاشت.

  چرا چيزی نخوردی؟ -

  ميل ندارم بابا.  -

  او اجاق را خاموش کرد و برای خود و پدرش چای در دو استکان ريخت.

  گفت:دوباره مقابل پدرش نشست و 

از روزی که آقای اميری اون خبر رو آورد به فکر بودم. اما هيچ جور روی حسام  -

تر تصميم تونستم خط بکشم. با اين حال طوری داره پيش ميره که بخوام درستنمی

  بگيرم.

  از کجا مطمئنی که اين تصميم درسته؟ -

اهميتی نداره  شناسم. هيچکس براشاز اونجايی که دارم بهتر اطرافيانمون رو می -

  آد. خودمون بايد همديگر رو نجات بديم. که به سر ما چی می
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  با قربونی کردن تو؟ -

  شه. شم. فقط شرايط ازدواجم عوض میمن قربونی نمی -

  يه ازدواج که از مرگ بدتره. -

  آقا جالل تکيه کرد و سرش را با تأسف تکان داد و گفت:

  لوم نيست چی در انتظارت هست.اين کار بزرگترين اشتباه ممکنه. مع -

  هر چی که باشه مرگ نيست.  -

کنی؟ اگر بد دهن بود؟ اگر نتونست از اگر اون پسر دست بزن داشت چکار می -

  پس مخارج زندگی بر بياد چی؟ اگر خانوادش اذيتت کردن چی؟ 

ارزه به برگشتن سينا. سينا که بياد ها میی اينهمه چی ممکنه بابا. ولی همه -

   ريم.بدون سينا هممون از بين می يرون حتماً هوام رو داره. ولیب

  آقا جالل يک جرعه چای نوشيد و گفت:

  از عاقبتش نگرانم بابا.  -

زدن انگار من آويزون عاقبتش بدتر از مردن سينا نيست. اونا طوری حرف می -

ظ غرور که غرورم شکسته بشه خودم با حف زندگيشون هستم. ولی بايد قبل از اين

  از اون رابطه بيام بيرون. پس چه بهتر که برادرم رو نجات بدم.

کنه. اون تحت فشار هم که باشه يه مدت ديگه باز دلش حسام هيچوقت ولت نمی -

  کنه. هواتو می
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که مادرش دستش رو گذاشت تو دست نازنين؟ اون موقع که ديگه کی؟ بعد از اين -

  ارزش نداره. 

  چی بگم!  -

نيال و پدرش ساعتی در مورد آن مسئله بحث کردند. در آخر نيال به اتاقش رفت و 

روی تخت نشست و به نقطه نامعلومی خيره شد. افکارش مشوش و به هم ريخته 

  بود. 

  ديد. دانست انتهای راهی که انتخاب کرده است چيست. ولی آن را راه آخر مینمی

ای که نيال داشت زد. نگران بود، نگران آيندهها قدم آقا جالل وارد حياط شد و ساعت

  زد. برای خود رقم می

ديد جان برادر در دستان خواهر خواست جلوی او را بگيرد اما از طرفی میدلش می

  است. 

ت به و سينا همچون يک ماهی بيرون افتاده از آب، در دستان دخترکی برای بازگش

  پرد.زندگی باال و پايين می

و به روی در زندان بودند. قلب نيال ماالمال از اندوه بود. حق برادرش نيال و حسام ر

ديد که عمرش را در اين چهارديواری بگذراند در آخر هم طناب دار سهمش نمی

  باشد. 

  نيال خطاب به حسام گفت:

  بريم تو. -
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  بريم. 

آن دو با هم وارد شدند و بعد از تحويل وسايلشان و آنچه که برای سينا با خود 

  آورده بودند به قسمت مالقات رفتند. 

وقتی سينا آمد نيال چند لحظه به مرد شکسته و ژوليده مقابلش نگاه کرد. باورش 

شود. شد سينا اينچنين هر روز بيشتر از روز قبل حال و روزش بد و بدتر مینمی

ديد که اين مرد فاقد روحيه و اميد است. دلش از درون هزار تّکه شد اما دستش می

  را برای او تکان داد و لبخند زد.

سينا لبخند زد و دستش را باال آورد. و بعد نشست و لبخندی هم به حسام زد. 

های مشکی و خوش حالتش بسيار بی فروغ بودند. او گوشی را برداشت و به چشم

  گوشش چسباند.

  نيال هم گوشی را برداشت و گفت:

  سالم داداشی، قربونت برم. -

  يکه. خوبی؟سالم آبجی کوچ -

  ی... چقدر دلم برات تنگ شده بود.خوبم. تو خوبی سينا؟ قربونت برم اله -

  سينا لبخند زد و باعشق خواهرش را نگاه کرد و گفت:

  کنه.حالت خوبه؟ حسام که اذيتت نمی -

  نگاهی به حسام کرد و بعد گفت:نيال نيم

  خوام يه خبری بهت بدم!تونه؟ سينا میمگه می -



161 
 

  چی عزيزم؟  -

  خنديد. گفت:زد اما صورتش میسوخت. قلبش ضجه غم مینيال از ته قلب می

  من و حسام عقد کرديم. -

  حال حسام را نگاه کرد و گفت:سينا خوش

  مبارک باشه نيال. االن خيالم ازت راحت شد. برای هميشه مراقب هم باشين. -

  حتماً.  -

  گوشی رو بده به حسام. -

  پرسی با حسام گفت:به حسام داد. بعد از سالم و احوالنيال گوشی را 

  گم داداش، به پای هم پير بشين.تبريک می -

  حسام سر تکان داد و گفت:

کنم بيای بيرون و برات زن بگيريم. يه عروسی برات ممنونم داداش. آرزو می -

  دم.های خوبگيريم، از اين سر کوچه به اون سر برات چراغونی کنم. با همين دست

  تشکر. -

حسام گوشی را روی پيشخان کوچک جلويش کوفت و به گريه افتاد و بيرون رفت. 

  سينا چند بار صدايش کرد. نيال هم صدايش زد و گفت:

  کجا ميری حسام. -

  و بعد گوشی را برداشت و گفت:
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  شه.ببخش سينا، حسامه ديگه. يهو احساساتی می -

  نجا ببينه.اقت نداره دوستش رو اياشکال نداره. ط -

  و بعد خنديد و گفت:

بهترين خبری بود که منتظرش بودم. خوشحالم االن سايه يه مرد باال سرته. خيلی  -

  ات بودم.نگران آينده

  قربونت برم. ان شاء هللا روزی بشه بيای بيرون، سايه خودت رو سرم باشه. -

  زبون نريز ديگه. -

  برگشت. سينا به او خنديد و گفت:نيال و سينا چند دقيقه صحبت کردند که حسام  

  چيه مثل دخترا اشکت دم مشکته. -

  خوام دق کنم.بينم، میدست خودم نيست داداش. بهترين دوستم رو اينجا می -

  خدا نکنه. بگو ببينم تو که -

  يادت هست خواهرم دستت امانته.

  هميشه.  -

لی داغونه و آفرين پسر خوب. جای من رو واسه پدر مادرم پر کن. مادرم خي -

  حواست بهش باشه.

  حتماً.  -

  پايان وقت مالقات را اعالم کردند نيال گفت:
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  خوام هرچه زودتر خبر آزاديت رو بشنوی.از خدا می -

  خدا از زبونت بشنوه.  -

نيال و حسام از سينا خداحافظی کردند. سينا به بند بازگشت و نيال و حسام سوار 

  ماشين حسام شدند.

  کجا ببرمت؟  -

  بيمارستان. چرا گذاشتی رفتی؟ -

کنی تحمل وضعيّت سينا واسه من آسونه؟ زد خودش رو بدبخت کرد. فکر می -

  شه. واسه دروغی که بهش گفتيم عذاب وجدان دارم.بينمش دلم ريش میمی

  کنه؟ نميگی شک می -

  چرا دروغمون رو رسمی نکنيم؟ -

تا به بغض گره شده در حلقومش  هايش را جويدنيال نگاهش را به بيرون دوخت. لب

  اجازه شکستن ندهد.

  وقتی نيال جواب نداد حسام گفت:

  نيال جانم. کجايی؟ با تواَم. -

  نيال آب دهانش را قورت داد و گفت:

  باشه... يه چند وقت ديگه. -

  يعنی کی مثالً؟  -
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  به همين زوديا.  -

  يه روزی تعيين کن. -

  نيال عصبانی شد و داد زد:

  کنم.دونم حسام، همين روزا ديگه. آمادگيشو داشتم خبرت میچه می -

  شی؟چرا عصبانی می -

  چون رو اعصابی. اين اصرارا کار االن نيست. -

  پس کار چه وقته؟ -

  زدم و تو نبودی. وقتی که من داشتم از تنهايی بال بال می -

  من فقط کارم زياد بود و گرفتار بودم. -

  کاراته؟ يا قول دادی منو ول کنی؟ فقط! مسافرت کيش هم جزو  -

  سر من. حاال ديگه از اين به بعد حرفای نازنين رو چماق کن و هی بکوب فرق  -

  نيال رويش را از حسام گرفت. 

  چرا خواستی بريم با چنين دروغی سينا رو خوشحال کنيم؟  -

  نيال جوابی نداد.

  جواب من رو بده. -

  کرد. خوشحال می چون اين تنها چيزی بود که سينا رو -
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پس چرا همون روزای اول نيومدی خوشحالش کنيم که اينطوری مادرم رو به  -

  جونم نندازی. 

مادرت خودش نبايد عقل داشته باشه که اوضاع و حال و روز ما رو بسنجه!  -

مادرم رو ديدی؟ اون زن حال و روز اين رو داره بشينه سر سفره عقد دخترش ِکل 

شه. تو خودت ميره و هر روز دوباره زنده میشب پسرش میبکشه؟ برای اون هر 

کردی بری، هم درکت بيشتر از مادرت نبود. اگر بود يک هفته يک هفته ول نمی

تو اين مدت واسه داشتن من  وقتی هم می اومدی يک ساعت پيشم نبودی. نه که

با من  اين همه خودت رو به آب و آتيش زدی. حاال بيا يقه من رو بچسب بگو چرا

  عقد نکردی. تو که همش يا شمال بودی يا جنوب يا خارج از کشور.

  دونم اما دقيقاً فقط واسه من نبودی. با کی و چی و چراشو من ديگه نمی

  دلت پره؟ -

  آره.  -

کنی فقط زندگی تو خراب شده. پس منی که اين کردم. فکر مینيال چکار بايد می -

  اذيت شدم چی؟همه وقت از لحاظ ذهنی و روحی 

اومدم سراغ تو، تو توی خودت بودی. حال پدر و مادرت هم که من هم يه آدمم. می

شد مال من باشی که خيالم راحت بشه. نه مال من نبودی خيلی بدتر از تو. نه می

  خيال اون خونه بشم.که بخوام کالً بی

حال من دقيقاً  دونیبابا بسه ديگه. اين رفتارهای حق به جانب کالفه ام کرده. می

حال آدميه که با قايق سوراخش وسط اقيانوس گير کرده، هيچ فرياد رسی هم نداره. 
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دونم چکار کنم؟ دوستم پای اعدامه، نامزدم که قرار بود اونقدر سرگردونم که نمی

زنم بشه، هنوز نشده. معلوم هم نيست کی بشه! از اونطرف زير بار فشار خانواده 

شه، ولش کن. من واقعاً بايد چکار کنم يگه برات زندگی نمیهستم که اين زندگی د

   رو انجام بدم. با اينا؟ تو يه راهی بذار جلو پام که من همون

  نيال زير لب گفت:

  خيال شو.فقط بی -

  چی؟ -

  خيال شو. گفتم فقط بی -

  يعنی چی؟   -

  خوام به چيزی فکر کنم. ام و نمیکه االن واقعاً تحت فشار عصبی يعنی اين -

جلو پای من که  باشه، باشه. هر وقت آروم شدی، يه فکری بکن و راهی بذار -

  تکليفم رو بدونم.

دانست  آخرين وقتی به جلوی بيمارستان رسيدند نيال بغض کرده و عصبی بود. می

  يند. بباری اَست که حسام را می

  رخ او دقت کرد و گفت:کشت. حسام به نيماين اِحساس دوگانه داشت او را می

  چيه عزيزم؟ -

نيال رو به حسام چرخاند و خود را جلو کشيد و او را در آغوش کشيد. حسام متعجب 

  نيال را به خود فشرد و گفت:
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  چی شده عزيزم؟  -

دانست بعد روان بود. می هايشکرد و قطرات اشک از چشمنيال ناخواسته گريه می

  های عظيم.آيد و دلتنگیاز اين لحظه، جدايی پيش می

  تر کرد و او را بيشتر به خود فشرد.هايش را دور گردن حسام محکمحلقه دست

  مشامش را پر از عطر تن حسام کرد و بوی عطر او را به خاطر سپرد.

  هايش را روی کمر نيال کشيد و گفت:حسام دست

  زنی.يال؟ چرا حرف نمیچی شده ن -

های حسام کرد از او هايش را نثار شانهکه حسابی گريه کرد و اشک نيال بعد از اين

  جدا شد و گفت:

  هيچی! فقط دلم گرفته. -

  حسام يک دستمال برداشت و صورت او را پاک کرد و گفت:

ميدم  شه ديگه. قولی اينا هم يه طوری تموم میکنی؟ همهچرا خودت رو اذيت می -

  کنم يه کاری کنم درست بشه.شه. نگران نباش. سعی میدرست می

  نيال لبخند تلخی زد و گفت:

  شه.آره. درست می -

و بعد از چهره دوست داشتنی حسام دل کند و پياده شد. خم شد و چند ثانيه به 

  های حسام نگاه کرد و بعد گفت:چشم
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  خداحافظ. -

  مراقب خودت باش.  -

  و رفت. حسام هم پايش را روی پدال گاز فشرد و از آنجا دور شد. نيال راه افتاد

به نيال و حال و روزش انديشيد. به سينايی که در يک قدمی مرگ بود فکر کرد. به 

  ای در حال فرو ريختن بود انديشيد.خودش و حال روزش که همچون صخره

ال حال نيال او را داد عمل کرده اَست. حادانست برخالف آنچه که بايد انجام میمی

دچار عذاب وجدانی بيش از پيش کرده بود. تنهايش گذاشته بود، آن هم در بدترين 

  اش. شرايط زندگی

ترين شرايط زندگی کنارش باشد و شب خواستگاری به او قول داده بود در سخت

نگذارد غم به دلش سايه بيفکند. اما حاال درست کاری مخالف قولش انجام داده 

  بود. 

تی به شرکت رسيد و وارد ساختمان شد با کارمندهايش که به او سالم و روز به وق

  گفتند رو به رو شد. خير می

  مقابل ميز منشی ايستاد و با صدای بلند گفت:

  هاتون. همه جمع کنيد بريد خونه -

  منشی که سر پا ايستاده بود ترسيده گفت:

  چرا آقای عظيمی؟ -

  يد.همتون تا اطالع ثانوی مرخص -
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  همه جمع شدند و پرسيدند:

  چرا؟ -

هاتون. مرخصی اجباريه. گم. کار تعطيله و همين حاال بريد خونهچون من می -

  شه، بفرماييد. سر وقت واريز می حقوقاتون هم

تاپ شرکت و چند فلش مموری و وسيله ديگر را برداشت و بعد به اتاقش رفت و لپ

فل کرد و ديد که همه در حال رفتن هستند. با و از اتاق بيرون آمد و دِر اتاق را ق

  صدای بلند گفت:

  همه در دسترس باشين، ممکنه کارم بهتون بيفته.  -

  و بعد خطاب به منشی گفت:

  ها رو کنسل کنيد. همه قرار مالقات -

  و بعد راه افتاد و از شرکت بيرون زد. 

به منزل رفت و وقتی وارد منزل شد مادرش را چون شب قبل ناراحت ديد. مهرانه 

گرفت و ناراحت بود. چون حسام با نازنين بد رفتار کرده بود و جواب از او رو می

  سيلی نيال را نداده بود. 

حسام به طبقه باال رفت. وارد اتاقش شد و يک ساک از درون کمد بيرون کشيد. 

  انداخت و بعد چند دست لباس برداشت و درون ساک چيد.ساک را روی تخت 

  مهرانه که تا به حال پسرش را اين ساعت در خانه نديده بود به سراغش رفت. 

  وقتی ساک او را ديد گفت:
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  جايی ميری؟  -

  حتماً دارم ميرم که ساک بستم. -

  اونوقت کجا به سالمتی؟ -

  حسام رو به مادرش گفت:

  شما و همه مشکالتی که برام ساختين دور باشم.جايی که چند وقت از  -

  مهرانه سريع جبهه گرفت و گفت:

بينم که خانوم خانوما دوباره پُرت کرده. باز چی من برای تو مشکل ساختم؟ می -

  زير گوشت خونده که از اين رو به اون رو شدی.

  اون چيزی زير گوشم نخونده. فقط خودم از اين وضعيّت خسته شدم.  -

  چی شده؟  مگه -

چی بايد بشه؟ ديگه بدتر از اين؟ منه احمق عقلم رو دادم دست شماها. مغزم رو  -

که زير بار مسئوليتم بمونم باعث شدين شونه خالی کنم.  کار گرفتين و به جای اين

  عشقم رو تو بدترين شرايط زندگيش ول کنم. من بزرگترين حماقت دنيا رو کردم.

  شست وشو داده.آهان پس کامالً مغزت رو  -

اون که مغز من رو شست و شو داد شما  بودين. من که نامزد خودم رو داشتم.  -

عشقمه، دوستش دارم. شماها گفتين ولش کن. گفتين داداشش اعدام بشه مردم 

گن از خانواده يه قاتل زن گرفته. هر روز هم خاله و نازنين گن اتفاق بوده. مینمی

  ن.و نازيال رو آوردين ور دل م
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همه سعی کردين ما رو به هم بچسبونين.  اومد که اينمن کی از اين دوتا خوشم می

کرد من چاره سينا که فکر میچاره نيال که دلش رو به من خوش کرد. بیهان؟ بی

  عرضه.رش باشم. خاک بر سر منه بیتونم پشت و پناه خواهمی

  و گفت: حسام وسايلش را برداشت که مهرانه خانم جلويش را گرفت

خواد خواهرزاده بفهم که از روز اول از اين دختر خوشم نيومد. بفهم که دلم می -

  خودم عروسم باشه. هم خوشگلتر از نيالس، هم احساسم بهش بهتره.

  حسام پوزخندی زد و گفت:

شه، نازنين رو واسه بابا بگيرين، پس چطوره برای خودتون بگيرينش. يا اگر نمی -

گل که احساستون بهش خوبه بشه هووتون و هميشه هم که اين عروسک خوش

  جلو چشمتون باشه.

اش را دست مهرانه باال رفت و روی صورت حسام فرود آمد. حسام سر کج شده

راست کرد و تکانی به فکش داد و با دهان بسته فک باال و پايينش را از هم فاصله 

  داد. 

  مهرانه خشمگين غريد:

ازه دادی همچين حرفی بزنی. از کی تا حاال اينقدر حيا! چطور به خودت اجبی -

  دريده و بی ادب شدی.

  حسام گفت:
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های من و به خودتون اجازه از وقتی که شما اجازه دادين خط بکشين رو خواسته -

دادين واسه من تصميم بگيرين و به تصميمات من بی احترامی کنين. از وقتی که 

ه آدم نامرد جلوه کنم. يه آدم سسِت حال به عاليق من پشت کردين و باعث شدين ي

  به هم زن.

از وقتی که با اون رفتارهای مسخره تون دل نيال رو شکستين. از وقتی که ديگه 

احترامی برای رابطه من با اون دختر قائل نبودين. من ميرم، وقتی برگشتم اسمی 

حرف بزنه  از نازنين نباشه. اسمی از به هم خوردن رابطه من و نيال نباشه. کسی

  دونم چجوری جوابش رو بدم. می

و بعد مادرش را کنار زد و با سرعت خود را به طبقه پايين رساند. مهرانه دنبالش 

دويد و صدايش کرد اما او جواب نداد. از خانه بيرون زد و سوار ماشينش شد و 

  دور گشت.

  ی خستهمهرانه عصبی به درون منزل برگشت و طول و عرض سالن را قدم زد. وقت

  هايش پيشانيش را ماساژ داد.نگشتشد خود را روی مبل رها کرد و با ا

خواهرش از شب گذشته به خاطر رفتار نيال و حسام با نازنين قهر کرده بود و 

داد. حسام هم که با آن حال رفته بود. بيشتر از دست نيال هايش را جواب نمیتلفن

  شان ببرد.زندگیدانست چطور پای او را از حرص خورد و نمی

يکدفعه پلک گشود و از ماساژ دادن پيشانيش دست کشيد. با عجله به اتاقش رفت 

و حاضر شد. با آژانس تماس گرفت و منتظر ماند. وقتی آژانس آمد و سوار شد 

  گفت:
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  بريد به بيمارستان...  -

  راننده او را به همان آدرس برد. خطاب به راننده گفت:

  بمونيد تا برگردم.-

  چشم خانم. -

  مهرانه خانم وارد بيمارستان شد. زمان مالقات بود و برای ورودش مشکلی نداشت.

وارد بخش شد و جلوی ايستگاه پرستاری ايستاد و خطاب به پرستاری که داشت  

  کرد گفت:با دکتر صحبت می

  ببخشيد خانم. -

  ی پرستارهايی که حضور داشتند رو به او کردند. همه 

  او گفت:پرستار رو به 

  لطفاً اتاق مريضتون رو از روی بُرد پيدا کنيد. -

  دوباره رو به دکتر کرد.  

  من اينجا مريض ندارم. بگيد خانم سرمد بياد. -

  تو اتاقشون هستن. -

  هر قبرستونی که هستن بگيد بياد. -

  پچ کردند. دکتر و پرستار متعجب به هم نگاه کردند. بقيه در گوش هم پچ

  گفت:دکتر برگشت و 
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  بريد به اتاقشون.خوب خانم چرا تشريف نمی -

  بگيد بياد اينجا. -

ای  که دکتر به پرستار اشاره کرد. پرستار به دنبال نيال رفت و دکتر دفترچه بيمه

در دست داشت را روی پيشخان گذاشت و خود را با نوشتن دارو در آن سرگرم 

  کرد.

امروز حال خوشی ندارد و حاال اين زن دانستند او چند لحظه بعد نيال آمد. همه می

  خواست! از او چه می

  نيال با ديدن مهرانه خانم دلش به شور افتاد. وقتی به او رسيد گفت:

  سالم، خو... -

  مهرانه خانم به او توپيد:

  چه سالمی؟ چه عليکی؟ تو زدی زندگی من رو داغون کردی.-

  نيال متعجب گفت:

  من! چرا من؟ -

ستا. آره تو. عزيزم من به چه زبونی بگم دوست ندارم عروسم حق به جانب وان -

  فهمی؟کنه. میاش رو خراب میبشی. ازدواج کردن حسام با تو آينده

  بياييد بريم تو اتاقم در اين مورد حرف بزنيم. -

و بعد نگاهی به پرستارها و همراهايی کرد که از صدای بلند مهرانه خانم از اتاق  

  دند.کشيهايشان سرک می
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زنيم. ايهاالناس داداش اين خانم قاتله. يک نفر رو کشته. نخير. همينجا حرف می -

خوام از خانواده يه قاتل زن بگيرم. بايد برم کی رو ببينم. اين خانم پيچيده من نمی

خوام زندگيش خراب داره. من فقط يه پسر دارم. نمیبه پسرم دست از سرش بر نمی

  خانواده خوب براش زن بگيرم.ز يه خواد ابشه. دلم می

کرد. دوست داشت نيال به خاطر لحن حرف زدن مهرانه خانم احساس مرگ می

  باريد گفت:هايش میکه اشک از چشم بميرد. دهان باز کرد و در حالی

که اون اتفاق بيفته عروستون بودم.  اين چه کاريه؟ من عروس شمام. قبل از اين -

دونين يه دونين سينا کيه؟ مگه نمیشناسين؟ مگه شما نمینمیمگه شما سينا رو 

  کنين؟اتفاق ناخواسته بود. چرا آبروريزی می

دونی من چقدر رو نازنين تو آبروريزی نکردی؟ چرا نازنين رو زدی؟ مگه نمی -

  حساسم؟ 

  نيال سری تکان داد و با صدای بلند گفت:

  کردم برای اين بود که حدش رو بدونه.چون خيلی دختر وقيحيه و اگر اين کار رو  -

ر نکشی زندگی دونی؟ پات رو از زندگی پسرم بکش بيرون. اگتو چی حدت رو می -

  کنم.رو بهت زهر می

پچ حاضرين به ستوه آمد و خودکار دستش  را دکتر از رفتار مهرانه خانم و پچ

  روی پيشخان کوفت و خطاب به مهرانه خانم گفت:
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ه بخواد عروس يکی مثل شما بشه. خانم به اصطالح محترم. حيف خانم سرمد ک -

کردين، بردين تو خونه يا اتاق ايشون حل میشما بايد مسائل خصوصيتون رو می

  نه که صداتون رو بندازين سرتون هوار هوار کنين. 

مردی که شما مادرش باشين بايد خودش رو بکشه با اين رفتار سطحِ پاييِن 

  زشتتون.

همه فهموندين برادرش قاتله و خوردش کردين به هدفتون رسيدين؟  االن که به 

دونيم کسی نيست که شما سعی در شناسيم و میهر چند ما خوب اين خانم رو می

  تخريبش دارين.

  اين موضوع به شما مربوط نيست. -

  دکتر از پشت پيشخان بيرون زد و با صدای بلند گفت:

به کوليگری. اين رفتارتون فقط مناسب اون چرا ربط داره. اومدين تو بخش من  -

کنين نه اينجا. گمشو بيرون ببينم تا زنگ نزدم به ايه که توش سلطنت میخونه

  حراست بيان مشايعتت کنن.

  وقتی تو دکتر اين مملکتی و...  -

  اش را سمت مهرانه خانم گرفت و با جديّت گفت:دکتر انگشت اشاره

خوای به منم توهين کنی. اون جمله از دهنت می به پرستارم توهين کردی، االن -

  فرستمت کالنتری.بياد يه راست میدر 

  مهرانه خانم نگاه اخم آلودی به نيال کرد و دستش را به بازوی او زد و گفت:
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  شه. آخر اين ماجرا خوب تموم نمی -

  نيال آهسته و غمگين گفت:

  شين. آره پشيمون می-

نيال گرفت و به سمت خروجی راه افتاد. دکتر با صدای مهرانه خانم با غيظ نگاه از 

  بلند گفت:

کنه، که چی بخوری يکی نيست بگه تو که هنوز مامانت برات تعيين تکليف می -

  گيری بچه ننه.شی بی جا زن میچی بپو

حال بود و سرگيجه مهرانه خانم جلوی در دکتر را نگاه کرد و بعد رفت. نيال بی

  شت. راهشداشت. ديگر تحمل ندا

را به سمت اتاقش کج کرد. وارد اتاقش شد و پشت ميز نشست. دکتر و يک پرستار 

  بعد از او وارد اتاق شدند. 

  پرستار گفت:

  م سرمد بذارين فشارتون رو بگيرم.خان -

داد. دکتر خطاب به آستين نيال را باال زد و مشغول شد. اما اشک به نيال امان نمی 

  نيال گفت:

  ک برای کار يک زن بی عقله؟همه اشاين  -

  نيال به سختی بغضش را قورت داد و گفت:
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ها خونه هم رفت و آمد داشتن اون هم قبل از داداشم دوست صميمی پسرشه. سال -

  اومد. نامزد شدن من با پسرش. نامزدم قبل از اينا هر روز خونمون می

هايی که اين دو تا نمککردم اين خانم حتی نخواد حرمت اون نون و اصالً فکر نمی

باهم خوردن رو نگه داره. داداش من چاقو نکشيده. فقط کسی رو که بهش بده و 

بيراه گفته و براش مشت انداخته به عقب هول داده. از شانس بدش پسره ميافته و 

ميره. اسم قاتل خورد رو پيشونی برادرم. واقعاً خوره به جدول بعد هم میسرش می

  د و امروز ديگه به نهايتش رسوند.ن طی اين دو سال سخت بوتحمل رفتار اين ز

  کمی بعد پرستار گفت:

  نيال جان فشارت خيلی پايينه. -

  بريد براش سرم بياريد.  -

  چشم. -

  پرستار رفت و دکتر روی صندلی نشست و گفت:

ی بدترين چيزها رو تحمل نکن. يه وقتايی ببين دختر جون، چون به کسی وابسته -

دونی ارزش نداره اصرار نکن جز تحمل خواری و خفت نيست. اگر می وابستگی

شه نباش. هيچ چيز که يه روزی درست می که همه چی درست بشه يا به اميد اين

  اونقدر ارزش نداره که هر بار خون به جگر بشی، پس درست انتخاب کن.

ت. پرستار های خيسش کشيد و سرش را باال و پايين انداخنيال دستش را زير چشم

  آمد و برای نيال سرم را وصل کرد.
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  سرمت که تموم شد برو خونه. -

  ولی... -

  گم کسی به جات وايسه... رنگت شده مثل گچ ديوار. می -

  ممنون دکتر. -

   کنم.خواهش می -

که پرستار  دکتر روز بخيری گفت و رفت تا به کارهايش برسد. نيال هم بعد از اين 

رد و رفت به صندلی تکيه کرد و نگاهش را به سقف دوخت برايش سرم را وصل ک

  و گفت:

خوای خوای من با حسام نباشم. میخوای اين اتفاق بيفته. مگه نه؟ میخدايا... می -

م حکمت اين همه اتفاق و درد دونستسينا اينجوری بياد بيرون؟ باشه. کاش می

  چيه؟

شد. بود حاال بايد عملی میچيزی که از آن حرف زده بود اما در موردش دو دل 

دست برد و گوشی همراهش را برداشت. شماره آقای اميری را پيدا کرد. با اوتماس 

  گرفت. او با دومين بوق جواب داد.

  جانم خانم سرمد.  -

  سالم. -

شه؟ با پدرتون که سالم. منتظرتون بودم. خيلی نگران بودم که جوابتون چی می -

  نيست. هر چی نيال بگه. گفت دست منزدم، میحرف می
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  آقای اميری. -

  بله! -

  هايش سرازير شد و با بغض گفت:باز هم اشک از چشم

  زنگ بزنيد بهشون بگيد شرطتون قبوله. -

  آقای اميری چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت:

  مطمئنيد؟ -

  بله. -

  خوب مبارک باشه.  -

  هق افتاد و گريه کرد. ارتباط را قطع کرد و سرش را روی ميز گذاشت. نيال به هق

  های افتاده از بيمارستان بيرون زد و به منزل رفت. وقتی سرمش تمام شد با شانه

ترسيد حسام با شنيدن موضوع بيشتر ِاحساساتش جريحه دار مهرانه خانم که می

  لخواه موضوع را توضيح دهد. شود پس با او تماس گرفت تا برايش به د

بار اول گوشی حسام کلی زنگ زد تا قطع شد و بار دوم وقتی زنگ زد گوشی حسام 

  اش را روی مبل پرت کرد و گفت:خاموش بود. او با عصبانيت گوشی

  عفريت خانم قبل از من پرش کرده. -
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در  در منزل آقای راستاد همه دور ميز شام نشسته بودند و داشتند شامشان را

کردند و تنها صدای به هم خوردن قاشق چنگال با کاسه و بشقاب سکوت صرف می

  رسيد.به گوش می

زنگ گوشی همراه آقای راستاد در فضا طنين انداز شد و صدای آهنگ ماليمش به 

اش را از روی ميز گوش رسيد. آقای راستاد از پشت ميز بلند شد و رفت گوشی

  برداشت و صفحه را نگاه کرد.

  سم خرمی باعث شد سريعتر جواب دهد. گوشی را به گوشش چسباند و گفت:ا

  بله.  -

  سالم جناب راستاد.  -

  سالم. بفرماييد در خدمتم.  -

  خرمی هستم. -

  بله، بله به جا آوردم. -

  آقای راستاد روی مبل نشست و گفت:

  بفرماييد در خدمتم. -

ی آقای اميری وکيل سينا خدمت از ماست. جناب راستاد غرض از مزاحمت. عصر -

  سرمد با بنده تماس گرفتن.

  خوب! -

  گفتن که با پيشنهاد شما موافقن -
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  موافق نبودن جای تعجب داشت. -

  فرماييد؟االن چی دستور می -

بهشون بگو برای روز سه شنبه، حاضر باشن. قرار محضر برای حوالی ساعت  -

اهمون بياد. برگشتن خونه و االن گيرم. از همونجا هم دختر بايد همرپنج يا شش می

نامه رو توی بره بعداً بياد نداريم. طی اين يکی دو روز هم تشريف ببريد رضايت

  دم.دادگاه آماده کنين، شرايط رو قيد کنين، من ميام رضايت می

  چشم حتماً، امری باشه جناب راستاد. -

  عرضی نيست. -

برگرداند. وقتی از روی مبل بلند آقای راستاد خداحافظی کرد و گوشی را روی ميز 

  کردند.اش افتاد. همه مات نگاهش میهای خيره خانوادهشد نگاهش به نگاه

برگشت و سر ميز نشست. همه در سکوت منتظر بودند که او ماجرا را بگويد. خانم 

  تر بود گفت:راستاد که سمت چپ ميز نشسته بود و از همه به آقای راستاد نزديک

  گفتين.شتين چی میچی شده؟ دا -

  خرمی بود، گفت خانواده سرمد شرايط رو قبول کردن.  -

خانم راستاد قاشق چنگال را روی ميز گذاشت و تکيه کرد و به همسر مستبدش 

نگاه کرد. نگاهی زار و درمانده. حاال اطمينان پيدا کرد که همسرش باز هم دارد 

  نشاند.حرفش را به کرسی می
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ردند. تنها شاهين سرش پايين کحرکت به آقای راستاد نگاه بیهمه در سکوت و 

  بود.

آخر کار خودت رو کردی؟ ميری به اون بی همه چيز رضايت بدی! اون پسرم رو  -

  کشته، پسرت رو.

و کلمه آخر را با حرص بر سر آقای راستاد فرياد زد. آقای راستاد دو انگشتش را 

  . بعد هم رو به همسرش گفت:روی گوش چپش فشرد و چند لحظه پلک بست

که نيست و سر اين ميز  سوزه. از اينمنير خانم! شاهرخ پسرم بود. دلم براش می -

و توی اين خونه جاش خاليه ناراحتم. ولی کشتن اون پسر، شاهرخ رو بهم 

  گردونه.برنمی

  رامين به حرف آمد و گفت:

  خواين چکار کنين عمو؟ رضايت بدين بره؟پس می -

کرد بلند شد که برود. که تا آن لحظه داشت به سختی خودش را کنترل میشاهين 

  آقای راستاد محکم گفت:

  بشين. -

  حاجی... -

  گفتم بشين. -

  آورد. اين بار هم نشست.فرود می شاهين هميشه در مقابل حکم پدر سر تعظيم
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و اون دختری که اون روز اومد اينجا خواهر قاتل بود. من تصميم دارم اون ر -

  دم. برای شاهين عقد کنم. به جاش به برادرش رضايت می

هايش گرفت. شيال خانم راستاد با صدای بلند زير گريه زد و صورتش را ميان دست

  کردند. و ربکا ناباور به آقای راستاد نگاه می

  رامين رو به شاهين کرد که سر به زير داشت. گفت:

  تو راضی هستی؟  -

  راستاد گفت:شاهين جواب نداد. آقای 

کشه چرا نباشه. دو کار خير با هم انجام ميده. هم يه نفر رو از َگِل دار پايين می -

  آد. شه و از بالتکليفی در میهم خودش متأهل می

  رامين رو به عمويش گفت:

  اگه بخوايم اونطور به قضيه نگاه کنيم آره. معامله خوبيه. -

  ورد و گفت:خانم راستاد صورت خيس از اشکش را باال آ

آری کنی؟ به قاتل پسرم رضايت ميدی، خواهرش رو میآخه چرا اين کارا رو می -

  تو خونه من!

تونه بره. راه باز جاده من صالح کار رو در اين ديدم. هر کس هم ناراحته، می -

  دراز.

  خانم راستاد در حين بلند شدن از پشت ميز گريان گفت:
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م؟ به خدا اين درست نيست، دشمن جونم رو آخه کجا برم؟ دردم رو به کی بگ -

  بياريد بذاريد رو به روم.

ها دويد. رامين ربکا را نگريست پشت سر او ربکا ميز را ترک کرد و به سمت پله

رفت. شيال که کنار شاهين نشسته بود، مشتش ها باال میکه داشت با سرعت از پله

  را به بازوی او زد و گفت:

  انگيز به خانواده اضافه کنی؟خوای يه آدم نفرتکنی؟ میمیچرا؟ چرا اين کار رو -

  شاهين جوابی نداد. شيال از جايش بلند شد و او هم به اتاقش رفت. 

وقتی سالن خلوت شد و هر سه مرد ماندند، رامين ساعدهايش را روی ميز به حالت 

  ضربدر گذاشت و با پوزخند به شاهين گفت:

موهاتم کوتاه کن شبيه آدم بشی. به فکر ما نيستی جون مادرت برو ريشتو بزن.  -

به فکر اون بدبختی باش که قراره تو رو با اين قيافه ببينه. اون بخواد يه بوس از 

  گيس کنار بزنه که برسه به مراد. لپ تو بگيره بايد چهل ال

اش گرفته بود، دستی به محاسنش شاهين جوابی نداد. اما آقای راستاد که خنده

  زير لب استغفاری گفت.کشيد و 

  رامين رو به عمويش گفت:

گم که! خودتون قضاوت کنين. اين ريش و سيبل بوسيدن حاجی جون دروغ نمی -

  داره. 

  رامين بس کن. -
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  چشم. -

  رامين رو به شاهين دوباره پوزخند زد. آقای راستاد گفت:

دختره اينطور تو گه. دستی به سر و روت بکش. شاهين بابا. رامين بی راه هم نمی

  کنه.رو ببينه خوف می

  شاهين نفس عميقی کشيد و گفت:

  اون من رو اينطوری ديده. -

  بعد سر بلند کرد و گفت: 

  شه من برم.بابا. می -

  برو.  -

شاهين از پشت ميز بيرون آمد و به سوئيتش رفت. رامين دوباره مشغول خوردن 

  باقی غذايش شد و گفت:

تونستين دستش رو به زندگی بند کنين. ولی اينطوری میراستش عمو جون فقط  - 

  در کل خوب کاری کردين. 

  کی بفهمه عمو جان!  -

  ولی مگه دختره نامزد نداشت؟ اون رو چکار کرد؟ -

از اين لحظه ديگه نداره. از االن نامزدش، و تا سه روز آينده همسرش شاهينه.  -

  ديگه هم در اين مورد حرفی نزنيد.
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  م.ای به چش -

آقای راستاد هم رفت و رامين تنها ماند. قاشق را درون بشقابش انداخت و تکيه 

کا شد او را در حال زد. کمی فکر کرد و بعد به سراغ ربکا رفت. وقتی وارد اتاق رب

  ضجه زدن ديد.

ربکا خود را روی بالش انداخته بود و سعی داشت صدايش را خفه کند. رامين در 

  را بست و گفت:

  ميره و به کمک احتياج داره.نم که يکی اينجا داره میبيمی -

  ی تخت نشست و موهای ربکا را نوازش کرد و گفت:روی لبه 

  بسوز پدر عشق. مخصوصاً عشق يک طرفه. -

هق کنان ربکا سرش را بلند کرد و با صدايی که سعی در کنترل کردنش داشت، هق

  گفت:

  ختم.نبايد اين اتفاق بيفته. چرا اينقدر بدب -

دونن، نه کسی که شرايط آره تو واقعاً بدبختی. چون همه تو رو خواهر شاهين می -

  الزم رو برای ازدواج با اون داشته باشه. 

  تو خيلی بدجنسی رامين.  -

  کنم؟چرا چون دارم حماقتت رو بهت يادآوری می -

  مگه دوست داشتن دست خود آدمه؟  -

  خواهر و برادر بودين.ربکا! تو با شاهين بزرگ شدی. مثل  -
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ً بهت میاگر کسی غير از اين فکر می گفت. در ضمن، شاهين مشکالت کرد حتما

روحی روانی زيادی داره. اينقدر احساساتی نباش. اون مردی نيست که بشه برای 

  زندگی بهش تکيه کرد. خودت که بهتر از همه به حال و روزش آگاهی.

  من همين مرد بيمار رو دوست دارم. -

  ی ربکا را فشرد و گفت:رامين از روی تخت بلند شد و شانه

بينه. نه کسی که بخواد برای زندگيش انتخابت کنه. اون تو رو به چشم يه بچه می -

  کرد.چند سال پيش اين کار رو می واگرنه همون

  رامين به سمت در رفت و گفت:

  بگير بخواب.-

  کمکم کن رامين.  -

  رامين چرخيد و گفت:

  کنم؟ چکار -

  دونم. جلوی اين ازدواج رو بگير.نمی -

  رامين خنديد و گفت:

من؟ مگه من چکاره ام؟ سر پيازم يا ته پياز؟ عمو اصالً به حرف ماه منير گوش  -

کرد که بخواد به حرف من گوش بده! شاهين هم که معلومه کامالً در برابر عمو 

که اين اتفاق افتاد. ديگه حداقل تونم بهش بگم. اتفاقاً خيلی بهتر شد تسليمه. چی می



189 
 

دقيقه  راه به حماقت تو يکی بسته شد. من هم ديگه خيالم از بابت تو راحته. دم به

  شی بری تو سوئيتش.پا نمی

و با دهان بسته خنديد و برگشت و کليد برق را زد. همه جا تاريک شد. ربکا دوباره 

  رامين گفت:هقش را رها کرد. خود را روی تخت انداخت که هق

  شی. ی دستشون میتر بنال... نذار کسی از دردت باخبر بشه. چون مسخرهآروم -

   

رامين از اتاق بيرون آمد و دِر اتاق را بست. وارد باغ شد و روی آخرين پله نشست 

های انار ساخته شده بود، نگاه کرد. او های پاييزی که زير درختی گلو به باغچه

  خانواده راستاد شد.  ی تلخگذشتهغرق در 

ی سوئيتش نشسته بود و آرنجهايش را روی شاهين اما روی مبل چهار نفره

هايش را در هم گره زده بود. داشت به مسئوليتی که زانوهايش گذاشته بود و دست

  انديشيد. قبول کرده بود می

سی گاه کديد که بخواهد زندگی برای کسی بسازد. تکيهاو خود را آنقدر قوی نمی

  شود و کسی را حمايت کند. 

کند. حتی اين دو روز آخر خيالش راحت شده بود که نيال اين ازدواج را قبول نمی

اش خط بطالن کرد آن دختر دست به چنين کاری بزند و روی تمام زندگیفکر نمی

م در اين باره صحبت کرده که با ه بکشد و ازدواج با او را بپذيرد. مخصوصاً اين

  بودند. 
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انديشيد که او به راحتی نامزد سابقش را کنار گذاشته است حرصش وقتی به اين می

ديد که رهايش کرده بود. اما بعد از گرفت. او نيال را هم سطح و همانند کسی میمی

  »يد هم نه. پای جان در ميان است.شا«چند لحظه به خود نهيب زد 

گرفت از باال و پايين ها  ش میهای کثيفش. عقگرفت از اين زندگی و بازیُعقش می

  زد. و سرنوشت هايی که رقم می

هايش را محکم روی صورتش کشيد، تا بلکه افکارش را پاک کند. اما حالش دست

  شد. شد و بهتر نمیبدتر می

کرد از چند شب ديگر در مأمن تنهاييش، ديگر تنها نخواهد وقتی به اين فکر می

  آشفت. ر خود تحمل کند سخت بر میسی را کنابود و بايد هر روز و هر لحظه ک

هايش را روی پوست سرش کشيد و موهايش را به هم ريخت. سعی سر انگشت

کرد سخت نگيرد و با اين افکار بی سر و ته بيشتر از اين موجبات ناراحتی خود را 

  ترسيد. زير لب گفت:فراهم نکند. از مسئوليتی که بر عهده گرفته بود می

  رميای. نترس.از پسش ب -

  

  فصل ششم

هايش بود. شنبه بود و نيال در اتاقش در حال جمع کردن لباسصبح روز سه

  چيد.های جلوی دستش میها را در چمدانيکی آنيکی
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به درخواست پدرش چندين دست لباس جديد خريده بود تا مبادا در آنجا کسی فکر 

  ی سطح پايينی است.کند او از خانواده

زد و وارد اتاق شد. وقتی نيال را در آن حال ديد غصه اش گرفت و حس آقا جالل در 

  شود. کنار او نشست و گفت:کرد قلبش فشرده می

  خوای اين کار رو بکنی؟پرسم، تو مطمئنی مینيال بابا، دوباره ازت می -

  نيال با صدای گرفته جواب داد:

  بله. -

  دونه؟حسام چيزی می -

هم نگيد. فقط يه مدت ديگه خريدهاشونو بهشون پس  بهش نگفتم و قرار شد شما -

  بديد.

  باشه حتماً. -

ی نيال دستش را نگاه کرد، حلقه حسام را از انگشتش بيرون کشيد و داخل جعبه

  جواهرات انداخت و گفت:

  حتماً اين جعبه رو به حسام بديد. -

  باشه. -

  ان گذاشت.يکی داخل چمدهای تا شده را يکینيال دوباره برگشت و لباس

  مامان چطوره؟ -
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  بد نيست، سرمش تموم شد که بستمش. -

  خوبه، عمه کی مياد؟ -

  گفت بعد از ناهار مياد. -

کنم که بذاريد توی صندوق پس من تا قبل از اومدن عمه چمدونا رو حاضر می -

  عقب ماشين.

  باشه عزيزم. -

وسايلش را حاضر کرده بود. آقا جالل از اتاق بيرون رفت و وقتی برگشت نيال کامالً 

  او روی تخت نشست و گفت:

  بيا بابا. -

  او چند جعبه بزرگ و کوچک کنار دست نيال گذاشت و گفت:

ی طالهای خودته. چيزايی که خريدی و توی خونه داشتی. اينا بيا بابا، اينا همه -

برات ها رو با خودت ببر و اونجا استفاده کن. اين کارت بانکی هم مادرت طی سال

  انداز کرده.پس

  ولی بابا من اونجا طال به چه کارم مياد؟ حقوق خودم هم برای زندگيم کافيه. -

ها روی تخت نشست. آقا جالل دست کوچک و نيال مقابل پدرش آن طرف جعبه

  ظريف نيال را گرفت و کارت را کف دست او گذاشت و گفت:

  ی نياز داشتی ودونم حقوقت هست اما شايد يه وقتی چيزدخترم، می -
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خوای که درمونده بشی. شايد اصال اونجا روت نشد به کسی پول کم آوردی. نمی

  چيزی بگی. 

  باشه بابا. اما...  -

اما نداريم. مادرت دو تا حساب به اسم خودش برای تو و سينا باز کرده بود که  -

زمان ازدواجتون واسه جهيزيه و چيزای ديگه مشکلی نداشته باشين. االن کارت 

دم که اگه نياز داشتی از روش برداشت کنی. ماهيانه هم خودم برات تو رو بهت می

  زنم به حسابت. يه مقداری می

  زنم. نگران نباشين. خرج من چقدره؟ نياز داشتم بهتون زنگ می بابا مگه -

  باشه بابا.  -

  آقا جالل کارت را داخل جعبه انداخت و آن را درون کيف نيال جای داد. 

  ببرم بذارم تو ماشين؟  -

  کنم. بله. کمکتون می -

  نه الزم نيست. لباس برای پوشيدن کنار گذاشتی؟  -

  . بله بابا. کنار گذاشتم -

آقا جالل کيف نيال را روی دوشش انداخت و دسته هر دو چمدان را گرفت و دنبال 

  ها را درون صندوق عقب جای داد و به درون ساختمان رفت.خود کشيد. آن

ی مادرش گذاشته بود. دست نيال را کنار  مادرش يافت. او سرش را روی سينه

  کرد. ه میصدا گريمادرش را روی صورتش گذاشته بود و داشت بی
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آقا جالل با دلی شکسته و دنيايی پر از غصه به چهارچوب در تکيه زد. کمی بعد 

  خانم سرمد با صدايی گرفته گفت:

  نيال جانم.  -

  نيال سر بلند کرد و مادرش را نگريست. 

  کنی؟ جاِن مادر! چرا گريه می -

  خوبی مامان؟  -

  کنی؟ چيزی شده؟ خوبم. تو چرا گريه می -

  آره.  -

  چی شده؟  -

  نيال نگاهی به پدرش کرد و بعد رو به اَنيس خانم گفت:

  شرط دارم. 

  چه شرطی؟ -

  از روی اين تخت پاشی. ديگه هم جز وقت خواب، روش دراز نکشی.  -

  چی شده نيال؟ -

  و بعد سعی کرد برخيزد. نيال کمک کرد تا او روی تخت بنشيند. وقتی نشست گفت:

  ؟ نيال چه خاکی به سرم شده 

  و بعد دستش را کنار گيجگاهش گذاشت.
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  هايش لبخند زد و گفت:نيال دو دست مادرش را در دست گرفت و در ميان اشک

  خبر خوبی برات دارم. -

  چه خبری؟ -

  به شرطی که غش و ضعف نکنی.  -

  زنی؟نيال چرا حرف نمی -

  نيال اَنيس خانم را که به شدت مضطرب شده بود، بغل گرفت و گفت:

آد خانواده راستاد به سينا رضايت دادن. سينا بعد از گذروندن حبس قانونيش می -

  بيرون.

کرد. آقا جالل لبخند اطمينان اش به آقا جالل نگاه میاَنيس خانم با وضعيت آشفته

  بخشی به او زد.

باره شروع کرد به فرياد زدن. صدای ضجه و ناله هايش اتاق را اَنيس خانم به يک

کرد سقف را نگريست ال را محکم به آغوش کشيد و در حاليکه گريه میپر کرد. ني

  و گفت:

شه. خدايا من بنده گناهکار تواَم. تو بچه اين بنده خدايا شکرت. خدايا باورم نمی -

  گناهکار رو بهش برگردوندی. خدايا شکر.

  هايش را به سر نيال چسباند و گفت:لب 

  خوش خبر باشی مادر، خوش خبر باشی. -
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هايش به پدرش لبخند زد و از شادی مادرش، قلبش حس بهتری نيال در ميان گريه 

  گرفت.

نيال کمک کرد مادرش از تخت پايين برود و او را به حمام برد و برايش از آينده 

ها خواهد بود. آن هم با يک بغل آرامش گفت. از روزهايی که سينا باز هم کنار آن

  و اميد.

ديد که او به وضوح دوباره کرد میمادرش را خشک می نيال وقتی داشت موهای

  ای زنده شده باشد.جان گرفته است. انگار که مرده

  موهای او را بافت و گفت:

ديگه روزای سخت از االن تموم شد. پاشو برو آرايشگاه، دستی به سر و روت  -

  بکش که دو ساله بابا از دستت عاجز شده و خيری ازت نديده.

  ه مامان. نيال، زشت -

گم اين انيس خانم زرد و الغر کجا و اون اَنيس خانوم گرد و تپلی خوب راست می -

کجا؟ بايد حسابی به خودت برسی و سر حال بشی که وقتی سينا اومد حالش خيلی 

  خوش بشه.

  مادر. نيال! حسام خبر داره؟ باشه -

  نگاهی در آينه به صورت مادرش انداخت و گفت:نيال نيم

سام رفته مأموريت کاری. گوشيش چند روزه خاموشه. تا بياد چند روزی نه، ح -

  کشه.طول می
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  اصالً ازش خبر داری؟ -

  بله مامان... اون حالش خوبه. -

  و بعد مادرش را بوسيد و گفت:

  اونو ول کن بيا باهات کار دارم. -

  چه کاری؟ -

که برگرده خونه؟  بيا بشين تو هال برام بگو چند هزار تا نذر واسه سينا کردی -

  بايد همه رو به جا بياری.

  آخ گفتی مادر... همه رو انجام ميدم. همه رو يادداشت کردم يادم نره. -

  آفرين مامان خوبم. -

ی راستاد بريم؟ بايد برم دست تکتکشون رو امروز فردا برای تشکر از خانواده -

  ببوسم.

  ی مادرش را فشرد و گفت:نيال شانه

  الزم نيست. خودشون گفتن کسی نياد.نه مامان،  -

  شه مادر؟مگه می -

کنيم. بابا با آره مامان، گفتن الزم نيست کسی بياد. کسی هم بياد در رو باز نمی -

  دوستاش رفته بود، در رو باز نکرده بودن.

  چه آدمای عجيبی. -
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  خيلی مامان. -

عد از احوال پرسی و آن دو به هال رفتند که همان هنگام عمه نيال از راه رسيد. ب

  روبوسی نگاهی به حال مناسب اَنيس خانم کرد و گفت:

  نيس جان ماشاءهللا انگار بهتری.اَ  -

  و بعد چادرش را از سر جدا کرد و روی يک مبل راحتی نشست. اَنيس خانم گفت:

... خوبم. آقا جالل شيرينی گرفته. بذار بيارم دهنت رو شيرين کنی.  -   الحمد

  باشه. شيرينی مناسبتی داره؟خير  -

  رفت گفت:که سمت آشپز خانه می اَنيس خانم در حالی

  به سينا رضايت دادن. -

  عمه نيال از جا بلند شد و گفت:

  گين؟تو رو خدا! راست می -

  آقا جالل گفت:

  آره. -

گرفت و از ديد قلبش آرام میها را میاو با صدای بلند ِکل کشيد. نيال وقتی شادی آن

  شد. دت اضطرابش کم میش

  نيال نگاهی به ساعت کرد و گفت:

  من بايد برم ديرم شده. -
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  برو به سالمت عمه جان. -

که اَنيس خانم برگشت و از خواهر شوهرش پذيرايی کرد نيال مادرش را  بعد از اين

  محکم در آغوش کشيد و گفت:

  مراقب خودت باش. -

  ای.اً فردا صبح خونهباشه مادر سفر قندهار که نميری. نهايت -

نه مامان برای يه اُردوی دانشجويی به عنوان يکی از سرپرستهای کاروان بايد  -

  کشه.برم. چند روزی طول می

  بری. تو اين شرايط؟  آخه االن بايد -

  ی نيال به حرف آمد و گفت:عمه

چاره رو بیام خسته شد تو خونه. تو که حال و روز اين بذار بره انيس جون. بچه -

  اش بخوره.دونی. خونه پرستاری، بيمارستان پرستاری. بذار بره هوايی به کلهنمی

  اَنيس خانم گفت:

  برو مادر. ولی خيلی مراقب خودت باش. -

  حتماً.  -

اش را در آغوش کشيد و از پدرش خداحافظی کرد و رفت. او دوباره مادر و عمه

رد و در را بست. او پياده راه افتاد و در حياط لباسش را از داخل ماشينش در آو

  تر به آرايشگاه رفت.يک خيابان آن طرف

  شناخت. گفت:آرايشگر او را به عنوان مشتری دائم می
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  نيال جان. مثل هميشه اصالح و اَبرو؟ -

  نه يه چند تا کار اضافه هم دارم. -

  در خدمتم عزيزم.  -

  ردن او شد و با بند اول گفت:نيال روی صندلی نشست و آرايشگر مشغول اصالح ک

  مبارک باشه. -

  نيال آهی کشيد و گفت: 

  ممنون. -

  در دل گفت: 

  اصال مبارک نيست. - 

آرايشگر صورت او را اصالح کرد و ابروهای او را برداشت. به خواست نيال 

ابروهای او را رنگ کرد و برايش ماسک گذاشت. بعد هم روی صورت او آرايش 

  يش را سشوار کشيد.ماليمی کرد و موها

جلوی موهايش را فرق کج زد و موهای او را روی يک طرف پيشانيش خواباند. 

بعد هم با چند گير موی نگين دار و تافت محکم کرد. موهای بلند و خوش حالت آو 

  هايش ريخت و لبخند زد. روی شانهرا 

حالت رنگ بعد از کار، نيال برخاست و در آينه خود را نگاه کرد. صورتش از آن 

هايی را که حاضر کرده بود از کاور بيرون پريدگی و بی حالی در آمده بود. لباس

کشيد و پوشيد. به ياد روزی افتاد که آن همه حسام را مغازه به مغازه برای پيدا 
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کردن يک لباس سفيد گرداند. اما حاال بر خالف تصورش داشت يک دست لباس 

  را که روی سرش انداخت آرايشگر گفت:پوشيد. شال کرم رنگ کرم گلبهی می

  چقدر خوشگل شدی خانومم. -

  ممنون لطف دارين.  -

که حسام نبود تا زيبايی او را تحسين کند دلگير شد. دستمزد آرايشگر  و در دل از اين

را حساب کرد که صدای بوق ماشين پدرش را شنيد. از آرايشگر تشکر و خداحافظی 

اضافه دستش را در عقب جای داد و خودش کنار پدرش کرد و بيرون رفت. وسايل 

  نشست.

  آقا جالل او را نگريست و گفت:

  مبارکت باشه دخترم. -

  نيال با صدای ضعيفی گفت:

  ممنون. -

  دونی...نيال هنوز وقت هست دخترم. اگر می -

شه. نگران بابا... ديدين مادر چقدر حالش خوب شد. سينا بياد همه چيز حل می -

  نباشيد. من فکرام رو کردم.من 

  باشه دخترم. -

ها نزديک محضر بودند که آقای اميری تماس گرفت. آقا جالل جواب داد که او آن

  گفت:
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  گذره. نکنه پشيمون شدين.دير کردين. ساعت محضر داره می -

  نه توی راهيم. داريم مياييم.  -

  خيلی خوب، زودتر. همه اينجا منتظر شمان. -

به محضر رسيدند نيال ناخواسته پاهايش سست شد. حس دلشوره  کمی بعد وقتی

  شد.انداخت و مانع ورودش میعجيبی به دلش چنگ می

  چی شده بابا؟ -

  نيال نگاهی به در کرد و بعد گفت:

  هيچی، فقط... فقط کمی دلشوره دارم. -

  خوای برگرديم؟می -

  ده.کنم بابا! اين حرف شما بيشتر بهم اضطراب ميخواهش می -

  خيلی خوب. -

  شما برين تو منم ميام. -

  آخه. -

  برين من هم ميام. -

  ها دست داد.آقا جالل به درون ساختمان رفت و به حاضرين سالم کرد و با آن

  هايش را پاک کرد.ش را نگاه و با دستمال دستاهای عرق کردهنيال اما کف دست
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ی به اتاق عقد رسيد در زد و هللا وارد محضر شد. وقتنفس عميقی کشيد و با بسم

  وارد شد و سالم کرد.

همه جوابش را دادند. او تنها صدای مرد شنيد. سر بلند کرد و نگاهی گذرا به محيط 

انداخت. فقط چند مرد ديد. آقای راستاد، آقای خرمی، آقای اميری، پدرش، رامين و 

با ديدن آن ريش  دانست. نيالشاهين را هم شناخت، با اينکه هنوز نامشان را نمی

و سبيل بلند شاهين از اينکه تا آن حد به خود رسيده بود خجالت کشيد. شاهين بی 

تکلّف لباس پوشيده بود. يک تيشرت مشکی با شلوار کتان مشکی، همراه با يک 

  کت تک مشکی. 

شاهين حتی نيم نگاهی به او نينداخت. اما در عوض نگاه رامين سر تا پای نيال را 

ها دو مرد ديگر حضور داشتند که نيال نفهميد چه کسانی هستند. جز اينميکاويد. 

  جلو رفت و کنار پدرش نشست. آقای اميری گفت:

  اين هم از عروس خانم گل که تشريف آوردن. حاج آقا بفرماييد شروع کنيد. -

  عاقد گفت:

  دخترم بيا بشين اينجا. -

  ست.نيال به سختی از جا بلند شد و رو به روی عاقد نش

  ی کارها رو انجام دادن.دخترم اينجا رو امضا بزن. آقای داماد قبل از شما همه -

دانست. با اين حال تا نيال سرگرم امضا زدن دفتر نيال حرفی نزد. عاقد شرايط را می

  بود گفت:
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  ها برای دلگرمی عروس خانم تشريف داشتن.اين مجلس مبارکه. ايکاش خانم -

  گفت: رامين از اين طرف سالن

سابم هم زيرلفظی عروس خانم کشم هم قند میحاج آقا من هستم. خودم هم کل می -

  گيرم.رو می

  همه خنديدند جز آقا جالل و شاهين.

  رامين از سالن خارج شد و طولی نکشيد که با سه خانم جوان برگشت و گفت: 

  بفرمايين. اين هم خانم برای گل آوردن و گالب گرفتن. -

ها رفت. اما آقای راستاد به رامين احسنت گفت و از خانمشاهين به او چشم غره می

ها برای عقد يکی از بستگانشان بيرون منتظر بودند و حاال رامين تشکر کرد. آن

  برای تنها نبودن نيال آورده بود.ها را آن

يد را باالی ها تور سفها در جايگاه قرار بگيرند. وقتی نشستند خانمعاقد خواست آن

  سر آن دو برافراشتند و خانم ديگر مشغول قند سابيدن شد.

  را باز کرد. ها قرار داد و دربشانآقای راستاد دو جعبه مقابل آن

درخشيدند. نيال حاال که کنار آن مرد قرار گرفته ها میهای سفيد درون جعبهحلقه 

  ترسيد و دلهره داشت.بود به شدت می

حس و سرد به حرکت ی بیکند. شاهين با چهرههايش را میتبا ناخن پوست انگش 

کرد اما هيچ کاری از دستش بر کرد. حال او را درک میهای نيال نگاه میانگشت

  آمد.نمی
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  رامين قرآن را در آغوش نيال گذاشت و

  عاقد شروع به خواندن خطبه کرد.

دگی های زننتهای ثانيهفهميد به اهايش باريدن گرفت. حاال مینيال نفهميد کی اشک

  شود.مجردی و آسايش نزديک می

  وقتی عاقد برای سومين بار نظر او را پرسيد و گفت:

  دوشيزه نيال سرمد آيا وکيلم؟ -

  رامين گفت: 

  خواد. عروس زير لفظی می -

ای شاهين به رامين چشم غره رفت. آقای راستاد دست در جيب کتش کرد و جعبه

عبه را برد و سمت شاهين گرفت. شاهين با اخم رامين را به رامين داد. رامين ج

  کشيد.هايش برايش خط و نشان مینگريست و به خاطر لودگی

شاهين جعبه را از دست رامين کشيد و وقتی آن را باز کرد ديد پدرش برای نيال نيم 

ستی خريده است که آن را به عنوان کادوی زير لفظی هديه کرده بود. شاهين جعبه 

 هايش باعث شده بود ديدش تار شود بدون اينبه سمت نيال گرفت. نيال که اشکرا 

  که جعبه را بگيرد با صدايی بسيار لرزان و بغض کرده گفت:

  با اجازه پدرم بله. -
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ها کل کشيدند و مردها تبريک گفتند. شاهين جعبه را روی ميز گذاشت و نفس خانم

را صدا زد نيال تازه نام همسرش را حرصيش را بيرون داد. وقتی عاقد اسم او 

  اهين تازه اسم او را شنيده بود. فهميد. همانطور که ش

شاهين بله گفت و بعد از اتمام دعای پايانی بدون اينکه منتظر شود تا کسی به او 

ها را به دست هم تا حلقه تبريک بگويد از اتاق بيرون زد و رفت. حتی منتظر نشد

  کنند. 

و رفت به آقای سرمد تبريک گفت و تازه متوجه ». شعوربی«: رامين زير لب گفت

ی آقای سرمد انداخت و او را کنار برد و های او شد. او دستش را دور شانهاشک

  گفت:

نگران دخترتون نباشين. من مثل داداشش مراقبش هستم. خيالتون راحت باشه.  -

د آزارش به مورچه هم عموم آدم خوبيه هم اين شاهين خل. اينجوری نگاهش نکني

  کنه.رسه. االن کمی براش سخته. اما کم کم عادت میهم نمی

  تو رو خدا مراقب دخترم باشيد. ما کمتر از گل بهش نگفتيم. -

  خيالتون راحت باشه. خودم حواسم به زندگيشون هست.  -

  امضا کردند و همه چيز تمام شد.  ها به عنوان شاهد دفتر ازدواج راآن

سرمد کادويش را به نيال داد و او را محکم به آغوش کشيد و هر دو  در آخر آقای

کم اشکشان و داشت کمگريه کردند. صدای گريه هايشان حال همه را بد کرده بود 

  آمد. در می
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ل داشت ها و وسايل نيال را داخل ماشين شاهين جای داد و آقا جالرامين چمدان

  داد.دخترش را دلداری می

  او دست داد و خواست برود که آقا جالل اجازه نداد و گفت: آقای راستاد با

سر فرود آورد و همراه رامين دخترم باشين. نذارين غم ببينه. آقای راستاد  مراقب -

  رفت.

داد. آقا جالل مدام به او دلداری کند و گريه امانش نمینيال اما از پدرش دل نمی

و نگران نباشد. چند دقيقه بعد صدای شود گفت حتماً همه چيز درست میداد و میمی

بوق ماشين شاهين آن دو را به خود آورد. شاهين بی حوصله شده بود و آقا جالل 

  به ناچار گفت:

  برو عزيزم. خيلی منتظرت شد. -

و بعد نيال را سمت ماشين برد و در را باز کرد و سوارش کرد. آقا جالل خطاب به 

  شاهين گفت:

  کنم.اذيتش نکن، خواهش می 

شاهين رو به آقا جالل کرد و سر فرود آورد. آقا جالل دوباره نيال را در آغوش 

  کشيد و بعد او را رها کرد و گفت:

  برو بابا. خدا پشت و پناهت باشه. -

  و بعد در را بست و يک قدم عقب رفت و شاهين بوق کوتاهی زد و دور شد.

  فت و سوار ماشين شد و سرش را روی فرمان گذاشت. آقا جالل با عقدنامه دستش ر
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کرد. او به های نيال گوش میکرد و به صدای گريهشاهين در آرامش رانندگی می

کم شب از راه فرا رسيد و ها  چرخيد که کممنزل نرفت و آنقدر بی هدف در خيابان

  کرد.د و داشت خيابان را نگاه مینيال آرام شده بود. تکيه زده بو

اهين هم با خستگی دستی به ريشش کشيد که در يک لحظه غفلت چرخ ماشين ش

هايی که رامين روی داشبورد ای افتاد و هر دو تکان سختی خوردند. جعبهدر چاله

ها گذاشته بود سر خوردند و نزديک بود بيفتند که شاهين دستش را روی جعبه

  گذاشت و گفت:

  ها رو بذارين تو کيفتون.لطفاً اين -

کيف مشکی و بزرگ نيال را که رامين بين دو صندلی گذاشته بود جلو کشيد و در  

   گذاشت.دسترس نيال

نيال به خاطر لحن مؤدب شاهين که چندان از او انتظار نداشت کيف را برداشت و 

ها را درون کيفش انداخت. زيپ کيف را کشيد و آن را روی پايش گذاشت و جعبه

  ه به بيرون خيره شد.سر جايش برگرداند و دوبار

داشت و پياده شد. وقتی برگشت برای خود و نيال آب هويج شاهين در جايی نگه

  بار مصرف را سمت نيال گرفت و گفت: آورده بود. سينی يک

  بفرماييد. -

ها نگاه کرد. تازه احساس تشنگی شديدی کرد. دست برد و يک ليوان نيال به ليوان

  برداشت و با صدای ضعيفی گفت:

  ممنون. -
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و مشغول نوشيدن آب هويج شد. شاهين اما با بی ميلی يک جرعه نوشيد تا نيال 

  به راحتی آب ميوه اش را بنوشد.  احساس خجالت نکند و

دقايقی بعد وقتی نيال آب هويجش را نوشيد شاهين دستش را سمت او گرفت. نيال 

يوان را به دستش داد. دست او را نگاه کرد. وقتی نگاه شاهين را روی ليوان ديد، ل

ها شاهين ليوان خالی نيال و ليوان پر خود را روی سينی گذاشت و پياده شد. ليوان

را در سطل انداخت و برگشت و سوار شد و دوباره در سکوت به سمت منزل حرکت 

  کرد.

                         *  

م با حرص در مه لقا خانم به کمک دخترش در حال چيدن ميز شام بود. منير خان

  زد:زد و زير لب غر میسالن قدم می

اه ديگه آد خونه. عنتر خانم رو برده گشت و گذار. از حاال اينطوريه دو مببين می -

  خواد براش چکار کنه. می

خيال روی مبل لميده بود و يک چشمش به سينمای و نگاهش به رامين افتاد که بی

دتند پيامکهايش را تايپ تش و تنخانگی بود و يک چشمش به گوشی همراه دس

  کرد. می

  منير خانم با عصبانيت گفت:

  رامين. -

  رامين از جا پريد و نشست و گفت: 
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  کنم.زن عمو يه بار ديگه با من اين کارو بکنيد سکته می -

جای زبون درازی يه زنگ بزن به اين پسر ببين کجاست؟ اين دختره باليی سرش  -

  بابا ننه اش.ه. نکنه ببردش خونه نيار

  رامين خنديد و گفت:

  نشه ديگه. ما چکاره ايم که کجان.زن عمو. ز -

  ها گفت:آقای راستاد حين پايين آمدن از پله

ز جيک و پوک همه خوان ادونن حريم خصوصی چيه! برای اينه مینه آخه نمی -

  چی سر در بيارن.

  گرفت گفت:منير خانم که چند روزی بود از همسرش رو می

مو عالً اتفاقی نيفتاده که بخواييم حريم بسازيم و حريم رعايت کنيم. اينا يه بچهف -

  ترسم باليی سر اين يکی بيارن. طوری بشه بايد چکار کنم؟ گرفتن. می

  شه. هيچ طوری نمی -

وقتی ميز حاضر شد نه ربکا آمد و نه شيال. خانم راستاد هم حوصله نشستن نداشت. 

  د گفت:که آقای راستا تا اين

  شينه.چه خبره؟ چرا هيچکی سر ميز نمی -

  منير خانم گفت:

  دارن.همه اعتراض -
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ايه که کسی سر اين ميز غايبه. وگرنه بعدش من به درک. ولی اين آخرين وعده -

  دونم و اون.می

زندگی ما از روزی که بدون رضايت ما رفتی رضايت دادی تموم شد و رفت رو  -

  نداشته باش درست شه.هوا. ديگه انتظار 

  دونم و شماها. بذارين امشب بگذره. از فردا من می -

  منير خانم فرياد زد:

  ی. چون تو يکی برای من تموم شدی.بهتره دست از اين غلدر بازيات بردار - 

  آقای راستاد مشتش را روی ميز کوبيد و فرياد زد:

  اين چه طرز حرف زدنه زن؟ -

  اهين ميان قاب در ظاهر شد. وارد سالن شد و گفت:در سالن به شدت باز شد و ش

  اين داد و هوار برای چيه؟ -

  منير خانم جلو رفت و گفت:

  به سالمتی دور دوراتو زدی با عروس خانوم؟  -

  ا را داخل آورد. نيال سالمی کرد.هنيال وارد سالن شد و بعد باغبان چمدان

  منير خانم گفت:

های منحوس کسی اين تو بذاری؟ خونه من جای قدمعليک نا سالم. کی گفته پاتو  - 

  مثل تو نيست.
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  شاهين جلوتر رفت و گفت:

  حاج خانم! -

  د و با نفرت نيال را نگاه کردند.ها سرازير شدنربکا و شيال از پله

  اين خونه يا جای منه يا جای اين. -

  بعد با فرياد گفت: 

گمشو برو بيرون. جای تو خوابيدن توی لونه سگه. تو بايد بری با اون سگ  -

  ی من، تو رو چه به پسر من؟ خونهبخوابی. تو رو چه به 

  نيال دلشکسته يک قدم عقب گذاشت. شاهين رو به نيال گفت:

  برو تو سوئيتم. -

  زد فرياد کشيد:که موهايش را چنگ میمنير خانم در حالی

  کشم. برو بيرون، برو بيرون.يت، خودم رو میبره تو سوئ -

  نيال چرخيد و از سالن بيرون زد.

  ور شد و گفت:منير به سمت باغبان حمله

  اينارو بنداز بيرون. بندازشون بيرون. -

ها را بيرون انداخت. شاهين سمت در رفت که های چمدان را گرفت و آنبعد دسته 

  ای گفت:زد و با هيجان کنترل نشدهمنير خانم با فرياد بازوی او را چنگ 

  کشم. پاهايش سست شد و روی زمين افتاد.پاتو بذاری بيرون خودم رو می -
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  شاهين عصبی رو به شيال گفت:

  چرا مثل مجسمه ماتت برده، بيا جمعش کن. -

شاندند و به او کمی همه جلو رفتند و دور منير خانم حلقه زدند و او را روی مبل ن

  آب خوراندند.

  شاهين اعصاب ديدن اين وضعيت را نداشت راه افتاد و به سوئيتش رفت.

  زير لب غر زد:

  شدم مسخره دست اينا. -

  و بعد کتش را از تن بيرون کشيد و با عصبانيت آن را درون کمدش آويزان کرد.

ها را بخش را پيدا کرد و يکی از آنبه سراغ کشوی ميز توالت رفت و قرص آرام 

ی پرده را کنار در دهان انداخت و به زور قورت داد. بعد به روی مبل رفت و گوشه

  را که خيلی هم باال بودند گشود. کشيد و پنجره هايی 

نشست و  بلپايين آمد و پاکت سيگار و ظرف جاسيگاريش را برداشت و روی م

  مشغول سيگار کشيدن شد.

  نيم ساعت بعد رامين پايين آمد و سرزنش وار گفت:

  جای اين همه سيگار کشيدن بيا مادرت رو راضی کن دختره بياد تو، هوا سرده. -

  های سرخ شده فرياد زد:شاهين با چشم

  شناسی؟هاش رو نمیاين فيلم -
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  بعد از جا برخاست و به سمت در سوئيت رفت و از کنار آن فرياد زد: 

کنين يادم ميره؟ همين اداهارو وقتی نوشين برای اولين بار اومد تو اين فکر می -

  خونه در آورد. اونقدر بداخالقی کرد تا فراريش داد.

  رامين بازوی او را سمت خود کشيد و در را بست و گفت: 

  شه.ن عمو ناراحت میاين چه حرفيه، ز -

  هايی که سيگار ميانشان بود دوباره در را باز کرد و فرياد زد:شاهين با انگشت 

اين زن بود که عشق من رو فراری داد. از اين خونه و خونواده متنفرش کرد.  -

حاجی هم ِگل گرفت به سرم که هر روز با اين اعصاب ضعيف دعوا و کشمکش 

اون دفعه نيست. اين دختر اسمش تو شناسنامه من رفته. داشته باشم. ولی ايندفعه، 

کشم حاال آبروم به اين بنده، بذاره بره گم و گور شه اين خاندان رو به آتيش می

  ببينيد کی گفتم. اين خط...

  و مشتش را درون در کوفت و فرياد زد:

  اين نشون. -

  آروم باش، من ميرم ميارمش. -

  دو انگشتی که سيگار بينشان بود گفت: شاهين خطاب به رامين و با اشاره

  تو غلط زيادی نکن. گمشو برو بيرون ريختتو نبينم. -

  تو به من چکار داری؟  -

  شاهين رامين را با دو دستش هول داد و گفت:
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  تو دخالت نکن گمشو بيرون. -

رامين تعادلش را از دست داد و عقب رفت. کمرش به چهارچوب گرفت و وقتی 

  راست شد گفت:

  واقعاً که کم از حيوون نداری... گاو. -

و بيرون رفت و در را به هم کوفت. شش پله را باال رفت و در دوم را هم بست و  

  شدند رفت.که به طبقه دوم ختم میهايی با صورت درهم به سمت پله

  منير خانم گفت:

  گه؟ هان؟اين چی می -

  رامين رو به او گفت: 

  موندم.کاش همون خراب شده میکنم. ایمن ديگه دخالت نمی -

  گه.خوب زن عمو راست می -

  رامين رو به ربکا کرد و انگشتش را تهديد وار تکان داد و گفت:

کنی تو نه بابا. دو کلمه هم از مادر عروس بشنويد. تو يکی خفه شو. دخالت نمی -

  ماجراشون.

  و بعد به اتاقش رفت. آقای راستاد سر تکان داد و گفت:

ذار سر جگر. چرا بفهم. سعی دارم اين زندگی رو درست کنم. دندون بزن!  -

  کنی؟اينطوری می
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  منير به گريه افتاد و گفت:

  کنم.اش میهای خودم خفهبا دست ذارم.نمی -

های ورودی ساختمان نشسته بود. نه راه پس داشت نه راه نيال اما تنها روی پله

کرد. انتظار داشت که با ريخت و گريه میمیدانست بايد چکار کند. اشک پيش. نمی

ها نشست و هيچکس به ها روی پلهاو بد برخورد شود اما نه به اين شکل. ساعت

  سراغش نيامد.

لرزيد. که شب از نيمه گذشت. باغ سرد و تاريک بود. او از سرما به خود می تا اين 

  ود لباس گرم با خود نياورده بود.اما تا جايی که يادش ب

از جا بلند شد و در همان نزديکی قدم زد و بازوهايش را با دست ماساژ داد. از 

ها و سرمايی که به وجودش مستولی شده بود ناخواسته شدت نشستن روی پله

نور هم از او های عمارت هم خاموش شد و همان يک ذره کم چراغکمی لرزيد. کم

  دريغ شد.

ها برگشت. انداخت و دوباره به کنار پلهبا ترس نگاهی به تاريکی بی انتهای باغ 

ا باعث کمر درد کرد و سرمهم گرسنه و هم سردش بود. داشت احساس ضعف می

  شد.و دل دردش می

بلند شد. ناچار در طول  با دردی که به جانش افتاد از جادوباره روی پله نشست و 

  ها قدم زد و آسمان را نگاه کرد و گفت:پله

  ادم برس. خدايا کمکم کن. خدايا. خودت به د -
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چند لحظه بعد سگ بزرگ به نزديکش آمد. از ترس قالب تهی کرد و يک قدم عقب 

اش رفت و ايستاد. سگ چند لحظه نيال را نگاه کرد و بعد همانجا نشست و بعد چانه

ترسيد همانجا را روی دو دستش گذاشت. نيال نفس راحتی کشيد و چون هنوز می

  و از شدت کمر درد دوباره ايستاد.نبود  نشست. ولی حالش خوب

سگ نگاهی به او انداخت. خميازه کشيد و بلند شد و رفت. يک ساعت ديگر گذشت. 

  هايش را زير بغلش زد و گفت:نيال ساعتش را نگاه کرد. ساعت دو و نيم بود. دست

  شه.خدايا چکار کنم؟ چرا اين شب تموم نمی -

نده بود. اما آن شب برايش زجر آور و کشنده های زيادی تا صبح بيدار مااو شب

زد. هم در ترسيد و مدام اطرافش را با هر صدايی ديد میبود. هم از تاريکی باغ می

درد جانش را به ستوه آورده آن لباس سردش شده بود و هم اينکه کمردرد و دل

  بود. 

گرم شدند هايش از ايستادن خسته شد. نشست و سرش را به چمدان تکيه داد. پلک

  که صدای تقه ای شنيد.

ها از جا برخاست و اطراف را نگاه کرد. درب عمارت به آرامی باز شد. از پايين پله

هايش به در خيره شد. کمی بعد قامت سياهی را در تاريکی بين چهارچوب ديد. دست

  را روی دهانش گذاشت تا جيغ نکشد. کمی بعد شاهين بيرون آمد.

های ها سرازير شد و بدون نگاه به نيال چمدانشاهين از پلهخيال نيال راحت شد. 

  او را برداشت و باال رفت. 

  دانست چکار کند! شاهين جلوی در چرخيد و گفت:نيال به او خيره شده بود. نمی
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تو. بايد خودتون تشريف  کسی َطبَق نمياره که شما رو روش سوار کنه بياره-

  بيارين. 

يال نگاهی به اطراف کرد و ترسيد. کيفش را چنگ زد و و بعد داخل ساختمان شد. ن

ها باال دويد. وقتی وارد سالن تاريک شد شاهين کنار در سوئيت به سرعت از پله

  منتظرش بود.

  نيال در سالن را بست و به سمت شاهين رفت.

  زن عمو گفت داخل نياد.  -

کا را روی پله های ربهر دو تعجب زده برگشتند و در تاريکی به دنبال صدا گشتند. 

  سالن ديدند.

  کنی؟ تو اينجا چکار می -

  رم آب بخورم.دارم می -

  آب بخور ولی فضولی نکن چون به تو ربط نداره.  -

ها سرازير شد. شاهين هم بعد از او شاهين رو به نيال کرد. نيال بی حرف از پله

و عصبی به  هم فشرد هايش را رویوارد شد و در را بست. ربکا با حرص دندان

  اتاقش برگشت.

وقتی وارد سوئيت شدند نيال اطرافش را نگاه کرد. نسبت به روزی که آمده بود 

هيچ چيز تغيير نکرده بود جز تخت وسط اتاق، که با يک تخت دو نفره بزرگ 

  تعويض شده بود.
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هايش هايش را روی گونهنيال با صورت گر گرفته وسط اتاق ايستاده بود و دست

تر از تنها ماندن اکفهميد تنها ماندن با اين مرد خيلی ترسنود. تازه حاال میگذاشته ب

  در باغ است.

  شاهين دو در از کمد ديواری را باز کرد و گفت:

  تونين لباساتونو اينجا بچينين، براتون خالی کردم. می -

  درها را بست و با پايش به چهار کشوی زير آن دو در اشاره کرد و گفت:

  اين چهار تا هم خالی هستن، برای استفاده شما. 

  ممنون. -

  شاهين به سمت ديگر سوئيت رفت و در انتهايی را باز کرد و گفت:

تونين میاينجام حموم، دستشوئيه. از داخل درای وروديشون جداست. همينجا هم -

  لباسهاتون رو عوض کنيد.

  شاهين در را بست و گفت:

شوره. لباسهاتون رو بره میهای چرک رو میياد لباسمه لقا دو روز در هفته م -

  سرويس که از شست و شو جا نمونن. بندازيد داخل اون سبد سبز داخل

  شاهين اطراف سوئيت را نگاه کرد و گفت: 

کنم، که از اين به بعد هر وقت و اين در اصلی، من هر وقت ميرم بيرون قفلش می -

گه دوتامون بيرون رفتيم کليد رو داشته باشين کنم. ولی اشما باشين ديگه قفل نمی

  و حتما قفلش کنيد.
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و به جا کليدی آويز روی ديوار اشاره کرد.سپس رفت و روی مبل چهارنفره نشست  

  و گفت:

  که به نظافت اين شصت متر خيلی حساسم. بايد هميشه مرتب باشه. در آخر اين -

  گفت: او به ميز گرد ناهار خوری دونفره اشاره کرد و 

  از دهن افتاد. براتون گرم کردم. غذاتون - 

نيال سر تکان داد و تشکر کرد. ازگرسنگی تعارف را جايز ندانست. رفت و پشت 

  ميز نشست و مشغول خوردن شد.

  رفت.شاهين هم با گوشی دستش ور می

وقتی نيال دلی از عزا در آورد مشغول جمع کردن ميز شد که شاهين گوشی را کنار 

  و به کنار ميز رفت و گفت:گذاشت 

  شما بريد لباسهاتون رو عوض کنيد.کنم. من جمع می -

  نيال به صورت غرق موی شاهين نگاه کرد. ته دلش از شنيدن اين جمله لرزيد. 

  ست قرار است که چه اتفاقی بيفتد.داناحساس بدی داشت و نمی

فه باز کرد و مشغول ها را تا نصهايش رفت و در يکی از آنبا نگرانی سراغ چمدان

انست چه لباسی مناسب آن شب دپيدا کردن لباس مناسبی شد. اما او درست نمی

  است. 



221 
 

ها را برداشت و از سوئيت خارج شد. نيال هم با يک تصميم ناگهانی شاهين ظرف

يک شلوار مشکی و يک سارافون صورتی برداشت و به درون حمام رفت. 

  دانست انتخابش افتضاح است. آمد. میهايش را تعويض کرد و بيرون لباس

  نوشيد. خطاب به نيال گفت: شاهين برگشته بود و داشت از ليوانش چای می

  براتون چايی آوردم. -

  ارش را روی چمداننيال تشکر کرد و مانتو شلو

ای که با انداخت و برگشت و پشت ميز نشست و مشغول نوشيدن چای شد. فاصله

  کرد. ت میهين داشت خيالش را راحشا

  شاهين در همان حال گفت:

گوش بده دختر. چند تا قانون هست که بايد رعايت کنی. يکيش رو بهت گفتم؛ نظم  -

و تميزی سوئيته؛ دوميش وقتی نيستيم قفل کردن دره؛ سوميش که از همه مهمتره 

کس ديگه. حتی پدرم که من اينه که اينجا فقط به حرف من گوشی ميدی نه هيچ

گم بيا برو تو، بايد بی آرم. وقتی من بهت میبرابرش سر تعظيم فرود می هميشه در

اومدی داخل سوئيت، نه اينکه وقتی مادرم گفت برو بيرون، سرت چون و چرا می

رو بندازی و بری. حاال اين بار گذشت. ولی توی دفعات بعد فقط حرف من رو گوش 

  ميدی. 

  آخه مادرتون... -

که نيال را نگاه کند دستش را باال آورد  بود بدون اين شاهين که روی مبل نشسته

  و گفت:
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  حرف نباشه. فقط حرف من رو گوش بده. -

  بله. -

  تونی بری بخوابی.ای. مینم خستهدوباقی حرفامون باشه برای فردا. می -

نيال جواب نداد و از جايش بلند شد. به روی تخت رفت و پتوی بزرگ پايين تخت 

ر دل دعا آن را باال کشيد. پشت به سمتی کرد که شاهين نشسته بود. درا باز کرد و 

  گفت.خواند و ذکر میمی

  توانست بيفتد پريشان بود.دلشوره عجيبی داشت و به خاطر اتفاقی که هر آن می

ی باال برد و برگشت. وقتی ديد نيال زير پتو خود را به ها را به طبقهشاهين ليوان

  ت و يک بالش برداشت. خواب زده اَست جلو رف

  از تخت دور شد و آن را روی مبل انداخت و يک پتو از داخل کمد ديواری برداشت.

بعد هم داروهايش را برداشت و يک قرص جدا کرد. آن را در دهانش انداخت و به 

  سختی قورت داد. 

  سپس چراغ ها را خاموش کرد و روی مبل دراز کشيد و پتو را رويش انداخت. 

ک گشود و نفس حبس شده در ششهايش را آهسته بيرون فرستاد و خدا را نيال پل

شکر کرد. کمی بعد هم با خيال راحت خوابش برد. شاهين هم با اينکه دارو خورده 

که بر او گذشته بود فکر  بود بی سر و صدا به تاريکی اتاق زل زده بود و به آنچه

  کرد.می
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تکانی به خود داد و با کسالت پلک صبح روز بعد نزديک ساعت ده بود که نيال 

گشود. برای يک لحظه نفهميد که کجاست. روی تخت نشست و با ديدن سوئيت ياد 

هايش کشيد و به دنبال ساعت ديواری گشت. اتفاقات روز قبل افتاد. دستی به چشم

داد. آهی کشيد که ساعت زيبايی به ديوار نصب بود که ساعت ده و نيم را نشان می

  ت:شاهين گف

  گوشيت خودش رو کشت. -

رو به شاهين کرد و ديد که پشت ميز نشسته است و ميز صبحانه کامل چيده شده  

  رفت.بود و او داشت با گوشيش ور می

  صبح بخير.  -

  شاهين بدون اينکه سر بردارد گفت:

  صبحتون بخير، ديشب مشکلی داشتين؟ -

  خير، چطور؟  -

  خيلی تو خواب ناله کردين.  -

  می فکر کرد و گفت:نيال ک

  دونم. شايد به خاطر کمر درد بوده.نمی 

  جاتون راحت نبود؟  -

  نه از قبل کمرم درد داشت.  -

  االن بهترين؟  -
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  خوبم.  -

خواند. بست و گاهی مفرد مینيال به لحن شاهين فکر کرد که گاهی او را جمع می

  ه او. و به نگاهش که هنگام صحبت با نيال بيشتر به زير بود تا ب

  نيال پتو را کنار زد و از تخت پايين رفت.

به درون سرويس رفت و چند دقيقه بعد صدای جيغ ضعيفش به گوش شاهين رسيد. 

شاهين سر بلند کرد و از جا بلند شد و دو قدم سمت سرويس برداشت که نگاهش 

  د و گندی که نيال به آن زده بود.به تخت افتا

زد. نيال وقتی از دستشويی بيرون آمد با دو دست  چند لحظه ايستاد و چند بار پلک

زد و پشت لباسش را سمت خود کشيد. گندی که به لباس زده بود روی سر خود می

  حتما همانندش روی تخت بود.

دانست از خجالت سرش را به کجا بکوبد! هايش را روی سرش گذاشت و نمیدست

داشت. بايد با حضور اين مرد چکار رفت و لباس بر میحاال چگونه بيرون می

  کرد. می

  لرزيد.کرد شاهين تخت را نديده باشد. از خجالت تمام بدنش میخدا خدا می

  ه بود.آنقدر شوک زده بود که دست و پايش را گم کرد

موعدش جلوتر افتاده بود. شايد به دليل استرس و شايد هم به خاطر سرما زده 

  شدن بدنش.
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شاهين پتو را روی زمين انداخت و مشغول برداشتن رو تختی شد. دو اليه از 

روتختی را جمع کرد و از اليه سوم تميز بود. رو تختی ها را برداشت و به سمت 

هايش ون رفت که با نيال رو به رو شد. نيال دستسرويس رفت. در را گشود و به در

  لرزيد. ها روی سرش گذاشته بود و میرا چون مادر مرده

او با ديدن شاهين از جا پريد و يک قدم عقب رفت. شاهين روتختيها را درون سبد 

  انداخت و گفت:

  شی.با اينجا وايسادن تميز نمی -

  و از سرويس بيرون رفت.

ه کند. وارد حمام شد و چند بار روی سر خود زد. آنقدر اول نيال نزديک بود سکت

  به تمام دردهايش اضافه شده بود. صبح در سر خود زده بود که سردرد

را روی تخت انداخت و تخت  شاهين رو تختی جديد از داخل کمد بيرون کشيد و آن

ود را مرتب کرد. بعد هم به سراغ کمدش رفت و يک حوله تن پوش از حوله های خ

را برداشت و به درون سرويس رفت. حوله را آويزان کرد و درب حمام را زد. نيال 

  به پشت در رفت و گفت:

  بله. -

  گردم.يرون، يک خورده ديگه بر میحوله براتون آوردم. من ميرم ب -

  نيال سرش را روی در گذاشت و هزار بار خود را لعنت کرد.
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نی از خود برای شاهين ساخته ياد ماندای به درست در اولين روز آمدنش خاطره

  بود.

شاهين سريع يک دست لباس پوشيد و موهايش را جمع کرد و پشت سرش بست. 

  کمدش يک دفترچه يادداشت برداشت. ريشش را مرتب کرد و از داخل

يک برگ از دفترچه کند و چيزی روی آن نوشت و بعد کليد را از روی جا کليدی 

ا قفل کرد تا مبادا زمانيکه نيال برای برداشتن لباس برداشت و بيرون رفت. در ر

  ا سر زده وارد شدن کسی به سوئيت.آيد همزمان شود ببيرون می

شاهين پشت فرمان نشست و از منزل بيرون رفت. در خيابان راند و ابتدا از يک 

  س  به  نزديکترين داروخانه رفت. فروشگاه دو پاکت بزرگ تهيه کرد سپ

  ها کارهايشان را انجام دهند. منتظر ماند تا مشتریکمی شلوغ بود. 

وقتی نوبتش رسيد و جلوی پيشخان ايستاد رو به دختری که آرايش غليظی داشت 

  کرد گفت:و با عشوه زيادی صحبت می

  سالم.  -

  يد. در خدمتم. سالم بفرماي -

  بش در آورد و روی پيشخان گذاشت. ی يادداشت را از داخل جيشاهين برگه

  تر نگاهی سوالی به چهره شاهين انداخت و برگه را برداشت. دخ

يی که مناسب سيکل ماهيانه لطفا پد بهداشتی و داروها«روی برگه نوشته شده بود: 

  »هستند
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دختر لبخندی به روی شاهين زد و رفت و کمی بعد با چند نوع دارو برگشت و 

   مشغول توضيح شد.

د و گفت اين برای رفع دردهای اين دوره ها را يکی يکی به شاهين نشان داقرص 

تونه استفاده است. اين يکی هم اگر حال روحی نامناسبی داشت و عصبی بود می

های مناسب برای اين دوره هستن. اين هم قرص ها و مکملکنه. اينا هم ويتامين

  تونه به صورت مداوم مصرف کنه. دو بسته هم پد گذاشتم. آهنه که می

  ممنون.  -

همه را درون يک پاکت جای داد و فيش را به شاهين داد. شاهين رفت حساب  دختر

کرد و برگشت و خريدش را برداشت و تشکر کرد. وقتی سوار ماشينش شد يک 

  جای داد و به منزل برگشت.  پاکت برداشت و خريدهايش را درون پاکت

  وقتی وارد ساختمان شد شيال و ربکا را جلوی سينمای خانگی ديد. 

دو با ديدن شاهين سالم کردند. اما سالم بسيار سرد. به همان سردی هم پاسخ  هر

  گرفتند. شيال پرسيد:

  بيرون بودی؟ -

  آره. کار داشتم.  -

  از روز اول کارهات شروع شدن؟ فرستادتت خريد اول صبح؟  -

  بايد به تو جواب پس بدم؟  -

  ری. اون بد ترکيب رو تو اتاقت نبنه، ولی مادر ديشب گفت  -
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شاهين درب سوئيت را باز کرد و پاکت را روی پله گذاشت و به سمت شيال رفت. 

  مقابل شيال خم شد و چهره او را جزء به جزء نگاه کرد. 

  شيال متعجب گفت:

  چيه؟ - 

  کنم.دارم صورتت رو نگاه می -

  چرا؟  -

  . و که خيلی بد ترکيب تر از اونیخوام ببينم کجای تو بهتر از اونه! تمی -

  شيال از جا جهيد و معترض گفت:

واقعاً که! تو داری شورش رو در مياری. شيال خواست برود که شاهين مچ او را 

  گرفت و با خشونت به مقابل خود کشيد و گفت:

خوام به خاطر اون بين ما او االن زن منه، زشت يا زيبا. اين رو بفهم که نمی -

  خراب شه.

  و بعد شيال را روی مبل پرت کرد و به سمت سوئيت برگشت.  

های به اشک نشسته رو به ربکا شيال با غصه مچ دردناکش را نگريست و با چشم

  گفت: 

  ديدی چکار کرد؟-

 خواست.ربکا در حلقش احساس بغض کرد. اين حمايت شاهين را برای خودش می

  اما حاال نصيب کس ديگر شده بود.
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هايش را به چوب يش را شست و بعد دوش گرفت و بيرون رفت. لباسهانيال لباس

  لباسی آويزان کرد تا خشک شوند.

کرد. حوله را پوشيد و با احتياط در را باز کرد. کسی در سوئيت داشت ضعف می 

  هايش رفت.مداننبود. وارد سوئيت شد و به سراغ چ

ده بود. خجالت کشيد و نگاهش به رو تختی افتاد که از کرم به طاليی تغيير کر

صورتش گر گرفت. او از داخل چمدانش يک دست لباس رنگ تيره برداشت و 

نبود. اعصابش  پوشيد. به دنبال بسته پد گشت که در آن لحظه احتياج داشت اما

  شد.داشت متشنج می

هايش را در هايش را به هم ريخته بود. دستها باز بود و تمام لباسدر چمدان

  ريخته اش فرو برد و از جا برخاست و گفت: موهای به هم

  م؟ فراموش کردم بذارم تو چمدون. خدايا من چه گناهی کردم. بايد چکار کن - 

در همين حال بود که کليد در قفل چرخيد و شاهين وارد سوئيت شد. نيال داشت به 

کرد که او چرا در را قفل کرده است. نکند بر خالف حرف ديشب قرار اين فکر می

  است زندانی هميشگی اين اتاق باشد. 

  شاهين جلو رفت و پاکت را مقابل نيال گرفت و گفت: 

  بفرماييد. -

  ممنون چی هست؟  -
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نيال پاکت را گرفت و دربش را باز کرد و محتويات درون آن را نگريست. با ديدنش 

  سرخ شد. حتی نتوانست سر بلند کند.

  کش موهايش گفت:شاهين جلوی آينه رفت و در حال باز کردن 

  گفتی.بايد همون ديشب می -

نيال با نفس بند آمده راهش را سمت سرويس کج کرد و تا وارد شد دوباره چند 

  ضربه در سر خود زد. 

  دانست به چه روش خود را برای اين سهل انگاری سرزنش کند. ديگر نمی

که شاهين ها را خواند تعجب کرد وقتی به محتويات پاکت نگاه کرد و نام قرص

داند! چون معموالً مردها در اين مورد هيچ سررشته ای ندارند ها را از کجا میاين

  دهند. و به خاطر خلق و خوی زن در اين دوره او را مورد سرزنش هم قرار می

  ای بهچند دقيقه بعد به سوئيت برگشت. شاهين که روی مبل نشسته بود اشاره

  های نيال کرد و گفت:وضع چمدان

  شه زودتر تکليف اينا رو روشن کنی.می -

هايش رفت که نيال سر تکان داد و پاکت را روی تخت گذاشت. به سراغ چمدان 

  شاهين گفت:

  اول چيزی بخورين. - 

  خورم. بعداً می -
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هايش در کمد شد. همه را يکی يکی آويزان کرد و باقی نيال مشغول چيدن لباس

  هايش را درون کشوها چيد.لباس

  های خالی را کنار گذاشت و گفت:دانچم

  من با اينا چکار کنم؟  -

ها را در انبار کمد ديواری جای داد. نيال تشکر شاهين از جايش بلند شد و چمدان

  ای به موهای نيال داد و گفت:کرد که شاهين حين پايين آمدن از صندلی اشاره

  اينارم يه شونه بزنی بد نيست. -

يش برد و وقتی دستش به آن موهای درهم ريخته خورد نيال دستش را سمت موها

  داد. آشفته جلوی شاهين جوالن میآهی کشيد. چند دقيقه بود با آن وضع 

برسش را برداشت و به جلوی آينه رفت و مشغول شانه کشيدن موهايش شد و بعد 

ها را باالی سرش بست. سپس برس را تميز کرد و آن را روی ميز توالت گذاشت آن

  ی عطری افتاد.نگاهش به شيشه که

  کرد. همان مارک از عطر بود که حسام هميشه از آن استفاده می

  شيشه را برداشت و دِر آن را برداشت و بويش را به مشام کشيد.

کمی از آن را درون دربش اسپری کرد و بوی چوب را به ريه هايش کشيد. بوی 

  شيرين عطر در فضای سوئيت پيچيد.

  کرد و نيال را نگريست. شاهين سربلند

  نيال در آينه نگاهش به شاهين افتاد.
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نيال دستپاچه دِر عطر را بست و سمت تخت رفت و پاکت را برداشت که شاهين 

  گفت:

. صدای ويبره گوشيت روی اعصابمه. از صبح اول وقت صد بار زنگ خورده -

  خوای جواب بدی خاموشش کنن.نمی

درون آن جای داد و کيفش را بيرون کشيد. او به نيال به سمت کمد رفت و پاکت را 

داد. قدرت ويبره گوشی آنقدر زياد بود که صدايش از کمد هم بيرون شاهين حق می

  زد.می

  پدرش بود. جواب داد:  

  سال بابا. -

  سالم دخترم. سالم عزيزم. حالت خوبه؟جوابم رو ندادی نگران شدم. -

  گوشيم روی ويبره بود صداش رو نشنيدم.نه بابا، نگران نباش. حالم خوبه.  -

  اذيتت که نکردن. اتفاق بدی که نيفتاد!  -

  نيال اتفاق شب قبل را فاکتور گرفت و آرام گفت:

  نه بابا، اصالً.  -

  کنه؟شوهرت که اذيتت نمی -

  نيال آهی کشيد که آقا جالل گفت: 

  دونستم. اذيتت کرده؟ می -
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  نيال سر تکان داد و گفت:

تونم بگم توی اين ا... فقط يه نفس از سر آسودگی بود. خوشبختانه تنها مینه باب -

  و کار من با يه آدم باشعور بوده.چند ساعت سر 

شاهين آهسته نگاهش را بلند کرد و نيال را نگريست. نيال روی تخت پشت به او 

  و سعی داشت تن صدايش پايين باشد.نشسته بود 

  وی ذهن من بود بهم ريخت.تمام معادالتی که درموردشون ت -

  خوبه خدا رو شکر. پس خيالم راحت باشه؟  -

  بله. مامان کجاست؟ خوبه؟ -

آره خوبه. چند باری زنگ زد جواب ندادی نگران شد. اما االن عمه اومد سراغش  -

  با هم رفتن مسجد. 

  خوب خدا روشکر. پس حالش بهتره؟  -

دير وقت تو خونه تميز کاری کرد. انگار مرده زنده شده. خيلی خوبه. ديشب تا  -

  صبحم تا نزديک ظهر مشغول بود. هر کار کردم دست برنداشت. 

  کنه.طور کمتر فکر میبذارين مشغول باشه. اين -

  باشه. -

آن دو دقايقی صحبت کردند. وقتی صحبتشان تمام شد و خداحافظی کردند شاهين از 

  پشت ميز بلند شد و رفت روی مبل نشست و گفت:

  تشريف بيارين بشينين. -
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ی يک نفر از شاهين نشست. رويش را به شاهين کرد و نيال روی مبل با فاصله

  گفت:

  در خدمتم. -

  من نيازی به کسی ندارم که در خدمتم باشه. -

  متوجه نشدم!  -

خوام بگم. نياز ندارم کسی در خدمتم باشه و بشنوه. ی حرفهای ديشبم رو میادامه -

شنوه حرف من رو بفهمه و درک کنه. برداشت غلط نکنه. ه مینياز دارم کسی ک

  حماقت هم از خودش نشون نده.

  شنوم!می -

  چندسالته؟ -

  بيست و نه. - 

خوبه. پس اونقدر بچه نيستی که حرفم رو نفهمی يا نخوای که بفهمی. من هم  - 

  هنوز اونقدر پير و خرفت نشدم که نتونم تو رو يا حال و روزت رو درک کنم.

ما دو تا اگر امروز کنار هم قرار گرفتيم يک دليل مشترک داريم. اون هم اينه که 

رادرت اينجايی، من هم به همون دليل نذاريم سر کسی باالی دار بره. تو به خاطر ب

عرضه نشدم که از پس و البته به اين خاطر که به پدرم نشون بدم هنوز کامالً بی

  انجام کاری بر نيام.
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به هر حال به هر دليلی که داشتيم االن اينجاييم و کنار هم. ولی به هر دليلی که بود 

تموم شد و اسمامون توی شناسنامه هم نوشته شده و رسمی، قانونی و شرعی 

همسر هم شديم؛ پس بايد از اين به بعد برای خودمون زندگی کنيم، نه به خاطر 

  برادر تو و نه برادر من! 

خوام دوتامون وظايف همسری رو درست به جا م رومون هست میحاال که اين اس

  بياريم. من آدم حوصله داری در بابت لج و لجبازی و بچه بازی نيستم. 

دم. اما اگر باهام راه بياد، هر کس که کسی باهام الکی لج کنه بد جوابش رو می

ی از دستم ذارم و هر کارباشه، پدرم، مادرم خواهرم، همسرم، براش سنگ تموم می

داشتی برای  شم همون آدم با شعور داستان کهدم؛ و دقيقاً میبر بياد براش انجام می

  کردی.پدرت تعريف می

  ها را عقب داد و گفت:او پنجه در ميان موهايش برد و آن

  کنن... جز پدرم کسی رضايتدر مورد کسايی که دارن باال زندگی می -

بودن. مادرم، خواهرهام، دخترعموم، پس وقتی به اين ازدواج نداشت. همه مخالف 

تونی از سايش باهاشون دور بشی. دعوا راه نندازين بينيشون، سعی کن تا میمی

شه. ممکنه نتونم خودم رو کنترل کنم و اتفاق بدی پيش بياد. اگر چون واقعاً بد می

شه. چيزی بهت گفتن نشنيده بگير، بعد از مدتی همه چيز براشون عادی می

  شه.حساسيتشون کمتر می

زندگيت رو بکن و کاری به کارشون نداشته باش تا ببينيم يه مدت ديگه چی پيش 

  مياد.
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اما در مورد گذشته؛ من قبال نامزد داشتم. دختری که دوستم بود، بعد از يه مدت با 

خبر گذاشت و رفت. هم نامزد شديم ، مسائلی پيش اومد و برای هميشه رفت. بی

کردم هرگز يک روزی بخوام ازدواج به اين حال و روز کشيد. فکر نمیکار من هم 

  کنم ولی بابام خوب تونست از پس من بر بياد.

اون روز که اومدم سراغتون بهتون گفتم که تو اين خونه جهنم در انتظارتونه،  

ها داشته باشم ها داستاندونم که قراره من با شما و طبقه بااليیدروغ هم نگفتم. می

  ولی سعی کنيد شما رعايت کنيد.

  شما هم قبالً نامزد داشتين. از امروز، از اين لحظه، ديگه حرفی درموردش نباشه.

  زنم، نه شما بزنيد.ام حرف مینه من در مورد گذشته

دونم که فراموش کردن سخته. همونطور که خودم شيش ساله نتونستم فراموش می

که با هم يک زندگی مشترک  ا فقط به حرمت اينخوام. امکنم. اين رو هم از شما نمی

تشکيل داديم، حاال چه خواسته، چه ناخواسته، ديگه حرفی از آدمای گذشته نباشه 

  که زندگی االنمون به گند کشيده نشه.

در مورد اين زندگی، از حاال راحت باش. چيزی الزم داشتی به من بگو برات تهيه 

بپوش. رفتی باال رعايت کن. رامين پسر عموی کنم. تا توی اين اتاقی راحت لباس 

منه نه برادرم. ربکا هم دختر عمومه. اونا از بچگی با ما زندگی کردن چون عمو 

  و زن عموم توی تصادف فوت شدن.

  خدا رحمت شون کنه. -

  شاهين سر فرود آورد و گفت: 
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درسی که  اين هم از اين. مورد بعدی هم با توجه به شغلی که داری و با توجه به -

دونی که زير يک سقف بودن با يه مرد يعنی چی؟ و برعکس خوندی بهتر از من می

با يه زن زندگی کردن چطوريه! پس الزم نيست مسئله رو براتون باز کنم و شروع 

  های رفع اونا.کنم به توضيح نيازهای دو طرفه مون و روش

های او را نگريست ن دستهايش افتاد. شاهيبه اينجا که رسيد نيال به جان انگشت

  و بعد نگاهش را تا صورت سر به زير او باال برد و گفت:

کنم، خوام که همه چيز عادی و معمولی باشه. نه من مثل ديوونه ها رفتار میمی -

های احمق باش. برای اين مسئله نه قهر داريم، نه دعوا داريم، نه نه تو مثل زن

دونم عادت کردن به اين شرايط که انتظارش کتک و بزن بزن، و نه حتی زور! می

رو نداشتی سخته. ولی هر چه زودتر خودت رو با شرايط وفق بدی بهتره. برای 

  هر دومون.

االن که ساعات اوليه اين زندگيه و تو هم سيکل ماهيانت شروع شده ولی بدون،  

زندگی کنی  نه قراره من مثل پدر يا برادرت باشم، نه تو مثل مادر يا خواهرم با من

  که نخوام چيزی رو بهت تحميل کنم.اما اونقدر فرصت هم هست 

که به شاهين نگاه کند برای  اش را باال آورد و بدون ايننيال صورت سرخ شده

  عوض کردن بحث گفت:

  تونم برگردم سر کارم؟ در مورد کارم چی؟ می- 

  چند روز مرخصی گرفتی؟ -

  ده روز. -
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  کی مرده کی زنده است؟ تا اين ده روز تموم شه -

  نيال رو به شاهين چرخاند و گفت:

  ذاريد برم سر کار! نکنه نمی -

  شاهين در سکوت به نيال نگاه کرد. نيال با التماس سر کج کرد و گفت:

  ذاريد؟ يعنی نمی -

  های التماسگر نيال را نگريست و بعد گفت:شاهين چشم 

  ن ده روز تموم شه.من همچين حرفی زدم؟ من فقط گفتم بذار اي -

  خوايد تصميم بگيريد که من برم  سر کار يا نه؟بعد می -

  طلبه!خوام بدونم تا اون زمان شرايط چی رو مینه فقط می -

  گردم.چه شرايطی؟ من ميرم سر کارم و برمی -

  شاهين از روی مبل برخاست و گفت:

  تر از عمل کردن بهشه.حرف زدن در موردش آسون -

  يعنی چی؟ -

  گم.به وقتش بهت می -

  آخه!  -
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شاهين رو به نيال کرد و با نگاهش باعث شد حرف در دهان او بخشکد. بعد هم 

رفت وسايل صبحانه را جمع کرد و يک ليوان آب پرتقال برداشت و آن را برای نيال 

  برد. 

  نيال سر به زير گفت:

  ميل ندارم. -

تکان نخورد. نيال بعد از چند لحظه هايش را به بازی گرفت. شاهين و با غصه ناخن

سر بلند کرد و آن صورت پر مو را نگاه کرد. از نگاه کردن به صورت او حالش بد 

  خواهد اجازه دهد به سر کار برود.کرد او نمیشد. مخصوصاً حاال که حس میمی

  رويش را با غيظ از شاهين گرفت و گفت:

  خورم. نمی -

  ی باال برد. وی سينی گذاشت و سينی را به طبقهشاهين اصرار نکرد و ليوان را ر

کرد زندانی نيال غصه دار بلند شد و طول سوئيت بزرگ را قدم زد. داشت فکر می

  شدن در اين چهار ديواری بايد خيلی سخت باشد. 

  شاهين سينی را به آشپزخانه برد و برگشت. منير خانم خطاب به او گفت:

  زرنگ شدی. -

  فت و گفت:شاهين به کنار او ر

  چطور؟ -



240 
 

اومدی يه استکان چايی برداری اما حاال خوب در حال رفت قبالً واسه خودت نمی -

  و آمدی. 

  شاهين پوزخندی زد و گفت:

وقتی ملکه رفت و آمد رو به اتاق بنده ممنوع کردن بايد خودم کارهام رو انجام  -

  بدم.

  گوش کن شاهين...  -

  شاهين زودتر و تقريباً عصبی گفت:

رفتم که کسی اين وسط اذيت ذاشتم مینه، شما گوش کنيد. اگه جايی رو داشتم می -

  نشه. ولی حيف که گرفتارم.

  گرفتار چی؟  -

  قول و قرار با حاجی.  -

  قول و قرارتون چی هست؟  -

  االن واسه پرسيدن ديره. ديروز چرا اون کار رو با دختره کردين؟  -

  کردم؟ کردم؟ حلوا حلواش مینبايد می -

  مگه اون پسرتون رو کشته؟  -

  نه. ولی داداشش که کشته. -

  نويسن.  مگه گناه داداش رو پای خواهر می -
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  فعال که نوشتن. گناه برادرش رو به گردن گرفته پس بايد تاوانش هم پس بده.  -

  که اينطور.  -

  دقيقاً همينطور. من پدری از اين در بيارم کيف کنی. -

  احتين. پس قراره با من در بيفتين. باشه. هر طور ر -

  ولی اگه بعدش برخورد بدی از من ديدين به دل نگيرين. 

  هاش هم داشته باشه. اومده اسيری، بايد تحمل شکنجه -

  تونه معرفت داشته باشه.بانش میاومده اسيری ولی زندان -

  شاهين از جا بلند شد و سمت سوئيتش رفت. منير خانم گفت:

  گفتی اون پايين؟ی چی میديروز داشت -

  گفتم؟چی می -

  که من نوشين رو فراری دادم؟ اين -

  ندادين؟ -

  نوشين دختِر... -

  شاهين دستش را باال برد و محکم گفت:

  بسه. -

و راه سوئيتش را گرفت و رفت. در را طوری به هم کوفت که منير خانم از جا  

  ها سرازير شد و به درون سوئيت رفت و در بعدی را هم بست.پريد. شاهين از پله
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ها را در هايش رفت و با دست لرزان چند تای آنبدون توجه به نيال سراغ قرص

ها را در دهانش ا کرد و قرصدست ديگرش انداخت. قوطی را روی ميز توالت ره

انداخت. آنقدر عجله کرد که حتی نتوانست قورتشان دهد. به سمت سرويس رفت. 

ها را فرو درب آن را گشود و آب را باز کرد. چند مشت آب نوشيد تا توانست آن

  دهد.

بيرون آمد و در را به هم کوفت. مادرش دست روی نقطه ضعف او گذاشته بود. 

شود و آيد او ديوانه میدانستند اسم نوشين که به بد میمی همه در آن عمارت

  کند.زندگی را به کام خود و اطرافيان تلخ می

کرد. های شاهين را نگاه میی تخت نشسته بود داشت قدم رو رفتننيال که روی لبه

  فهميد چرا تا رفت و برگشت، حالش دگرگون شد.نمی

  به خود جرأت داد و گفت:

  اده؟اتفاقی افت -

  شاهين بر سر او فرياد کشيد: 

  به تو مربوط نيست.  -

های نيال از فرياد ناگهانی او گشاد شد. چند لحظه مات نگاهش کرد که شاهين چشم

  ايستاد و با همان تن صدا گفت:

  اينطوری به من زل نزن. -
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نيال سر به زير گرفت و بغضی که در چند ثانيه تشکيل شده بود ترکيد و به گريه 

کرد او يک انسان دو شخصيتی ترسيد و حاال حس میتاد. واقعاً از اين مرد میاف

ها غرورش را کرد اين حرفاست در حاليکه اينطور نبود. او فقط حس می

  کند.دار میجريحه

  های نيال را ديد چند نفس عميق کشيد و گفت:شاهين وقتی گريه

اکت باش که بهت آسيب تونی سگريه نکن صدای گريه رو اعصابمه. اگه می -

  کنمفهمم دارم چکار مینرسونم. ديگه االن حالم دست خودم نيست. نمی

دانست هر آن ها را چنگ زد. میهايش را در  خرمن موهايش فرو برد و آنو دست

ممکن است هيجان زده شود و سوئيت را به هم بريزد و حتی باليی سر نيال بياورد. 

  پس با صدايی آرام گفت:

  و بيرون.بر -

  هايش گفت:نيال از روی تخت بلند شد و در ميان گريه

  بله!  -

  شاهين فرياد زد:

   برو بيرون تا باليی سرت نياوردم.گفتم  -

ها را باال رفت. وارد نيال از ترس سمت در فرار کرد. از سوئيت بيرون زد و پله

و بعد دوباره به سالن شد که با منير خانم رو به رو شد. ابتدا چند لحظه مکث کرد 

  خود آمد و با همان حال زار گفت:
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  پسرتون حالش بده. -

خواهد و ممکن است در دانست در اين لحظات شاهين فقط تنهايی میمنير که می

  اوج عصبانيتش به اطرافيانش آسيب بزند گفت:

  و بذاری تو خونه من؟ گمشو ببينم.برو پايين... کی گفته پات -

ايين رفت. يکدفعه قوانين شاهين يادش آمد. صدای او در نيال چرخيد و يک پله پ

نيال دوباره برگشت که منير خانم » فقط حرف من رو گوش ميدی«مغزش اکو شد. 

  با لحن بدی گفت:

  نفهميدی چی گفتم؟ گورتو از جلو چشمام گم کن. -

رفت ها را پايين نيال با ترس از کنار منير خانم رد شد و از عمارت بيرون دويد. پله

  و بی هدف دويد که خود را در پشت ساختمان يافت. 

  نفس زنان روی زمين سرد نشست و به گريه افتاد و با صدای بلند زار زد.

فهميد گرفتار چه تالطمی شده است و در ميان اين امواج مصيبت تنهای حاال می

  داد.تنها بود و هيچکس ياريش نمی

زد. در کمترين زمان به موهايش می رفت و چنگ درشاهين در اتاقش قدم رو می

بدترين روزهای زندگيش رفته بود و غرق تلخی گذشته شده بود. حاال اين که کی 

  دوباره حالش را بازيابد مشخص نبود.

ساعت راه رفتن وقتی داروها نای او را گرفتند به سمت تخت رفت و بعد از يک

  هوش در آمد.لت بیهايش زير و رو شد و دمر روی تخت افتاد و به حاپلک
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  نيال هم تمام طول روز را در همان نقطه نشست.

  منير خانم هم خوشحال از اين وضعيت مقابل سينمای خانگی نشسته بود.

  نزديک شب افراد خانواده يکی يکی به منزل برگشتند. 

  هم آقای راستاد به منزل بازگشت. حدود ساعت نه ونيم شب 

آقای راستاد نگاهی به جمع کرد و خطاب به  وقتی ميز آماده برای صرف شام شد

  مه لقا پرسيد:

  مه لقا خانم! شاهين و خانمش نميان باال با ما شام بخورن؟ -

  منير پوزخندی زد و مه لقا گفت:

  نه آقا. -

  خيالی گفت:مه لقا به خاطر تهديدهای منير خانم حرفی نزد و آقای راستاد با خوش

  تره.البته که تنها باشن براشون به -

  ق را با نفرت در ميان دستش فشرد.هايش را گزيد و قاشربکا لب

های رو به ها در سکوت شامشان را صرف کردند و بعد هم دور هم روی مبلآن

روی سينمای خانگی نشستند. تمام ذهن ربکا کنار شاهين بود و به آن خلوت 

  که چه اتفاقی افتاده است. شد. غافل از اينحسادتش می

نوشيدن اولين چايشان، رامين از جا بلند شد و به سمت سوئيت رفت. منير  بعد از

  خانم با تحکم گفت:
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  کجا رامين؟ -

  برم يه سر بهشون بزنم.  -

  ولشون کن. بذار تنها باشن.  -

تنهايی هم حدی داره. بايد يه چند دقيقه هم مهمون قبول کنن. در ضمن ديشب من  -

  نيم. و شاهين دعوامون شد بايد آشتی ک

های مشکوک منير گوش کند در سوئيت را باز کرد و و بدون اينکه به اعتراض

  ها را پايين رفت. 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:

  شاهين! نيال خانوم.  -

  ی صدايی نيامد دلش به شور افتاد.وقت

  تر در زد و گفت:کممح

  شاهين اجازه هست بيام تو؟  -

ها زد همه جز منير باالی پلهو از صدای بلند رامين که کمی اضطراب در آن موج می

  جمع شدند.

رامين دستی به پيشانيش کشيد و فکر کرد در بهترين حالت بايد حمام باشند که 

  دهند. دوباره محکم در زد و گفت:جواب نمی

  ميام تو... ياهللا. شاهين دارم -
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  و بعد دستگيره را پايين کشيد و آهسته در را باز کرد و صدا زد: 

  نيال خانم. -

  در را تا آخر باز کرد و با ديدن شاهين روی تخت با صدای بلند داد زد:

  شاهين. -

  به داخل دويد. آقای راستاد و شيال و ربکا هراسان پايين دويدند. 

دستش را به صورت شاهين زد و صدايش کرد و بعد رامين شاهين را چرخاند و 

  رو به آقای راستاد گفت:

  هوش شده. قرص زياد خورده حتماً. نيال کجاس؟اين که باز بی -

  و با صدای بلند صدا زد: 

  نيال خانم. -

شيال به سمت سرويس رفت و داخل سرويس را گشت اما نيال نبود. بيرون آمد و 

  گفت:

  نيست. -

  ه کنار در رفت و صدا زد: منير... منير.آقای راستاد ب

  ها آمد و گفت:منير خانم باالی پله

  بله.-

  جا چه خبره؟ نيال کجاس؟اين -
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  دعواشون شد البد بيرونه. -

  از کی؟ -

  از سر ظهر. -

  رامين راست شد و با عجله از سوئيت بيرون زد و گفت:

  حواستون به شاهين باشه. -

رامين از کنار منير هم رد شد و به باغ دويد. در تاريکی باغ را گشت. نيال را پيدا 

رسيد نيال نکرد. ساختمان را دور زد و به پشت آن رفت. وقتی داشت به ته باغ می

  سرش را روی زانوهايش گذاشته بود.را ديد. نشسته بود و 

ی نيال را و شانهبه کنارش رفت و آهسته روی پايش نشست. دستش را جلو برد 

  تکان داد و صدا زد:

  نيال.-

  نيال سر بلند کرد و چند لحظه پلک زد تا رامين را شناخت. 

  چرا اينجا نشستی؟  -

  آقا شاهين گفتن بيام بيرون که بهم آسيب نزنن.  -

  دعواتون شده؟  -

اال و وقتی برگشت حالش خراب نه... بامن نه... حالش خوب بود. چند دقيقه رفت ب -

  بود.
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  رامين موضوع را حدس زد. سری تکان داد و گفت:

  پاشو برو تو. -

  ترسم. من از اون آدم می -

شه. بايد يک ساعت اون االن اونقدر قرص خورده تا دو روز ديگه هم بيدار نمی -

  رفتی تو اتاقت.بعد می

  شه برگردم تو اتاق؟ناراحت نمی -

  شه.باغ بودی ناراحت مینه. اتفاقاً بدونه از ظهر تا نصف شب تو  -

نيال بلند شد و با رامين راه افتاد. وقتی به سوئيت برگشتند همه آنجا جمع بودند. 

  منير خانم گفت:

  اينطوری مراقب شوهرتی؟  -

  شيال با ناراحتی گفت:

  ذاری جلو چشمت مشت مشت قرص بخوره؟ شعوری که میتو اينقدر بی -

  ريد گفت:باربکا با نگاهی که نفرت از آن می 

  کرد.اگه شعور داشت که باهاش دعوا نمی -

  نيال درمانده گفت:

  من دعوا نکردم.  -

  آره فقط اون دعوا کرد.  -
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دونم چرا يهو چندتا قرص خورد و گفت ما هيچکدوم با هم دعوا نکرديم. نمی -

  ».برو بيرون که بهت آسيب نزنم«

  تو گفتی ما هم باور کرديم. -

  بلند و اخم آلود گفت: رامين معترض با صدای

  ربکا! برو باال. -

  آقای راستاد که جای شاهين را درست کرده بود پتو را روی شاهين کشيد و گفت: 

  کنيد؟ شناسيد که اين بدبخت رو اذيت میهمه تون بريد... شماها شاهين رو نمی -

  نيال با غصه آقای راستاد را نگريست.

  رامين سری تکان داد و گفت:

  گم برات غذا بيارن.يزی هم نخوردی؟ میالبد چ -

  ممنون ميل ندارم. -

  کنی.بايد يه چيزی بخوری، ضعف می -

رامين رفت. آقای راستاد موضوع را پرسيد و نيال همه چيز را تعريف کرد. آقای  

  راستاد سر فرود آورد.

گريه افتاد وقتی رامين آمد برای نيال غذا آورده بود. نيال آنقدر غصه دار بود که به 

  و گفت:

  ميل ندارم. -
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  شه.اينطوری که نمی -

  شد.گرفت و دوباره اشک بعدی سرازير میهايش مینيال اشک را از چشم

آقای راستاد از رامين خواست او را تنها بگذارند. وقتی رفتند نيال روی مبل نشست 

خيلی تاد حق داشت. او و زانوهايش را بغل کرد و گريست و فکر کرد آقای راس

  بدبخت بود.

  آقای راستاد با همسرش به بگو مگو پرداخت.

خانم او  گذاشت نيال اين همه در باغ بماند و منيرگفت نبايد میدعوايشان شد و می

  کرد.را نفرين می

کشيد. شد و دلش برای حسام پر مینيال با نگاه کردن به اين مرد قلبش فشرده می

هايش حالش به کرد. از اين عمارت و آدممیدوست داشت کنار حسام بود و زندگی 

  عطر شاهين را برداشت و بو کشيد. خورد. به پای ميز توالت رفت وهم می

  شود.هايش ريخت و ندانست کی اين اوضاع درست میبيشتر اشک

بعد هم بالشی از کنار شاهين برداشت و روی مبل انداخت. پتويی هم از داخل کمد 

  موش کرد و همانجا خوابيد. را خا برداشت و چراغ ها

صبح روز بعد وقتی نيال بيدار شد و دست و رويش را شست مه لقا برايش صبحانه 

آورد و سينی دست نخورده شام شب قبل را برد و رفت. شاهين هنوز روی تخت 

  که از اين پهلو به آن پهلو شود.  خوابيده بود. بدون اين
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گرفت. تنها کاری که از دستش بر می نيال هم از آن حال و هوای غمگين حس بدی

ها بگويد حالش خوب است و آمد اين بود که با پدر و مادرش تماس بگيرد و به آن

  گذرد. در اُردو به او خوش می

  کشيد. شد دوباره عطر شاهين را نفس میهر وقت خيلی دلتنگ می

  ا برد. ظهر مه لقا سينی ناهار را برايش آورد و سينی دست نخورده صبحانه ر

نيال دوست نداشت حتی به محتويات سينی نگاه کند. به کنار تخت شاهين رفت و با 

نگرانی دستش را جلو برد. دو دل بود اما در آخر دستش را روی پيشانی او گذاشت. 

احساس کرد کمی دمای بدنش پايين است که آن هم با خوردن آن همه قرص عجيب 

  نبود. 

زد و با زد و گاهی هم به همکارانش زنگ میدم میحوصلگی در سوئيت قاو با بی

  زد. ها حرف میآن

  کرد. پرسيدند و او خستگی را بهانه میدوستانش دليل غيبت او را می

شب که از راه رسيد شاهين روی تخت به پهلو چرخيد و پشت به نيال کرد. نيال او 

دوباره چرخيد و  را نگريست و دوباره حواسش را به گوشيش داد. چند دقيقه بعد

  کرد که او پلک گشود. رويش را سمت نيال چرخاند. نيال داشت شاهين را نگاه می

  چند لحظه به يک نقطه نامعلوم خيره بود و دوباره خوابيد. 

نيال نگاهش را از او گرفت و با گوشيش که روی پاهايش بود به ادامه بازيش 

  مشغول شد.
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  ر گفت:داچند دقيقه بعد شاهين با صدای خش

  ی چندی؟ مرحله -

  نيال رو به او کرد و متعجب گفت:

  بله؟  -

  کنی! مرحله چندی؟ مگه کندی کراش بازی نمی -

  هفتاد و هشت.  -

  پس تازه شروع کردی؟  -

ام سر ميره ی حوصلهنه يک سالی هست که اين بازی رو دارم. فقط وقتايی که خيل -

   کنم.بازی می

  يال نفس عميقی کشيد و گفت:شاهين از شنيدن اين حرف ن

  بيا اينجا.  -

  نيال گوشيش را روی مبل گذاشت و به کنار تخت رفت و گفت:

  بله.  - 

  کمک کن بشينم. -

نيال پتو را پايين کشيد و بازوی شاهين را گرفت. دست ديگرش را زير گردن او 

را  انداخت و به سختی او را روی تخت نشاند. بوی عطر شيرين نيال مشام شاهين

  قلقلک داد و باعث شد عطسه کند.
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  عافيت باشه.  -

  شاهين پلک باز کرد و گفت:

  ممنون، سيگار منو ميدی؟    - 

  نه. -

  شاهين به نيال خيره شد. 

  سی و دو ساعت خواب بودين. بهتره يه ليوان آب يا شربت بخورين. -

  سی و دو ساعت؟  - 

  بلکم بيشتر.  -

شيد و به سختی از جا بلند شد. سرش گيج هايش را روی صورتش کشاهين دست

  رفت و تلو تلو خورد. 

  خواين؟ کمک می -

  نه خودم ميرم.  -

شاهين به سرويس رسيد و وارد شد. نيال آهی کشيد و تخت را مرتب کرد. چند دقيقه 

  بعد شاهين در حال خشک کردن صورتش بيرون آمد و گفت:

ر کنی. فقط حمومو جمع و جوطی سی و دو ساعت بلکم بيشتر، وقت نکردی  - 

   کندی کراش بازی کردی؟



255 
 

های مچاله شده دستش را درون سطل نيال گيج به شاهين نگاه کرد. شاهين دستمال

  انداخت و به کنار پاتختی رفت. پاکت سيگار و فندکش را برداشت و گفت:

  خوام حموم کنم.حموم در بيار می لباساتو از تو -

شاهين از سوئيت بيرون رفت و نيال با اعصاب خوردی های نيال گر گرفتند. گونه

  هايش را بيرون آورد و درون کمد چيد. به حمام رفت و لباس

که تا اين حد شلخته شده بود که يک مرد شلختگی او را گوشزد کند اعصابش  از اين

گرداند و حاال کارش به جايی رسيده بود که به هم ريخته بود. او يک بخش را می

  توانست کارهای روزمره خود را انجام دهد.یحتی نم

  آب داده بود هنوز درون سبد بود. سبد را نگاه کرد. جای دسته گلی که به

اش چسباند و کمی فکر کرد و بعد دانست با آن چکار کند. دستش را به پيشانینمی 

  دل را به دريا زد و سبد را باال برد. فقط منير خانم در سالن بود.

کرد. نيال سبد را به آشپزخانه برد و به مه لقا و دختری با نفرت نگاه می او نيال را

  که کنارش بود سالم کرد.

  سپس در ماشين را باز کرد و روتختی ها را درونش انداخت.

  شوری؟عه خانوم.اينا که نو بودن. چرا می -

  الزمه. -

  لقا گفت:مه لقا به دختری که کنارش بود نگاه کرد. نيال تايد خواست. مه 

  کنم.اجازه بدين خودم روشن می -



256 
 

  ممنون. -

های جلوی عمارت نشسته بود و داشت نيال به سوئيت برگشت. شاهين روی پله

  کرد.کشيد و رامين، شيال و ربکا را که دور آتش جمع بودند نگاه میسيگار می

اده بود اش را به زانويش تکيه دخواند و ربکا چانهزد و شعری میرامين گيتار می

  نگريست.و داشت شاهين را نگاه می

  زد.داد و بشکن میشيال هم آهسته خود را تکان  می

  رامين بعد از پايان آهنگ گفت:

  شاهين بيا... بدو داداش. -

  راحتم.  -

  بيا، راحت نيستی.  -

شاهين از جا بلند شد و رفت مقابل رامين نشست. ربکا با دلسوزی سر بلند کرد و 

  گفت:

  خوبی شاهين جان. -

  شيال پوزخندی زد و گفت:

  چرا خوب نباشه! تازه دوماد. -

  شاهين نگاه سنگينی به شيال انداخت.  

  رامين گفت:
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  گفتی نيال هم بياد. می -

  خانوم... نيال خانوم.  -

  ی حرصی کرد و گفت:شيال خنده

  خانوم... اون سليته، پاچه پاره رو ميگی خانوم؟ -

  فت:رامين سرزنش وار گ

  شيال! خجالت بکش. -

  چرا خجالت بکشم؟ غير از اينه! واقعاً اون در شأن ماست؟  -

شاهين آخرين پک را به سيگارش زد. ته سيگار را درون آتش انداخت. دود حبس 

  شده در دهانش را بيرون فرستاد و رو به شيال گفت:

چه پاره به چه دونی سليته، پاتو به زن من گفتی سليته پاچه پاره؟ تو اصال می -

  گن؟زنايی می

  گن! زن تو هيچ گوهی نيست. که میبه هر زنی  -

های گرد در يک آن يک طرف صورت شيال شروع به سوختن کرد. ربکا با چشم

  کرد. رامين گيتار را کنار انداخت و گفت:شاهين را نگاه می

  شاهين! چه غلطی کردی؟ -

ی او شاهين را روی گونههای صورت شيال را سمت خود چرخاند و رد انگشت

  نگريست. 
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کس ، حتی تو اين رو زدم که بدونی اون دختر حرمت داره... اون زن منه. هيچ -

  می حق توهين کردن بهش رو نداره. که خواهر

  شيال از جا بلند شد و با بغض گفت:

  اون هيچ گوهی نيست. -

  شد و به درون عمارت رفت.و از آنجا دور  

  های آتش روشن کرد. رامين با ناراحتی گفت:شاهين سيگار بعدی را با شعله

  اصالً کار درستی نکردی. -

  شاهين پک ديگری به سيگار زد و گفت:

  رفتار اون درست بود؟ -

  زدی.نه. ولی نبايد می -

  ربکا شعله های آتش را نگاه کرد و گفت:

کردی اين دختر زنت بشه. تو که ازدواج بايد قبول میهمه حق دارن شاهين. ن -

  خواستی دختر دور و برت کم نبود.می

خواستم فقط اون شب يه بحثی با حاجی پيش اومد که اين کار رو من زن نمی -

  کردم. 

  چه بحثی؟ -

  حاال هر چی!  -
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هايش را به هم قفل کرد و رامين ساعدهايش را دور زانوهايش انداخت و دست

  :گفت

تونی حتی مراقبش باشی. تو سر بحثات با حاجی يه دختر مياری خونه، ولی نمی -

  دونی ديشب چه باليی سرش آوردی؟می

  شاهين که از اين حرف رامين يکه خورده بود گفت:

  چی شده؟ چکار کردم باهاش؟ -

بعد از خوردن قرصا بيرونش کردی، اون بدبخت از ظهر تا نصف شب پشت  -

دونستيم. بدبخت وحشت کرده بود رو قايم کرده بود و ما هم نمیساختمون خودش 

از دست تو. از ديروز ظهر تا حاالم فکر نکنم چيزی خورده باشه. غذاها رو 

  گردوند. نخورده برمیدست

  چرا کسی بهش نگفته بياد پايين؟  -

  چون جنابعالی بيرونش کرده بودی. -

   به خاطر خودش بود. -

شد و به سمت عمارت رفت. به درون ساختمان رفت که منير خانم شاهين از جا بلند 

  عصبی و با صدای بلند خطاب به شاهين گفت:

  کنی؟ حاال ديگه واسه خاطر عفريته خانم دستت رو روی خواهرت بلند می -

  زنم.الزم باشه باز هم می -

  من تالفی اينا رو سرش در ميارم. -
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ها پايين رفت. وارد را به هم کوفت. از پلهشاهين بی حوصله وارد سوئيت شد و در 

شد و در را بست. نيم نگاهی به نيال انداخت و ته سيگارش را درون بشقاب روی 

  ميز خاموش کرد و گفت:

  اينا ظرفای ناهارن؟  -

  بله -

  چرا نخوردی؟  -

  ميل نداشتم.  -

اش را از کمد برداشت و به حمام رفت. بعد از اينکه خود را شست ها و حولهلباس

و بدنش سر حال شد دوش را بست و حوله را تن کرد. خود را خشک کرد و 

  هايش را پوشيد و بيرون آمد. لباس

به جلوی ميز توالت رفت و موهايش را سشوار کشيد و بعد از خشک شدن موهايش 

  را پشت سرش بست.

  يشش را شانه کشيد و گفت:ر

  افته؟من فردا دارم ميرم بيرون. تا برم و برگردم اتفاقی نمی -

  چه اتفاقی؟ -

  دونم، دعوا، درگيری.چه می -

  من که با کسی کاری ندارم. -

  گردونی؟ خوری يا باز نخورده برمیغذات رو چی؟ می -
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  من ميل ندارم که... -

  شاهين رو به او کرد و گفت:

  دونی.شی... خودت که بهتر میاينطور ادامه بدی مريض می بخوای -

  تنهايی چيزی از گلوم پايين نميره.  -

  بايد عادت کنی.  -

  خيلی سخته. -

خوام. وقتی گفتم رامين بهم گفت ديروز چه اتفاقی افتاده. از اون بابت معذرت می -

برگردی. اون تونستی يک ساعت بعد برو برای اين بود که اذيتت نکنم. ولی می

  ندازن و...ها يک ساعت بعد من رو از پا میقرص

  شه ديگه قرص نخورين!می -

  ريزم. قرص نخورم که زمين و زمان رو به هم می -

  دون هيچ حرکتی. اونجوری هم خوب نيست. کل روز رو تخت بودين ب -

  شاهين نفس عميقی کشيد و سرش را به چپ و راست تکان داد.

  راستی! -

  بله. -

  چرا حلقه رو انگشتت نکردی؟  -

  به همون دليل که شما نکردين.  -
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  ها پيش شمان. کنم دليل من اينه که حلقهفکر می -

  بله ولی روز عقد شما گذاشتين رفتين. نخواستين حلقه دستتون باشه.  -

  برو بيارشون. -

نيال به سراغ کمدش رفت و کيف را بيرون کشيد. برگشت و روی تخت نشست. 

  ها را از داخل کيف در آورد و گفت:جعبه

  اينان.  -

  شاهين کنار او روی تخت نشست و گفت:

  اگه اون روز نخواستم بپوشم به اين خاطر بود که بهت زير -

لفظی رو دادم اما حاضر نشدی از دستم بگيری. گفتم که قرار باشه کسی لج بکنه 

  بد جواب ميدم. 

  به اين حد!  -

  شايد بدتر. -

  ها را باز کرد و گفت:بهاو جع

بپوش که همه بدونن همسر داری. بپوش که همه بدونن مال شاهينی و کسی حق  -

  کنم که بخواد تو رو اذيت کنه. ینداره بهت توهين کنه. مقابل هر کسی قد علم م

کرد شاهين او را بيشتر چون مال و نيال به چهره شاهين نگاه کرد. احساس می

کرد برای شاهين چون ملک و اموال اوست. د و احساس میانگاردارايی خود می

  نيامد. اما چيزی هم بروز نداد.  از اين حس و از اين حرف شاهين خوشش
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  شاهين حلقه را برداشت و دست نيال را گرفت. حلقه را به انگشت او کرد و گفت:

  هرگز درش نيار که کالهمون ميره تو هم. -

  و گفت:شاهين حلقه را هم به انگشت کرد 

  دونه که متأهليم.تموم شد. حاال هرکس ما رو ببينه می -

  نيال حلقه دستش را نگاه کرد و در دل گفت: 

تو متأهل باشی يا نه کسی سراغت نمياد. نه که خيلی خوشگلی! با اين همه مو  -

  به شانپانزه گفتی زکی! 

  خودش به اين فکر پوزخند زد. 

  ندم! چيز خنده داری هست بگو من هم بخ -

  نه. موردی نيست.  -

  ولی مطمئنم که بود!  -

  نيال بدجنس شد و گفت:

  کنم از شنيدنش خوشحال شين.فکر نمی -

  پس به من مربوط بود. خوب!  -

کنه نگاهتون کنه. چه کردم با اين سر و وضعتون کسی رغبت نمیداشتم فکر می -

  کنه! که فکر نزديک شدن به شما به مغزشون خطور  برسه به اين

  ريش دوست نداری؟  -
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  نيال به خوبی حالت تمسخر شاهين را حس کرد. ولی خيلی جدی جواب داد و گفت:

  ترسونين. گليهايين. آدم رو مینه که دوست ندارم، متنفرم. شبيه جن -

شاهين در سکوت به نيال خيره شد. چند ضربه به در خورد. شاهين از جا بلند شد 

  و گفت:

  شه. طالهايی که بابام بهت داده رو گاهی بنداز. بابام ببينه خوشحال می -

  ها را درون کيفش انداخت و در دل گفت:نيال جعبه

  نه که از بابات خيلی خوشم مياد. -

  و بعد کيفش را درون کمد گذاشت.

شاهين سينی غذا را از مه لقا گرفت و از او خواست که سينی قبلی را ببرد. ميز را 

  يد و خطاب به نيال گفت:چ

  بيا غذات رو بخور. -

نيال پشت ميز نشست و شروع به خوردن غذا کرد. واقعاً گرسنه بود و غذا به او 

  ر خوردن غذا ديد لبخند محوی زد. چسبيد. شاهين وقتی اشتياق او را دمی

  صدای زنگ گوشی نيال در فضا پيچيد. خواست برخيزد اما شاهين گفت:

  افته.رو بخور از دهن می ولش کن شامت -

  آخه ممکنه کار مهمی داشته باشه. -

  کنه. مهم نيست. غذات يخ می -
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  صدای زنگ گوشی قطع شد. چند دقيقه بعد دوباره به صدا در آمد. شاهين گفت:

  زنگ خورت بيشتر از صدوهيجده اس. -

  دوستا و همکارام هستن. -

ار گوشی نيال زنگ خورد. در آخر نيال ها شامشان را به اتمام رساندند چندين بتا آن

ی گوشيش رفت و صفحه گوشيش را نگريست. با ديدن اسم مهرانه روی صفحه

  يکه خورد. 

کرد. يکدفعه گوشی به صدا در آمد. نيال ی رنگ پريده نيال را نگاه میشاهين، چهره

  و نخواست جلوی شاهين جواب بدهد. دستش را پايين آورد 

کرد ممکن است نامزد سابق نيال باشد با ود و فکر میشاهين که شک کرده ب

  های تيره شده از خشم از جا بلند شد. رفت و مقابل نيال ايستاد و گفت:چشم

  خوای جواب بدی؟ نمی -

  نيال سرش را به چپ و راست تکان داد. شاهين دستش را مقابل او گرفت و گفت:

  بده ببينم. -

  اهين نگاه کرد و گفت:های شنيال سر بلند کرد و به چشم 

  اين گوشی منه. - 

  شاهين فرياد زد:

  بده ببينم.  -
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  نيال از جا پريد و به خود لرزيد. 

  ؟ زنينکنين؟ چرا داد میچرا اينطوری می -

  صدای زنگ گوشی قطع شد. شاهين با حرص گفت:

  شنوی؟ گفتم بده ببينم. نمی 

  شما اجازه ميدين من مخاطبای شما رو جواب بدم؟  -

  من مخاطبی ندارم. اون گوشی رو ميدی يا طور ديگه ازت بگيرم؟  -

  گوشی دوباره به صدا درآمد. نيال گفت:

  دم.خودم جواب می -

  کيه؟  -

  نيال دگمه سبز را لمس کرد و گوشی را به گوشش چسباند و گفت:

  بله. -

ی بلندگو شاهين با دست اشاره کرد که روی بلند گو بزند. نيال به ناچار گوشی را رو

  زد.

  سالم نيال. خوبی؟  - 

  سالم. امرتون؟  -

  ازم دلخوری؟  -

  اهميتی نداره، با من امری دارين؟  -
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  ش خبر داری؟ چند روزه از حسام خبر ندارم... تو از -

  زد. گفت:اش ضربه میقلب نيال به شدت بر سينه

  نه. چطور؟ -

خيلی نگرانشم. به تو زنم گوشيش خاموشه، جواب نميده. هر چی بهش زنگ می -

  زنگ نزده؟ 

  نه.  -

  خبرش رو نداری؟  -

  نه. ندارم.  -

  ميرم. بهم راستش رو بگو... دارم از استرس می -

  چرا! مگه خونه نيومده؟  -

  نه. يه روز اومد ساکشو جمع کرد و رفت. ديگه از اون روز تا حاال خونه نيومده.  -

  شد و گفت:نيال از جا بلند شد و از کنار شاهين رد 

  تاش و همکاراش سراغش رو نگرفتين؟خبرم. از دوسمن هم بی -

ديم. خبرن. من و پدرش حتی تا شمال هم رفتيم و به ويالمون سر زچرا اما همه بی -

  اونجا هم نبود. 

  نيال دستش را با استرس روی صورتش کشيد و گفت:

  کرد.نمیرسه. حسام که از اين کارها من جايی به ذهنم نمی -
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  شم. کنم اگر خبر داری بهم بگو... دارم ديوونه میخواهش می -

  شه. شاءهللا پيدا میبه جون سينا به جون حسام خبر ندارم. ولی ان -

  دونم.نمی -

  دونم.بايد چکار کنم! نمی

  گرده. خواسته چند روز تنها باشه، برمینگران نباشيد. حتماً می -

   اميدوارم. کاری نداری؟ -

  نه. -

مهرانه خانم خداحافظی کرد و نيال گوشی را مضطرب چند بار کف دستش زد و 

  انديشيد. 

  حسام کيه؟  -

  نيال با شنيدن اين سؤال در جايش خشک شد. شاهين به مقابلش رفت و تکرار کرد:

  پرسيدم حسام کيه؟ -

هايش ديد. چشمکرد و حسام را مقابلش مینيال بوی عطر شيرين شاهين را حس می

  زد. دو دو می

کرد. وقتی نيال جواب نداد شاهين به حرکت سريع مردمک های چشم او نگاه می

  گفت:

  نامزد سابقته!  -
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  بله.  -

  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 -

  زدواج کردم.نه. خبر ندارن که ا -

  خبرن؟بی -

  نيال سر فرود آورد. شاهين چند لحظه او را نگريست و بعد بسيار سرد گفت:

  گردن؟پس وقتی آقاتون برگردن، دنبالتون می -

  نه، قراره بابا بهش بگه. -

  شاهين سر تکان داد و پوزخند زد. در اتاق قدم زد سپس گفت:

بد در آينده بايد منتظرش هم حاال المن رو باش فکر کردم نامزديش رو رد کرده.  -

  بشم.

  نيال عصبی شد و گفت:

الزم نيست منتظر باشيد. چون من حتی مادرم خبر نداره که با شما ازدواج کردم.  -

  کنه توی اُردوی علمی دانشجويی هستم.فکر می

  شاهين ناباور سر تکان داد و گفت:

  امکان نداره.  -
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  شد. فهميد حتما دق مرگ میگر میچرا کامال داره؛ چون مادرم ا -

  نيال ناخواسته صدايش را باال برده بود. روی مبل نشست و گفت:

  شد بفهمه با کسی مثل تو ازدواج کردم؟کنی خوشحال میفکر می -

  با کسی مثل من؟ مگه من چمه؟  -

آره. به قول خودتون يه آدم روانِی قرصی. با آدمی با چنين ظاهر وحشتناکی. با  -

  ين رفتارهای ترسناکی.چن

اين تماس تا اين حد تو رو به هم ريخت که بخوای اينطور به من توهين کنی؟  -

  مگه من بهت نگفتم بهتره با من ازدواج نکنی؟ مگه زورت کردم؟ خودت خواستی.

  خودم مجبور شدم. به خاطر سينا.  -

  ين کنی.بزنی يا بخوای به من توه پس باز هم من مقصر نيستم که سر من غر -

  هايش گرفت و به گريه افتاد.نيال صورتش را ميان دست

شاهين مشغول راه رفتن شد. چند بار طول سوئيت را رفت و برگشت و بعد رو به 

  نيال گفت:

درک کن که زندگيت با اون آدم تموم شد و االن يه زندگی جديد داری. هر چند بد،  -

تو زندگيت بوده داری غرور من رو  هر چند تلخ. با گريه کردن برای کسی که قبالً 

  کنی.جريحه دار می

  کنين دست خودمه؟فکر می -

  نه. ولی خودت رو کنترل کن. -
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  شاهين دو بار ديگر طول اتاق را قدم زد و بعد مقابل نيال ايستاد و گفت:

کنی يکی از داليلم برای جواب مثبت دادن به خواست پدرم چی بود؟ اين فکر می -

گفته بودی نامزدم سرد شده و ازم دور شده و پدر و مادرش يک  بود که بهشون

کردم اونقدر بينتون سرد شده و جدايی روانی اتفاق ساله حالم رو نپرسيدن. فکر می

افتاده که دست به اين کار زدم. اما انگار معادالتم کامال اشتباه بودن. تو هنوز 

ت به جون عشق سابقته و البد گيرن. تو قََسمِ عاشقی، اونا هنوز هم سراغت رو می

  اون به هوای تو سر به بيابون گذاشته.

  گين من چکار کنم؟االن شما می -

کردی. به يه عمر پرسی؟ تو بايد از اول به چه کنم چه کنماش  فکر میاز من می -

رار نيست هرگز اون اومدی که قکردی. با خودت کنار میزندگی کنار من فکر می

  پسر رو ببينی.

  ال نگاهش را از شاهين گرفت و پوزخندی زد و گفت:ني

يه عمر زندگی! از نظر شما فاصله ازدواج تا به دنيا آوردن يه بچه، يه عمر  -

  شه گفت يک عمر؟! ک سال زندگی میزندگيه؟ به ي

  شاهين که منظور نيال را نفهميده بود گفت:

  گی؟چی می -

ن، براتون يه پسر به دنيا بيارم مگه قرار نيست به جای پسری که از دست دادي -

  و بعد هم طالق بگيرم؟ 
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  شاهين مات صورت نيال شده بود.

  نيال از جا بلند شد و مقابل شاهين ايستاد و گفت:

  چيه؟ غير از اينه؟  -

  شاهين ناباور گفت:

  کی اين رو به تو گفته؟ -

  نيال صدايش را باال برد گفت:

  بابات.  -

  ی عصبی کرد و گفت:خندهشاهين سر فرود آورد و 

آهان! پس بگو. نياز نبود نامزدی به هم بخوره. يه برنامه يک ساله داری، واسه  -

بار دار شدن و به دنيا آوردن يه بچه و طالق گرفتن. بعد هم برگردی به عشق 

  عزيزت.

  اين خواست شما بود که من قبول کردم، نه هيچ چيز ديگه.  -

و با رگ بيرون زده گردنش در صورت نيال فرياد شاهين عصبی يک قدم جلو رفت 

  زد:

  احمق، احمق، احمق. -

رفت. گوشهای نيال از شدت بلندی صدای شاهين زنگ و هر دفعه صدايش باالتر می

  زد. روی مبل افتاد و دستش را روی گوشش که درد گرفته بود گذاشت.می
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درون سرويس  شاهين به سمت کمد رفت و يک شلوار از کمدش بيرون کشيد. به

  رفت و در را بست. شلوار راحتيش را با شلوار بيرونی عوض کرد و برگشت.

هايش را از کشوی کشوی ميز کنار تخت را کشيد و کيفش را برداشت. بعد هم قرص 

ميز توالت برداشت. از جاکليدی آويز سوئيچ ماشينش را برداشت و رفت. طوری 

  هايش گرفت.آهی کشيد و سرش را ميان دستدر را به هم کوفت که نيال از جا پريد. 

نيال گيج و منگ بود. درگير حال و احوالی شده بود که خودش هم باور نداشت. 

  ی خود بود.دلتنگ حسام و خانواده

داد که بی گناه تر از خودش گرفتار شده از اين طرف هم داشت مردی را آزار می

  بود.

  گريه افتاد. از دلتنگی خود را روی مبل مچاله کرد و به

  شد گريه کرد.اش و آن مردی که داشت اذيت میبه حال خودش، حسام، خانواده

  از خود بدش آمد که او را با آن کلمات بی رحمانه خورد کرد.

  او به خود گفت: 

چاره بگی ديوونه؟ مگه زورت اين تويی که ديوونه ای، چطور دلت اومد به اون بی

  کرده بود!

های لحظه آخرش انديشيد به شاهين حق داد که قتی به حرفهق زد. وو بيشتر هق

  او را احمق خطاب کند.

  مشتش را دوبار روی سرش زد و گفت:
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عی کنی دنيات بدتر از اين جهنم بشه. تنها کسی که سواقعاً احمقی. چرا کاری می -

  داره حمايتت کنه همين بدبخته.

وقتی ها راند. فکری در خيابانشاهين ماشينش را از پارکينگ خارج کرد و کالفه و 

  هم خسته شد به بام شهر رفت.

تمام شهر زير پايش بود. از بازيی که خورده بود عصبی بود. برگشت و ضبط صوت 

های ماشين را روشن کرد و روی زمين نشست و به چرخ ماشين تکيه کرد و سال

  زندگيش را تک به تک مرور کرد.

  شد.زير و رو میرسيد تمام ذهنش وقتی به نوشين می

هايی که برايشان خنديد. خندهپرستيد و اويی که عاشقانه برايش میدختری که می

  هميد که نوشين چرا رفت و به کجا!داد و هرگز نفجان می

توانست و بعد هم کم کم ديوانگی در او شکل گرفت. روزی که خود را بدون او نمی

  رفت و برگشت. تصور کند و با خوردن آن همه قرص تا پای مرگ

  ين سنگ شد، سرد شد، بی احساس شد.بعد از نوش

  خواست جان برادرش را نجات بدهد.و حاال درگير دختری شده بود که می

  ديد.ا دختری احساساتی و احمق میکرد او روقتی به نيال فکر می

زندگی ديگری را  خواستهايش گرفته بود و میدختری که زندگيش را ميان دست

  با آن طاق بزند.
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 سرش را به چپ و راست تکان داد و سيگارش را آتش زد. پک عميقی به سيگار

  زد و دردهايش را با آن دود کرد.

نزديک صبح بود و شاهين هنوز به منزل برنگشته بود. نيال در نور ديوارکوب 

  داد.سته بود و دلشوره امانش نمیروی تخت نش

رای حرفهای نا به جايش سرزنش کرده بود. هر بار از خود صد بار خود را ب

پرسيد اگر باليی سرش بيايد بايد چه کار کنم! از اينکه غرور مردی را به بازی می

  گرفته بود تا حرصش خالی شود بارها به خود بد و بيراه گفت.

  صبح هم کم کم دميد و سپيده سر زد.

  رد.اش را آوساعت ده صبح مه لقا سينی صبحانه

  نيال پرسيد:

  مه لقا خانم آقا شاهين عادت دارن گاهی بزنن بيرون و شب نيان؟ -

بله. ولی نگران نباشين. آقا رامين هميشه مراقبشون هستن. باهاشون تماس  -

  گرفتن، آقا شاهين گفتن خونه شيوا خانومن.

  شيوا کيه؟  -

  ا نيومده. دختر بزرگ خانواده راستاد. از وقتی شما ازدواج کردين اينج -

  چرا؟ به خاطر من؟  -

  شايد.  -

  نيال تشکر کرد که مه لقا رفت. نيال سينی را روی ميز گذاشت و در را قفل کرد. 
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توانست روی تخت دراز کشيد و پتو را روی سرش کشيد و حاال با خيال راحت می

  بخوابد. 

  چيزی طول نکشيد که خوابيد. 

عصر ساعت چهار بود که شاهين به منزل برگشت. وقتی دستگيره را فشرد در باز 

  نشد. در زد و بعد کليد را در قفل چرخاند. 

در را آهسته باز کرد و با احتياط وارد شد. نگاهش به نيال افتاد که روی تخت خواب 

  راست به سراغ کمدش رفت.  بود. در را بست و يک

ت و به حمام رفت. دوش گرفت تا سر حال بيايد. وقتی يک دست لباس راحتی برداش

با  بيرون آمد بدنش را خشک کرد و لباس پوشيد. از سرويس که خارج شد، نيال

  صدای در تکانی خورد. 

نگاه شاهين به سينی صبحانه افتاد. ابرو در هم کشيد و دست به کاری زد که 

  خواست انجام دهد. نمی

  شد تا چيزی بخورد. اما حاال بايد بيدار می قصد نداشت نيال را بيدار کند

به پای ميز توالت رفت و سشوارش را در آورد و در کمد را محکم بست. نيال از 

  دانست کسی جز شاهين نيست. خواب پريد ولی می

ديد. پتو را روی سرش کشيد و توجه نکرد. شاهين داشت او را از داخل آينه می

  وشن کرد. سشوار را به برق زد و آن را ر
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موهايش را خشک کرد و شانه کشيد. سشوار را خاموش کرد و نگاهش به پهلو 

  به پهلو شدن نيال زير پتو بود. حدس زد که ديشب نخوابيده باشد. 

سشوار را برداشت و يک مجله از داخل کمد برداشت و به کنار تخت رفت. خود را 

را بين خود و نيال  روی تخت انداخت طوری که تخت تکان محکمی خورد. مجله

  گذاشت و با صدا ورق زد. 

زد. اطمينان داشت نيال از تکانی که تخت خورده بود تعجب کرد. قلبش به شدت می

شود. پتو را آهسته پايين کشيد و وقتی نگاهش شاهين به آن تخت نزديک هم نمی

 ها جيغزد افتاد، چون ديوانهبه مردی که روی تخت بود و داشت مجله ورق می

  کشيد و عقب رفت که با پتو از تخت سقوط کرد.

شاهين سريع چهار دست و پا از آن طرف تخت پايين رفت و بازوی نيال را که از  

  ترس زبانش بند آمده بود گرفت و از جا بلندش کرد و عصبی غريد:

  چته؟ جن ديدی؟ -

شناخت اما ی شاهين خيره شد. اين صدا صدای همان مرد بود که مینيال به چهره

  اش آن آشفتگی قبل را نداشت. چهره

شنيد آهسته بازويش را از چنگ شاهين های هيجان زده خود را میصدای نفس

  بيرون کشيد و گفت:

  شمايين؟ ترسيدم. -

  سرويس رفت.  برگرداند و سمت اش را از شاهينبعد صورت سرخ شدهو 
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  شاهين غريد:

  ترسی؟چرا من به هر شکلی در ميام تو ازم می -

ها و نيال جواب نداد و وارد سرويس شد. شاهين با کالفگی دستش را روی چشم

  صورتش کشيد و پتو را تا کرد و روی تخت گذاشت. 

. سينی را برداشت و به آشپزخانه رفت. از مه لقا خواست برای نيال ناهار گرم کند

  مه لقا اطاعت کرد و سينی را سريع حاضر کرد و گفت:

  ظهر ناهارشون رو بردم اما هر چی در زدم باز نکردن.  -

  اشکال نداره. خواب بوده. -

های سنگين ربکا و شيال به سوئيت برگشت. نيال روی مبل نشسته شاهين زير نگاه

  کرد. بود و سرش را توی گوشيش فرو برده بود و سر بلند نمی

  شاهين سينی را روی ميز گذاشت و گفت:

  بيا ناهارت رو بخور. -

  ميل ندارم.  -

شاهين به سمت او رفت و گوشی را از دستش کشيد و روی مبل پرت کرد و مچ 

  دستش را چنگ زد و او را سمت ميز کشاند. صندلی را عقب کشيد و گفت:

  بشين. -

  خم شد و غريد: نيال با صدای تحکم بار او نشست. شاهين روی صورت او
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های غذاييت رو بخور. سر وقت بخواب، سر وقت بيدار شو، سر وقت هم وعده -

  زرد شدی، در حال گذروندن سيکلت هم هستی ديگه بدتر. 

نيال تازه توانست آن صورت را از نزديک ببيند. حاال که شاهين موهايش را کوتاه 

کرده بود و ريشش را زده بود صد برابر عوض شده بود. به ياد حرفهايی که شب 

  قبل به او زده بود افتاد. از خود خجالت کشيد. حتماً به خاطر آن حرفها بود. 

را ورق زد. نيال قاشق را در غذايش شاهين رفت و دوباره روی تخت لميد و مجله 

  مقدمه گفت:گرداند و بی

  خوام.به خاطر حرفهای ديشب ازتون معذرت می -

  شاهين در حال ورق زدن مجله گفت:

  آدما توی عصبانيت خود واقعيشون رو نشون ميدن. -

  يعنی چی؟ -

  که مشکل دنيا هميشه همين بوده، آدمای بدهکار هميشه طلبکارن. يعنی اين -

  بدهی من به شما چيه؟ -

هاتون طلب شما از من چيه؟ من بد کردم که وارد بازی شما و پدرم شدم و خواسته -

عرضگی نشم! هر چند االن ديگه کاری به رو برآورده کردم تا فقط متهم به بی

  طلبکار و طلبش و بدهکار و بدهيش ندارم. 

  نگفتين بدهی من به شما چيه؟ -

  و گفت:شاهين دوباره ورق زد 
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قبول کنيد وجود من به نجات برادرتون کمک کرد. پس حاال که اسمتون رفته تو  -

  شناسنامه من حق ندارين به خط خطی کردنش فکر کنين.

  من حرف و شرط پدرتون رو بازگو کردم.  -

تونين، خبر بودم، حاال اگه میشما با پدرم اين شرط رو گذاشتين اما من ازش بی -

  ز يک سال از شناسنامتون ور دارين چه با بچه چه بدون بچه.اسم من رو بعد ا

  چه اصراری به موندن کسی دارين که زندگيتون رو به هم ريخته؟  -

اصرارم برای اينه که بشينه اين به هم ريختگی رو مرتب کنه نه با رفتنش بدتر  -

بيای، به هم بريزه. مگه ازدواج و طالق خاله بازيه که يه روز به خاطر منافعت 

  فرداش به خاطر همون منافع ول کنی و بری.

به اين فکر کردين که ممکنه منافع شمام تو نبود من باشه. از زندانبان بودن  -

  شين. ديگه مجبور نيستين اعصاب خوردی بکشين. خالص می

زنی. االن به خاطر من ميگی يا خودت؟ تو به فکر من نباش. با بچه که حرف نمی -

کنم. تو تکليفت رو با خودت روشن کن. دو تا حيوون هم رم چکار میدونم دامن می

کنن گيرن و عادت میيک سال با هم تو يه قفس نگهدارن بعد از مدتی به هم خو می

  چه برسه به ما که مثالً آدميم... 

  نيال وسط حرف شاهين پريد و گفت:

  دور از جون. -

  جون من يا تو؟ -
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  شما! -

کنی بعد از يه سال بين ما دو تا ا نه... تو... حاال تو فکر نمینه ديگه نداريم. شم -

انسان ممکنه احساسی به وجود بياد؟ بچه هم باشه که ديگه بدتر. با چه عقلی تو 

  زنی؟ روی من از رفتن حرف می

کرد دوخت. نيال نگاهش را از بشقاب گرفت و به شاهين که داشت مجله را نگاه می

  کرد. ش رديف میاو، واقعيّات را مقابل

  شاهين اخم کرد و گفت:

خوام برای کسی که داره کنارم کنم، من رو شما، خطاب نکن. من میتکرار می -

اما در مورد زندانبان گفتی... من با تو چکار ». شما«باشم نه » تو«کنه زندگی می

  کنی زندانی من هستی؟دارم که فکر می

  اين زندگی شبيه زندگی توی زندانه. -

تونی بری خودت رو قاطی تونی طوری زندگی کنی که شبيه زندانی نباشی؟ میمی -

  باالييا کنی؟

  اونا من رو دوست ندارن. -

  پس گناه من نيست. -

  نه. -

  تونی بری سر کار! ولی به چند شرط. می -

  نيال شاد از جا بلند شد و گفت: 
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  واقعا؟ چه شرطی؟  -

برو جز خونه پدرت، چون فعال صالح نيست.  گم. هر جايی هم خواستیبعد بهت می -

گيرم پس زندانی نيستی. برای پارک، بازار، سينما، پيش دوستات جلوت رو نمی

  ديگه هم نشنوم به من بگی زندانبان. فقط قبل از رفتن با من هماهنگ کن.

هايش را به هم قفل کرد و با نگاه سپاسگزار خطاب به شاهين نيال خوشحال دست

  گفت:

  لی ممنون.خي -

  شاهين نگاهش را بلند کرد و نيال را نگريست و گفت:

  ين ناهارت رو بخور از دهن افتاد.بش -

نيال سر جايش نشست و با شادمانی و خيال راحت غذايش را خورد. در بين خوردن 

شد اين صورت زيبا و جذاب با ناهارش صورت شاهين را نگاه کرد. باورش نمی

  اش واهمه داشت. آن ته ريش متعلق به مردی باشد که تا ديشب از چهره

  ش شده است.ای وارد اتاقوقتی او را روی تخت ديد فکر کرد مرد غريبه

  ی به هم ريخته و زشت نداشت.آن موهای خوش حالت ديگر هيچ شباهتی به آن کله

  برداشتن آن همه مو، تغيير بسيار بزرگی بود.

  

  فصل هفتم:
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ها را دستمال چند روز از نبود نيال گذشته بود. انيس خانم که با نگرانی، دِر کابينت

  کشيد با صدای بلند گفت:می

  آقا جالل. -

  جالل از توی هال جواب داد: آقا

  بله. -

  به نظرت نيال دير نکرد؟ چرا من همش نگرانم؟  -

  داد.آقا جالل با نگرانی روزنامه را تا کرد. حاال بايد به انيس خانم جواب می

  بيا اينجا انيس خانم.  -

  انيس خانم  دستمال ها را روی ميز گذاشت و به کنار او آمد و گفت:

  بله آقا. -

  يه موضوع مهمی رو بهت بگم.  بايد -

  چی شده، اتفاقی افتاده؟ -

  آره. ولی نه اتفاق بدی.  

  کنم. شه توضيح بدی زودتر. دارم سکته میمی -

نه خانم نگران نباش. اول بايد بگم حال نيال خوبه. هر روز هم داری تلفنی باهاش  -

  زنی. حرف می

  خوب!  -
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  ولی اون اُردو نرفته.  -

  ه؟پس کجا رفت -

  خونه همسرش.  -

  انيس خانم به آقا جالل خيره شد. زير لب گفت:

  مگه نيال ازدواج کرده؟ -

  دونی که...حال بودی. میهوش و بیبله. شما حالت خوب نبود. هر روز بی -

  کی اين کار رو کرده؟ -

  روزی که خبر آزادی سينا رو بهت داد.  -

  انيس خانم گيج پرسيد:

  من حالم بهتر از هميشه بود. يعنی چی؟ اون روز که -

  اون با حسام ازدواج نکرده! -

  فهميد.شد و حرفهای آقا جالل را نمیانيس خانم داشت ديوانه می

  پس با کی ازدواج کرده؟ -

با پسر بزرگ راستاد... باهاش ازدواج کرد تا رضايت آزاد شدن سينا رو بگيره.  -

نداره. اون اين کار رو کرد تا سينا شد. حتی حسام خبر وگرنه سينا بايد اعدام می

  برگرده، تو خوب بشی، و اتفاق بدی نيفته. 

  کرد. يکدفعه به گريه افتاد و گفت:انيس خانم شوک زده آقا جالل را نگاه می
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چطور چنين کاری کردين؟ اون پسر روانيه. غصه سينا کم بود حاال بايد نگران  -

يوونه دوست داشت؟ اگر حسام بفهمه د دونی نيال چقدر حسام رونيال هم باشم؟ می

  شه. نيال دووم نمياره. می

  آقا جالل گفت:

خواد اين کار رو ی فکراش رو کرده بود. من بارها ازش خواستم اگر مینيال همه -

کنه. چون خيلی سرد شده. گفت اينطور گفت حسام من رو فراموش مینکنه. ولی می

گرده خونه. هرشب هم که داريم باهاش حرف شه و سينا برمیحال مادر خوب می

  کنه. يتش نمیبينی که حالش خوبه. کسی هم اذزنيم. میمی

  دونی؟از کجا می -

شناسی دخترت فهميم. تو که میمطمئنم. نيال حالش خوب نباشه از صداش می -

  رو.

زنه اون بيماره مونه. اصالً حرف نمیتو بارها اون پسر رو ديدی. مثل بت می -

  جالل. ممکنه باليی سر نيال بياره.

شعوريه. چون افسرده است قرار گفت اون خيلی هم آدم با_ نفوس بد نزن. نيال می

  نيست جانی باشه.... شايد با وجود نيال حال اون پسر هم خوب بشه. 

  جواب حسام رو چی بديم؟ -

  موضوع حسام و نيال بزرگتر از اين حرفها بود.  -

  چطور؟ -
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کرد. تا آقا جالل همه چيز را تعريف کرد و انيس خانم با دلشکستگی فقط گريه می

  يد که آقا جالل به سختی او را آرام کرد. نيمه شب طول کش

کرد و قراری خواست که به نيال زنگ بزند و آقا جالل مخالف میدر نهايت با بی

  گفت که دير وقت است. می

  اما در آخر انيس خانم موفق شد. 

گوشی نيال به صدا در آمد. نيال که روی مبل نشسته بود و داشت کتابی که شاهين 

ت از دوازده خواند، سر بلند کرد و ساعت را نگريست. ساعرا می برايش خريده بود

  نيمه شب گذشته بود. 

زمان کردند، همرامين و شاهين که روی تخت نشسته بودند و داشتند کارت بازی می

  رو به سوی نيال کردند. 

  شاهين کارتی را روی تخت انداخت و گفت:

  کشه.داره خودش رو میگوشی من و رامين نيست ها... گوشی شماست که  -

نيال کتاب را بست و از جا بلند شد و رفت صفحه را نگاه کرد. مادرش بود. سريع 

  جواب داد و گفت:

  جونم مامان.  -

  مامان قربونت بره... چرا بهم نگفتی چه باليی سرت اومده؟ -

  نيال از صدای گريه ی مادرش تعجب زده گفت:

  باليی سرم اومده.کنی مامان. مگه من چه چرا گريه می -
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  بابات همه چيز رو بهم گفت. دلم آتيشه از سر شب.  -

  باور کن مامان من حالم خوبه.  -

  دونم چی سرت اومده؟ تو حسام رو دوست داشتی. کنی نمیفکر می -

  کنم ديگه حرفشم نزنيد. خواهش میمامان، داشتم. تموم شد.  -

   کنن؟شم. اذيتت نمیبه خدا دارم ديوونه می -

  کنن. باور کن خوبم. نه مامان، اذيتم نمی -

  ن مشکل روحی داشت. مادرت بميره. کنه؟ اواون پسره چی؟ اذيتت نمی -

و هق هق زد. نيال کمی صدايش را پايين آورد و برای اينکه خيال انيس خانم را 

  هايش بازی کرد و گفت:راحت کند رو به گلدان تزئينی کنار ميز توالت کرد و با گل

گی، االن شوهر منه. باور کن پسر خوبيه. مامان... مامان جان... اين پسره که می -

  کنيد.کنه؛ چرا اينطوری فکر مییاصال هم اذيتم نم

  رامين و شاهين به هم نگاه کردند. رامين لبخندی به شاهين زد و آرام گفت:

  کنه.داره تعريفت رو می -

  ها انداخت و گفت:وی کارتشاهين لبخند نرمی زد. رامين کارتی را ر

  خوب پيشرفتی بچه. ازت نا اميد بودم. -

  ها به صورت رامين زد و گفت:شاهين دستش را با کارت

  بچه خودتی. -
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  آن دو ساکت شدند. صدای نيال آمد که گفت:

  آره من به بابا گفتم. اون آدم باشعوريه. واقعا باشعوره و حواسش بهم هست.  -

  ها را از دست داده بود با حرص گفت:کارترامين که يک دست از 

  آره دريا دريا شعور داره. -

  بعد با صدای بلند طوری که نيال بشنود گفت: 

  هنوز بيشعورياش رو نديدی. -

نيال متعجب نيم نگاهی به عقب انداخت و نگاهش با نگاه شاهين تالقی کرد. دو باره 

  زد.  رويش را چرخاند و معذب و با صدايی آهسته تر حرف

  ی رامين زد که رامين خنديد و گفت:شاهين مشتش را به شانه

  حقت بود باشعور. -

وقتی نيال موفق شد مادرش را آرام کند ارتباط را قطع کرد و رفت روی مبل نشست 

  و کتاب را برداشت و گفت:

  گوش وايسادن اصالً کار درستی نيست.  -

  دادم. صدای شما بلند بود. گوش نمی -

  کنم. باور می -

  شاهين ابروهايش را برای رامين باال انداخت و گفت:

  بی ادب نباش ديگه. -
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  باشه.  -

ها لبخند زد. يک ساعت بعد رامين شب بخير گفت و رفت. آن دو هم نيال رو به آن

ی خوابيدن شدند. نيال به روی تخت رفت و شاهين هم مثل اين چند روز آماده

  به سراغ مبل رفت و دراز کشيد.  چراغها را خاموش کرد و

نيال رويش را سمت شاهين کرد. نور گوشيش اطرافش را روشن کرده بود. شاهين 

  کرد. داشت با گوشيش بازی می

دانست بايد دل را به دريا نيال حرفی روی زبانش بود و برايش سخت بود اما می

  خوابيد.یبزند و به زبان بياورد و اگر نه شاهين تا ابد روی آن مبل م

شاهين گفته بود نه کتکی در کار است، نه زور و دعوايی. هيچ چيز تحميلی نيست.  

کرد. بايد شعورش را به شاهين پس بايد خودش هم همانند زنان احمق رفتار نمی

فهمد های احمق نيست. بلکه میفهماند جزو آن دسته از زنداد و به او مینشان می

  را بر آورد. بايد نياز يک زندگی مشترک 

  هايش را روی هم فشرد و آرام گفت:پلک

  آقا شاهين!  -

  شاهين که شک داشت صدای نيال را شنيده باشد با همان حال گفت:

  صدام کردين؟ -

  بله.  -

  خواين؟ چيزی می -
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  تونين بيايين سرجاتون بخوابين. گم... میبله. می -

  گاه کرد. و بعد گفت:شاهين چند لحظه بی حرف در تاريکی به سمت نيال ن

  مطمئنی؟  -

  بله.  -

شاهين از جايش بلند شد و بالشش را برداشت و به کنار تخت رفت. بالشش را کنار 

بالش نيال انداخت و به روی تخت رفت. زير پتو خزيد و دست چپش را زير گردن 

  نيال انداخت و دست راستش را روی کمر او گذاشت. 

  اند و مشامش را از عطر موهای او پر کرد. اش را به موهای نيال چسببينی

کرد بايد اين شب هايش پر از اشک شد. با خود فکر مینيال بغض کرده بود. چشم

  گذراند. نه مردی به نام شاهين. را کنار حسام می

داد دانست او غمگين است. به نيال حق میشاهين لرزش نيال را حس کرد. می

  هرچقدر هم که ناراحت باشد. 

  با آرامش موهای او را نوازش کرد.  پس

  های نيال بند آمد و آرام شد. آنقدر او را نوازش کرد تا گريه

  بعد هم نيال را رو به خود چرخاند و گفت:

  هيچوقت پشتت رو بهم نکن. بذار هميشه روت بهم باشه. -

  دست نيال را گرفت و روی گردنش انداخت و گفت: 
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نخواب، دور نشين، دور نرو، بذار تنهاييامون با هم هميشه هم نزديکم باش. دور  -

پر بشه. بذار حسرت نبود کسايی که ديگه نيستن رو نخوريم. حاال که پيش اومده 

  با هم زندگی کنيم، بيا درست زندگی کنيم. باشه؟

  اهوم.  -

های نيال را بوسيد. شاهين برای آغاز اولين رابطه صورتش را جلو برد و لب

هايش را بست. حس آرامش ای که دل هر دويشان را لرزاند. شاهين پلکبوسه

  عجيبی به جانش نشست. 

  تر به سينه فشرد.آن بوسه را دوباره تکرار کرد که ناخواسته نيال را محکم

های نيال وقتی حرکتی از او نديد، صورتش را به لبشاهين بارها نيال را بوسيد و  

  چسباند. نيال هم به اجبار او را بوسيد و با خجالت روی گرداند.

های کش آمده شان به او لبخند زد. شاهين صورت او را برگرداند و در ميان نفس

شاهين به دور از هر اضطراب و خشونتی، با آرامش نيال را برای اولين شب 

خواست نيال جز دردی روحی که دارد، ترس و وحشتی ماده کرد. نمیمشترکشان آ

هايی که از به جانش بيفتد. به آرامی و با محبت کارش را انجام داد. هر چند اشک

  داد. چکيد آزارش میی چشم نيال میگوشه

شاهين نيم ساعت بعد کنار آمد و نيال صورتش را پوشاند و پشت به او کرد و هق 

  کرد. هقش را رها 

شاهين با حوصله او را برگرداند و کمک کرد تا لباس بپوشد و بعد سر او را به 

  سينه فشرد و با محبت موهايش را بوسيد و نوازشش کرد. 
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ديد نيال به اجبار به او نزديک که می کشيد و اينهای نيال رنج میشاهين از گريه

  کرد. راض نمیشد. اما به اين حس و حال بد اعتشده است حالش بد می

صبح روز بعد نيال در آغوش شاهين پلک گشود. او لحظاتی به چهره شاهين نگاه 

کرد دخترانگيش را تقديم اين مرد کرده است. مردی غير از حسام. کرد. باور نمی

  حسامی که تمام زندگی و عشقش بود.

تمام  ديد که با وجودکرد میکرد و در رفتار او دقت میوقتی به شاهين فکر می

  رفتارهای سرد و خشکش، دارای منطق و شعور بااليی هم هست.

ديد، شد از شاهين همين رفتار عاقالنه را میاگر کسی از راه درست به او نزديک می

شدت بدخلق و لجباز  رفت شاهين در برابرش بهاما اگر کسی راه غلط را پيش می

  شد.و سرد می

  دار گفت:شاهين با صدای خش

  نيال. -

نيال به او نگاه کرد. بعد از اين چند روز اولين بار بود که شاهين به اسم صدايش  

  کرد. او دوباره صدا زد:می

  نيال! -

  بله. -

  خوبی؟ -

  خوبم.  -
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مردی که اين همه خوبه چرا بايد کسی «شاهين ساکت شد. نيال از خود پرسيد: 

اال بوده. چرا اون دختر ترکش کنه؟ اين مرد که از اول اينطور نبوده پس بهتر از ح

  ال بزرگی در ذهن نيال ايجاد کرد.و اين فکر عالمت سو» ولش کرده؟

بعد از ساعتی به آرامی دست شاهين را از روی کمرش بلند کرد و از ميان حصار 

  های او بيرون آمد.دست

و حوله برداشت. رفت تا دوش بگيرد. کمی بعد شاهين بيدار شد. روی تخت  لباس

طراف اتاق را نگاه کرد. نيال نبود. وقتی صدای آب حمام را شنيد خيالش نشست و ا

  هايش را از کنار تخت برداشت و پوشيد. پاکت راحت شد. لباس

سيگارش را برداشت و روی تخت نشست و به تکيه گاه آن تکيه زد. چند پک به 

او را سيگار زد که گوشی نيال به صدا در آمد. خود را سمت ميز خم کرد و گوشی 

  برداشت و صفحه را نگريست. 

به سرفه افتاد. نشست و چند ثانيه سرفه کرد. وقتی » عشقم حسام«با ديدن اسم 

  های روی روتختی را نگاه کرد. با خود گفت:تر شد سرش را چرخاند و لکهآرام

  ديگه حق نداری زنگ بزنی. نيال مال منه.  -

را درون جاسيگاری خاموش کرد گوشی از زنگ خوردن ايستاد. شاهين ته سيگار 

و سيگار بعدی را روشن کرد. پک عميقی به سيگار زد و دود آن را در حلقش 

داشت. دوباره گوشی به صدا در آمد. شاهين دگمه بغل گوشی را زد و آن را بی نگه

  صدا کرد. دود را از دهانش خارج کرد. 

  وقتی تماس قطع شد کمی بعد يک پيام آمد و پشت بندش دو پيام ديگر. 
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ی تخت آويزان کرد و روی فرش شاهين سيگارش را تمام کرد و پاهايش را از لبه

  گذاشت. ته سيگار را درون جا سيگاری له کرد. 

  در سرويس باز شد و نيال بيرون آمد. با ديدن شاهين گفت:

  سالم صبح بخير.  -

  ماس داشتی. سالم ت -

  نيال سشوار را برداشت و به برق زد و گفت:

  کی بود؟  -

  يه مخاطب به نام عشقم حسام!  -

نيال در جايش خشک شد. دستش سست شد و سشوار را پايين آورد. در آينه به 

شاهين که با کالفگی نشسته بود نگاه کرد. شاهين نگاهش را از نيال گرفت و 

پای کمد ديواری رفت. دِر آن را باز کرد و چند لحظه برخاست. تخت را دور زد و به 

  کند.دانست به چه نگاه میديد. اصالً نمیها خيره شد. چشمش هيچ نمیبه لباس

بعد از چند لحظه در کمد را گرفت و محکم به هم کوفت. به کنار ميز توالت رفت و 

يرون آورد. دِر هايش را از کشو بکنار نيال ايستاد. کشو را سمت خود کشيد و قرص

  قوطی را با اعصاب خوردی باز کرد و خواست قرص بردارد.

  نيال در آينه به دست او خيره بود.

باره مچ او را در چنگ گرفت. شاهين خواست کف دستش قرص بريزد. نيال به يک

  شاهين نفس زنان به دست کوچک و ظريف نيال دور مچش نگاه کرد.
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يگرش قوطی قرص را از ميان دست او کشيد و نيال به سمت او چرخيد و با دست د

  گفت:

  الزم نيست قرص بخوری. -

  بخشه، حالم خوش نيست.بده، آرام -

  نيال دِر قوطی را از دست ديگر او در آورد. در قوطی را بست.

  نيال حالم خوش نيست. بده قرصا رو. -

  نيال مقابل شاهين ايستاد و با آرامش گفت:

به خاطر اون زنگ؟ من که جواب ندادم. جواب هم چرا حالتون خوب نيست؟  -

  نميدم. خيالتون راحت باشه. من که پيش شمام.

  من رو جمع نبند.  -

  شه. من که پيش تواَم. برو دوش بگير حالت خوب می -

  که جوابش رو بدی؟ -

  هرگز... پس بهم اعتماد کن. -

  ستاد.نيال شاهين را سمت حمام هول داد. شاهين را به درون حمام فر

  يه وقت جواب ندی.  -

  دم. نمی -
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شرت را از تنش بيرون کشيد. نيال در را بست. به پای ميز توالت رفت و شاهين تی

مشغول خشک کردن موهايش شد. موهايش را برس کشيد. آرايش ماليمی کرد تا 

  رنگ پريدگيش را بپوشاند.

د را روی تخت بعد هم روتختی را جمع کرد و درون سبد انداخت. رو تختی جدي

انداخت و تخت را مرتب کرد. با دستمال و شيشه پاک کن گردگيری کرد و وسايل 

اتاق را تميز کرد که کسی در زد. شيشه پاک کن را سر جا گذاشت و رفت کليد را 

  در قفل چرخاند.

وقتی در را باز کرد با کسی رو به رو شد که تا به حال نديده بود. سينی صبحانه در 

  و گفت:دستش بود 

  الم، من شيوا هستم. خواهر شاهين.س -

  نيال دستپاچه سينی را از او گرفت و گفت:

  سالم، ممنون خانم. بفرماييد. -

  شيوا وارد اتاق شد. نگاهی به سرتاسر سوئيت کرد و گفت:

  چيزيش عوض نشده. جز اين تخت. -

  نيال سينی را روی ميز گذاشت و گفت:

  بفرماييد. -

  رد. شيوا روی مبل نشست و گفت:و به مبل اشاره ک 

  شاهين کجاست؟ -
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  حموم هستن... بفرماييد صبحانه.  -

  صرف شده. نوش جان.  -

  ممنون. -

  نيال اسمت بود ديگه.  -

  بله.  -

  پريشب شاهين اومد خونه ما. دير وقت بود. گفت که با شما دعواش شده. -

  نيال سر به زير گرفت و خجالت کشيد.

زنه بيرون. همش تو اره. وقتی از کسی می رنجه از خونه میشاهين عادت بدی د -

خواست حرف چرخه. ولی اون شب با حال آشفته اومد پيش من. نمیخيابونا می

بزنه اما به حرف آوردمش. يه چيزايی گفت که بهش حق دادم و چيزهايی گفت که 

  به تو حق دادم.

زنه، نه. فقط تو یفکر نکن که اون آدم فضوليه و مسائل زندگيش رو جار م

  اطرافيانش من بيشتر از همه بهش نزديکم.

  با اين حال چيز خاّصی نگفت. ولی يه سری چيزها رو پرسيدم و جواب گرفتم.

  دونی. من از تو متنفر بودم. از کار شاهين بيشتر.می

  کرد اما با حرفهاش فهميدم بد هم نکرده.کردم نبايد ازدواج با تو رو قبول میفکر می

  نويسن. بهم فهموند گناه برادر رو پای خواهر نمیو 
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خوانت زندگی شاهين از شرايطتت توی اين خونه گفت، و بايد حق بدی جايی که نمی

  کردن بهتر از اين نيست.

  بله. -

  گم شانس آوردين که همسرتون شاهينه.اما می -

  چطور؟ -

  چون داداش من خيلی خوبه.  -

  بله.  -

  گن که نامزد دارين. می -

  االن که ازدواج کردم. ولی قبالً بله، داشتم.  -

  های ارتباطيتون رو قطع کنيد.بهتره هر چه زودتر همه راه -

  حتماً.  -

  شينی؟چرا نمی -

  نيال کنار شيوا نشست. شيوا دست او را نگاه کرد و گفت:

  اين حلقه شاهينه؟ -

  بله.  -

  شاهين خوب تا کنی به نفعته.خوبه... هر چقدر که با  -

  چطور؟ -
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  اينطور بيشتر هوات رو داره.  -

خورن. اصال قابل کنترل نيستن. واقعاً شن قرص زيادی میآقا شاهين عصبانی می -

  دونم چکار کنم. ها نمیاون لحظه

  شيوا با غم دستی به موهای بلندش کشيد و گفت:

  خدا مسببش رو لعنت کنه. -

  يعنی کی؟ -

  ن. نوشي -

  نوشين! -

آره دختری که يهو اومد تو زندگی داداشم و يهو هم غيبش زد. معلوم نيست چه  -

کنن. نوشين هم از اونا بود. اونوقتا غلطی کرد. خيليا واسه پول خودفروشی می

شاهين بچه بود و خام. بيست و هفت هشت سالش بود. اين دختره که اومد تو 

  زندگيش زير و رو شد. 

های گذشته افتاد. دسته ای از موهايش را دور فرو رفت و ياد سال شيوا به فکر

  انگشت پيچيد. بعد گفت:

شاهين مخ رياضی بود؛ درس خون بود؛ عاشق درس بود. دانشگاه قبول شد و  -

به خاطر بابا رشته حسابداری خوند. دانشجوی ارشد که بود با يکی از هم 

  دانشگاهياش آشنا شد. 
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ه جدی و جدی تر شد. تا اين که بعد از مدتی دختره رو برای کم کم اون دوستی ساد

معرفی آورد خونه. بماند که اون روز چه اتفاقی افتاد. اما اون دختر خيلی خوشگلی 

دادم دوستش داشته باشه. ولی خوب اون با ما فرق داشت. بود. به شاهين حق می

اينکه خيلی فقير  خيلی هم فرق داشت. مهمترين فرقش هم با ما فقرشون بود. نه

باشن. ولی خوب تو يه خانواده کارمندی بزرگ شده بودن. باباش کارمند اداره ثبت 

  احوال بود. يه خانواده پنج نفره داشتن و يک زندگی خيلی معمولی. 

مامان هم اصالً رضايت نداشت. روزی که برای اولين بار آوردش خونه، مامان 

  با ناراحتی گذاشت رفت.  خيلی باهاش بد برخورد کرد. دختره هم

دونی! شاهين اون مردی که اون همه سرش تو حساب کتاب و رياضی بود، با می

خوند، اون گفت، شعر میوجود اون دختر و به عشق اون شاعر شد. شعر می

  پرستيد. اخالقای خشکش نرم و لطيف شده بود. شاهين واقعاً نوشين رو می

   اين پرستش هم توی چشماش مشخص بود.

  اما اون دختر رکب زد و رفت. شاهين رو ديوونه کرد. 

  شيوا با غصه سری تکان داد و گفت:

  خدا لعنتش کنه. -

  الی در حمام باز شد و آن دو را به خود آورد. شاهين از الی در گفت:

  نيال. حوله و لباسای من رو ميدی.  -

  نيال از جا بلند شد و گفت:
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  داريم.االن ميارم. آقا شاهين مهمون  -

  کی هست؟  -

  شيوا با صدای بلند گفت:

  منم داداش. -

  خوش اومدی.  -

نيال حوله را برداشت و بعد برای او يک ست راحتی برداشت. کمد را برای پيدا 

  کردن لباس زير با نگاهش زير و رو کرد. شيوا که تعلّل نيال را ديد گفت:

  از کشوی اول بردار، اونجان. -

نيال شرمزده تشکر کرد و کشو را کشيد. زيرپوشهای شاهين را برداشت و به جلوی 

  ها را از الی در داخل داد. سرويس برد. حوله و لباس

  ممنون دختر.  -

  کنم. خواهش می -

  نيال به کنار شيوا برگشت و گفت:

  بعد چی شد؟  -

  شه. کن. شاهين بشنوه ناراحت می هيچی، ولش -

ر نکرد. چند دقيقه بعد شاهين از سرويس بيرون آمد. شيوا با ديدن نيال ديگر اصرا

  چهره شاهين برخاست و سمت او رفت. با شادمانی خنديد و گفت:
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  خوشتيپ خواهر رو ببين. الهی فدات بشم. -

  خدا نکنه.  -

  او شاهين را در آغوش کشيد و گفت:

  سالم. خوبی. -

  سالم عزيزم. خوبم، دوتا جوجه ات کجان؟ -

  ريزن.گفتم باال بمونن. بيان همه چی رو به هم می -

  کردن.چه اشکالی داره. نهايتاً يه کتک از داييشون نوش جون می -

  شيوا خنديد و گفت:

  کتک براشون بده. ممنون از لطفت. -

شاهين پای ميز توالت ايستاد و مقداری عطر به خود پاشيد. بوی عطر شيرينش 

   را پر کرد. در فضا پراکنده شد و مشام نيال

  نيال در دل گفت:

زنی! دوهزارتا عطر رو اون ميز داری. نکنه تو و چرا همش از اين وامونده می -

   لی البو دست به دست هم دادين و قصد کردين با عطر چوب من و بکشين.

  »* مردانه با رايحه چوبی و شيرين: اسم يک عطر 22لی البو برگاموت *« 

  را حالت داد و بعد پای در رفت و از همانجا صدا زد:شاهين با سشوار موهايش 

  مه لقاخانم، شيرين.  -
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  ها آمد و گفت:مه لقا باالی پله

  بله آقا. -

  شيوا خانم اينجاس. يه چيزی برای پذيرايی بيارين.  -

  به روی چشم آقا. -

کرد هر بار شاهين را سر حال و شاد ها بود در آن عمارت کار میمه لقا که سال

  برد.ديد لذت میمی

  به چی زل زدی بانو؟ چی شده؟ -

  خواند. از همانجا به او فوت کرد و گفت:مه لقا داشت برای شاهين ان يکاد می

  ماشاءهللا، ماشاءهللا. هيچی آقا. االن ميام. -

  یشاهين لبخند زد و به درون برگشت. شيوا که روی لبه

  تخت نشسته بود خنديد و گفت:

  رفت.ت قربون صدقه ات میباز مه لقا داش -

  شنوم. زنه. من نمیرو زير لب میدونم وهللا. اون که حرفاش چه می -

  شيوا رو به نيال گفت:

کنه. مون کار میمه لقا از وقتی که ربکا و رامين بهمون اضافه شدن تو خونه -

شيرين دخترشه. اونوقتا شيرين دو سالش بود که اومدن پيشمون. از بين همه ما 
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بينه سرحال و شاده شاهين رو بيشتر از همه دوست داشت. هر وقت شاهين رو می

  خونه.يا قربون صدقه اش ميره يا براش ذکر و آيه می

  نيال سر فرود آورد و سکوت کرد. شاهين کنار شيوا نشست و گفت:

  محسن کجاست؟ -

  همين امروز صبح ساعت چهار پرواز داشت رفت مأموريت.  -

  کجا رفت؟ -

  تبريز.  -

  خيلی خوب. خدا به همراش. -

  شيوا صورت شاهين را برانداز کرد و گفت:

  قربونت برم عزيزم. چقدر خوب شد که به خودت رسيدی. 

  رفتم.گرفتی که آرايشگاه نمیاگه اونشب اون همه مخ من رو کار نمی -

 چرا نه! ازدواج کردی خوب. عروس خانوم چه گناهی کرده گيس ببافه. به خاطر -

  خودتون بود. االن خوبه يا قبل؟ 

نيال لبخند زد و شاهين وقتی لبخند نيال را ديد بازويش را دور گردن شيوا انداخت 

  و گفت:

  االن مسخره کردی؟  -

  آره. -
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شاهين، شيوا را به خود فشرد و وقتی صدای اعتراض شيوا بلند شد، رهايش کرد 

  و خطاب به نيال گفت:

  خوری؟چرا چيزی نمی -

  ميل ندارم.  -

  کنی. ميل نداری يا باز رفتی تو رژيم. بيا بشين يه چيزی بخور ضعف می -

  شد گفت:نيال که به خاطر حضور شيوا رويش نمی

  تونم چيزی بخورم.نه. نمی 

  پاشو ديگه. -

  چکارش داری داداش، شايد ميل نداره -

  خورد. ممکنه ضعف کنه. بايد زودتر از اينا چيزی می -

  خوره ديگه. مگه چه خبره. ناهار می چرا. -

کرد. شاهين لبش را روی گوش شيوا شاهين نيال را نگريست. او سر بلند نمی

گذاشت و چيزی گفت. شيوا متعجب رو به شاهين کرد. شاهين از جا بلند شد و 

  بيرون رفت.

  شيوا هم به سراغ نيال رفت و گفت:

  پاشو، پاشو ببينم. بيا يه چيزی بخور. -

  ه. آخ -
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  آخه نداره. بيا.  -

و بعد نيال را پای ميز نشاند و با دست خود برايش لقمه گرفت. نيال وقتی محبت 

  شيوا را ديد هر دو چشمش پر از اشک شد و به گريه افتاد. 

  شيوا سر نيال را در آغوش گرفت و گفت:

 کنم شاهين بعددونی حس میشه. میها يه جوری درست میگريه نکن. همه اين -

از اين همه سال يه جورايی حالش بهتره. انگار اميد به زندگی داره. وجود تو داره 

  ناخواسته بهش اميد ميده. پس با دلش راه بيا.

  خيلی سخت بود.  -

  شاهين اذيتت کرد؟  -

  نه. چنين آدمی نيست. ولی برای من که قرار بود کنار کس ديگه با عشق باشم...  -

اين لقمه رو بخور. تو شوهر داری. شوهرت هم خيلی هيش. حرفش هم نزن. بيا  -

  مرد خوبيه. از گذشته حرف نزن. 

  های نيال را پاک کرد.شيوا لبخند زد و با محبت اشک

وقتی مه لقا برای پذيرايی آمد شيوا چيزی در گوش او گفت. او سر فرود آورد و 

شيوا در کيفش  چشم گفت. به طبقه باال رفت و کمی بعد شيرين کيف شيوا را آورد.

  ای از آن بيرون آورد. را باز کرد و جعبه

  جعبه را روی ميز مقابل نيال گذاشت و گفت:
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های ضد و نقيض اجازه اومدم ديدنت ولی خوب... احساسناقابله. بايد زودتر می -

  داد. ازدواجتون مبارک باشه. اميدوارم به خوشی زندگی کنين. نمی

  که خودتون تشريف آوردين کافيه.ممنون شيوا خانوم. همين   -

 -شيوا از جا بلند شد. نيال هم برخاست. شيوا دست در گردن نيال انداخت و گفت: 

  هر وقت دوست داشتين بيايين خونه من. در خونه من هميشه به روتون بازه. 

  ممنون عزيزم. -

  نيال با آرامش پلک بست و گفت:

  ی تنهاييات کسی باشه که بگه من هستم. چقدر خوبه بين همه -

  خوام. پس هستم.من خوشبختی شاهين رو می -

  شيوا نيال را بوسيد و سمت در رفت و گفت:

  شوهرم نيست. يکی دو روز اينجا پالسم. بازم ميام پيشت.   -

  کنين.لطف می -

  ت:ها باال رفت. وارد سالن شد که مادرش گفشيوا از پله

  رفتی پيش عفريته خانم؟  -

  شيوا در را بست که صدايشان پايين نرود.

  عفريته چيه مامان؟حداقل به خاطر شاهين رعايت کنين. -
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نصف وجودش رو گرفت و  داغ شاهين به دلم نشست و رفت. يک بی خانواده -

رفت، يه بی خانواده ديگه اومد اون نصف وجودش رو برد. داغ يه عروس خوب 

  گذاشت. داغ يه جشن عروسی به دلم گذاشتن. به دلم

تونين يه جشن براشون بگيرين. دو ساله تحت فشار عصبی هنوز هم دير نشده. می -

  هستيم. 

  منير خانم با عصبانيت گفت:

اش رو که پس انداخت همينم مونده. بخوام اين رو به فاميل معرفی کنم. توله -

  بد يادشون باشه. کنم. با چنان فضاحتی که تا ابيرونش می

  شيوا عصبی شد و گفت:

خوای بيرونش واقعا که از شما انتظار نداشتم مامان. اون زِن شاهينه. چطور می -

شن. بعيد نيست ذاره و اونا دارن به هم نزديک میکنی؟ شاهين بهش احترام می

کشين و به اين اميد روزی بدون هم نخوان زندگی کنن. شما چطور دارين نقشه می

خواستين ستين که روزی بيرونش کنين؟ شما تا همين چند روز پيش از خدا میه

شاهين سر عقل بياد و ازدواج کنه. اونوقت االن که خدا خواسته عروس تو خونه 

  خوای بيرونش کنی؟ ماها چه موجوداتی هستيم مگه؟ات باشه می

  خوام. شاهين تا ابد تنها باشهمن همچين عروسی نخواستم و نمی -

  هتر از اينه که اين عجوزه زنش باشه. ب

  گين عجوزه؟ مامان شما به اين دختر خوشگل می -
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کجاش خوشگله؟ هر چی هم که هست خواهر اون قاتله. اون رو از زندگی پسرم  -

  بيرون ميندازم. ببين کی گفتم! 

يه بار به شاهين ضربه زدين. اين بار ديگه دست بردارين. شاهين از بار قبل  -

ن دلگير هست. مردونگی داره که به روتون نمياره. بزرگ کوچيکی حاليشه. ازتو

  اومد.و اگر نه هر کس ديگه بود تو روتون در می

  تونه؟ بعدش مگه من با اون دختره چکار کردم؟مگه می -

  خواستين چکار کنين؟ديگه می -

  .در عمارت باز شد و شاهين به داخل آمد. او دختر شيوا را در آغوش داشت

  داداش، کيان کجاست؟ -

اش کنه. کيانا رو راه ندادن تو بازی گريهداره تو باغ با رامين فوتبال بازی می -

  گرفت.

  گم باهات بازی کنه.رسه میبيا مامان، بيا قربونت برم، االناس خاله شيال می -

  شاهين در سوئيت را باز کرد و گفت:

  ريم پيش زن دايی، تنهاست.می -

  با اخم گفت:منير خانم 

  الزم نکرده بچه رو ببری پيش اون عفريته. چه دلشم خوشه، زن دايی. -

  چرا؟ مگه چه ايرادی داره؟ -
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  خوای باليی سر بچه مردم بياره!می -

واقعاً که شما ديگه قاطی کردين! اين دختر سوپروايزر يه بخشه، چندين پرستار  -

بردنش. چرا اشت که سر کار نمیو بيمار تو بيمارستان تحت نظارتشن. اگه مشکل د

  کنين انگار اين شاهرخ رو عمدی کشته! چتونه شماها؟طوری رفتار می

  ببرش داداش، مشکلی نيست.  -

  منير خانم با حرص گفت:

  شيوا! -

  ام با داييش باشه.چه خبره مامان؟ کاری نکنين پاشم برم. دوست دارم بچه -

ارد سوئيت شد و در را بست. وقتی ی بحث با مادرش را نداشت. وشاهين حوصله

رفت. سر بلند کيانا را به داخل برد نيال روی مبل نشسته بود و با گوشيش ور می

کرد. کرد و نگاهش به شاهين افتاد که بچه به بغل کنار در ايستاده بود و نگاهش می

حرفی را که آماده کرده بود تا به شاهين بگويد از خاطرش رفت. گوشی را کنار 

  شت و با شادمانی از جا بلند شد.گذا

  نگاه شاهين روی گوشی نيال مانده بود و اصالً حواسش به جلو رفتن نيال نبود.

  عزيزم، چه دختر نازی! دختر شيوا خانومه؟ -

  حواس شاهين به نيال جمع شد و گفت:

  بله. -

  هايش را سمت کيانا بلند کرد و گفت:نيال دست 
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  بيا بغلم. -

  نه! -

هايش را محکم دور گردن شاهين قفل کرد. شاهين رفت و روی چرخيد و دستکيانا 

  هايش را از پايش در آورد و گفت:تخت نشست و کيانا را کنار خود نشاند. کفش

  کنی دايی جون.بازی می -

  کيانا پرسيد:

  عروسک داری؟  -

  نيال رفت و مشغول پوست کندن سيب شد. کيانا دوباره با اصرار گفت:

  عروسک داری؟ دايی -

  شاهين روی تخت لميد و گفت:

  آره دايی جون دارم. -

  کجاست؟ ميدی من بازی کنم؟ -

هايش را زير بغل کيانا انداخت و او را بلند کرد و روی شکمش نشاند. شاهين دست

  کيانا باز هم اصرار کرد:

  دايی عروسک. -

  ی تخت نشست و گفت:نيال بشقاب سيب را برداشت و روی لبه

  شکنه.نبايد به بچه دروغ بگين. دلش می -
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  دروغ نگفتم. عروسک دارم. -

  کجاست؟ -

های کوچکش را شاهين به چهره نيال نگاه کرد. کيانا رو به جلو خم شد و دست

  روی صورت شاهين گذاشت و گفت:

  دايی. -

  صورت شاهين را سمت خود گرداند. شاهين رو به کيانا گفت: 

  اين عروسک منه. -

  را بلند کرد و ساعد نيال را گرفت.و دستش 

  نيال خجالت کشيد و سرخ شد. کيانا نگاهی به نيال کرد و گفت:

  اين که آدمه. -

  هم آدمه هم عروسک.  -

  کيانا نگاه متفکری به نيال انداخت و بعد رو به شاهين گفت:

  کنی؟باهاش بازی هم می -

  الزم باشه آره.  -

و شرمگين از روی تخت برخاست و رفت نيال دستش را پس کشيد و با خجالت 

روی مبل نشست. شاهين لبخند محوی زد و کيانا را کنار خود نشاند و نشست و به 

  او سيب داد.
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  کيانا نگاهی به نيال انداخت و رو به شاهين گفت:

  بگم بابا محسن يه دونه از اين عروسکا بخره!  -

  شاهين پوزخندی زد و گفت: 

  بابا محسن غلط کرده. -

  يانا متعجب و کشيده گفت:ک

  چرا؟  -

  يه دونه بود. من خريدمش و تموم شد.  -

  ميدی به من ببرم برای بابا محسن؟  -

  های گرد شده گفت:نيال خنديد و شاهين با چشم

  هی وروجک. پشيمونم نکن که آوردمت پايين. -

  خوامش. من می -

  دم. نمی -

  را از شاهين گرفت. شاهين گفت: کيانا با حالت قهر دست به سينه نشست و رويش

  تونی باهاش بازی کنی. حاال بيا سيب بخور.هر وقت اومدی اينجا می -

  کيانا خوشحال شد و رو به شاهين گفت:

  تونه باهاش بازی کنه.بابا محسن هم اومد می -
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های کيانا گرفته بود شاهين اين بار عصبانی شد و چنگال دستش را که جلوی لب

  فت و گفت:روی بشقاب کو

  خرم، فقط تو و بابا محسنت دست از سر من وردارين.برات يه عروسک می -

اش گرفته بود از جا بلند شد و به کنار تخت رفت و نيال که از کالفگی شاهين خنده

  کيانا را بغل گرفت و گفت:

  بيا من اين موهای قشنگت رو برات ببافم مثل عروس بشی. -

ی برداشت و بعد کيانا را جلوی آينه نشاند و مشغول از داخل کمد چند کش موی رنگ

  بافتن موهای او شد.

شاهين از تخت پايين رفت و روی مبل نشست و گوشی نيال را برداشت و به داخل 

  پيام گير گوشيش رفت. 

  نگاهی به او انداخت و گفت:نيال نيم

  بی اجازه به گوشی ديگران دست زدن کار زشتيه. -

  زنم. ش دست میدارم جلو چشمت به -

  کنه. از زشتی کارت کم نمی -

هايی که صبح شاهين بی توجه به نيال سه پيام آخر حسام را نگريست. همان پيام

  فرستاده بود. 
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دوبار «و در پيام دوم نوشته بود  » سالم عزيز دلم. خوبی؟«در پيام اول نوشته بود 

و در پيام سوم  »زنگ زدم جواب ندادی. حتما باز هم سرت توی بخش شلوغه

  » خوام حتما ببينمت. بهم زنگ بزنعشقم، می«نوشته بود 

صورت شاهين سرخ شده بود. گوشی را با حرص در دستش فشرد. نيال به چهره 

  عصبی شاهين نگاه کرد. 

  چيزی شده؟ شما خوبين؟  -

  به من نگو شما...  -

  تو... تو خوبی؟  -

  خوبم.  -

  طور به نظر نمياد. اين -

  کنم. ها رو حذف میپياممن  -

های قبلی رد و بدل شده نيال جواب نداد و شاهين هر سه پيام را حذف کرد. به پيام

  بين آن دو رسيد. گفت:

هايی که قبل از سه تا پيامی که فرستاده تو زندگی من، خوندم و حذف کردم. پيام -

کنکاش کنم. اما ات خوام تو گذشتهکنم. نمیها بهت داده رو نخونده حذف میاين

  خوام هم چيزی ازش يادگار بمونه.نمی

های رد و بدل شده بين آن دو را حذف کرد. نيال ته دلش غمگين شد. و بعد کل پيام

  اما حرفی نزد که شاهين عصبانی نشود.
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  فاميلی اين پسره چيه؟  -

  عظيمی.  -

اش . بايد شمارهکنهاسم اين مخاطبت از عشقم حسام به  آقای عظيمی تغيير پيدا می -

کنم ولی در هر ر رو نمینداختمش تو ليست بالک. اين کاکردم و میرو پاک می

اش بيفته رو ن اسم، شمارهخوام به اوگيره. نمیصورت حتماً باز سراغت رو می

   گوشيت.

  نيال جواب نداد. يک گل سر، بغل سر کيانا زد و گفت:

  ببين چه خوشگل شدی! -

ديد. نيال او را پايين گذاشت. کيانا سمت شاهين دويد و خود را کيانا با شادمانی خن

  در آغوش او انداخت و گفت:

  خوشگل شدم. -

  شاهين او را در آغوش کشيد و گفت:

  تو خوشگل بودی، عروسک شدی. -

بوسيد نگاهش به چهره غمگين نيال بود. نگاهش را سمت و در حاليکه کيانا را می 

های دو نفره آن دو بود. نفسش نگاه کرد. پر از عکس گوشی پايين برد و گالری را

  بند آمد. صورتش کبود شد. گوشی را روی مبل انداخت و گفت:

  گالريت هم پاک کن. -
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ده روز مرخصی نيال تمام شده بود. از عصر روز قبل با آژانس هماهنگ کرده بود 

کرد حاال میکه ساعت شش و نيم صبح جلوی در منزل منتظرش باشد. با خود فکر 

  که ماشين ندارد بايد به فکر يک سرويس باشد.

صبح ساعت شش از خواب بيدار شد. اما زير دست و پای شاهين گير کرده بود. 

آهسته تکانی به خود داد. پاهايش را که کمی هم کوفته شده بودند آزاد کرد. کمی 

ميان بازوهای از آن حالت قفل شدگی رها شد و بعد تا جايی که توانست آهسته از 

  او بيرون آمد.

از تخت پايين رفت و ديوارکوب را روشن کرد. در نور ضعيف آن موهايش را شانه 

کشيد. بعد به درون سرويس رفت و کارهايش را انجام داد. سپس با عجله لباس 

  پوشيد و بی سر و صدا از سوئيت بيرون رفت.

اوايل پاييز پوستش را  وقتی وارد سالن شد کسی نبود. به باغ رفت و هوای خنک

  نوازش کرد. به جلوی در رفت.

راننده آژانس با سمند مشکی منتظرش بود، چراغ زد. نيال رفت و سالم کرد و 

شد دلش عجيب شور آدرس را گفت و به بيمارستان رفت. هر چقدر از خانه دور می

هين فکر زد. فکر کرد شايد به خاطر اين ده روز مرخصی باشد. اما دوباره به شامی

رم. دوباره گفت گفتم دارم از خونه بيرون میکرد و با خود گفت ايکاش بهش می

  مشکلی نيست اون که اجازه داد بيام سر کار.

وقتی به بيمارستان رسيد با عجله به درون ساختمان رفت. بايد شيفتش را تحويل 

  کرد.گرفت. به دکترها و همکارانش سالم میمی
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رسيد وارد شد. به دوستانش سالم کرد. وقتی دوستش او زمانی که به بخش خود 

  را ديد متعجب پرسيد:

  عه نيال تويی؟ -

  بله. تعجب کردی! -

  و روپوشش را برداشت تا بپوشد. وقتی تعجب و نگاه دوستش را ديد گفت:

  چی شده؟ -

  آخه من بايد شيفت رو به خانم سليمی تحويل بدم نه شما. -

  ا نگاه کرد و گفت:نيال چند لحظه بی حرف او ر

  يعنی چی؟ -

  دونم. نامه از دفتر رئيس بيمارستان اومد. همين ديروز عصر.نمی -

  چی گفته؟ -

اين که تو ديگه توی بخش مسئوليتی نداری و سوپروايزر بخش خانم سليمی  -

  هستن.

  يعنی چی؟ پس چرا چيزی به من اعالم نشده! -

  دونم.نمی

  پور ببينم چی شده. رم پيش دکتر علیمن می -
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و بعد با هزار فکر عجيبی که به سراغش آمد به جلوی اتاق رئيس بيمارستان رفت. 

در زد اما کسی نبود. دکتر شب قبل درگير يک عمل سخت بود و حاال آن روز قرار 

ب خوردی بود دو ساعت ديرتر به بيمارستان بيايد. وقتی نيال اين را فهميد با اعصا

دانست چه اتفاقی افتاده است. وقتی خانم سليمی به بخش برگشت. گيج بود و نمی

  را ديد از او پرسيد:

  گن بخش رو به شما تحويل دادن.می -

  بله درسته. -

  چی شده! چرا بخش رو ازم گرفتن -

پور برام يه نامه فرستاده بود که بخش قلب با دونم. فقط دکتر علیوهللا من نمی -

ً به بخش ش ماست و به جای خانم نيال سرمد شيفت برداريد. نگران نباش، حتما

  ديگه انتقالت دادن. نبودی نامه انتقالت رو برات نياوردن. 

  زدن که در جريان باشم.يه زنگ بهم می خوب بايد حداقل -

دونم. ولی شنيدم بخش کودکان پرستار الزم داره. کمبود نيرو وهللا من ديگه نمی -

  رن.دا

  احتماالً به اونجا منتقل شدين. 

  هايش را در کاسه گرداند و گفت:نيال با سردرگمی چشم

  شم.پور بياد من ديوونه میر علیتا دکت -
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که نيال کنارش نيست دستش را روی تخت به حرکت در آورد  شاهين با احساس اين

  تا او را بيابد. وقتی دستش او را نيافت پلک گشود و گفت:

  .نيال -

و اطرافش را نگاه کرد. با خود فکر کرد حتماً به درون سرويس رفته است. با اين 

فکر به پهلو خوابيد و منتظر شد. وقتی خبری از نيال نشد متعجب از جا بلند شد و 

  به درون سرويس رفت. به در دستشويی انگشت زد و گفت:

  نيال. -

باز کرد. بيرون آمد و با فکر  وقتی جواب نگرفت در را باز کرد. بعد هم در حمام را

  منجمد چند لحظه سر جايش مات ايستاد. 

يادش آمد که امروز روز يازدهم است و مرخصی نيال از بيمارستان تمام شده است. 

  حتماً به سر کار رفته است.

نفس حرصی اش را بيرون فرستاد و رفت گوشيش را برداشت. خواست با او تماس 

ه تلفن او را ندارد. گوشيش را سر جا انداخت و به روی بگيرد. اما يادش آمد شمار

خبر رفتن تخت رفت. دمر دراز کشيد و به جای خالی نيال نگاه کرد. اعصابش از بی

  او به هم ريخته بود.

يک ساعت گذشت. با کالفگی ساعت را نگاه کرد. ساعت هشت و نيم بود هنوز هيچ 

  خبری از نيال نبود.
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درون سرويس رفت. دست و صورتش را شست و بيرون از جايش بلند شد و به 

آمد. باالتنه ست گرمکن ورزشيش را پوشيد و پاکت سيگار و فندکش را برداشت و 

  به سالن رفت. به پدر و مادرش صبح بخير گفت و به درون باغ رفت.

دويد. هدفون روی گوشش بود وقتی وارد باغ شد رامين را ديد که داشت در باغ می

  داد.ا دويدن حرکات نرمشی انجام میو همراه ب

با ديدن شاهين برايش دست تکان داد. شاهين سر تکان داد و سيگاری کنج لبش 

  گذاشت و آن را آتش زد.

زد و رامين را که مشغول انجام حرکات کششی بود نگاه متفکر به سيگارش پک می

  کرد.می

آمد و کالفه در باغ قدم بعد از اولين سيگارش و با روشن کردن دومی به حرکت در 

زد. نيم ساعت بعد رامين به سمت او آمد و هدفون را دور گردنش انداخت و گفت: 

  خوبی؟

  اهوم.  -

  انگار خوب نيستی. -

  ات رو بخور. خوبم، برو صبحانه -

  ولی انگار دمغی. - 

  شاهين با عصبانيت پکی به سيگار زد و بعد ته سيگارش را کنار انداخت و گفت:
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ريزه، کنی و اعصابم بيشتر به هم میبه هم ريخته ام. االن هم زياد سؤال می آره -

  برو تو.

  خانوم دعوات کرده، يا ديشب بهت محل نداده. کدومش؟ -

  اش خطاب به رامين گفت:شاهين با نگاه جدی

ها رو زير پام بذارم و با يه چک از خجالتت دربيام. شوخی کنی حرمتکاری می -

  هم حدی داره.

  ناراحت شدی؟ ببخشيد. خوب چی شده! بگو شايد کمکی از دستم بر اومد. -

  تنها کمکی که االن از دستت بر مياد اينه که بری داخل و اينقدر پاپيچ من نشی.  -

  يعنی چقدر؟ -

  ی رامين را چنگ انداخت و او را جلو کشيد و گفت:شاهين يقه

  رو. گمشو برو تو.من االن ديوونه ی ديوونم، پس رو اعصابم راه ن -

  و او را به کنار هل داد.

  خيال لبخند زد و گفت:رامين بی

  گيری. شه. نگو هنوزم پاچه میفکر کرديم زنت بديم از شدت هاريت کم می -

  شاهين با اخم او را نگريست که در باغ باز شد و نيال به درون آمد.

 را که از بيرون آمد نيال عصبی بود. شاهين از او عصبی تر. رامين با تعجب نيال

  نگريست.
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ها را نگريست. زير هايش را به کمرش زد و آنشاهين سمت او رفت. رامين دست

  هايش را ريز کرد تا بهتر ببيند. نور چشم

  شاهين هنوز به نيال نرسيده بود که پرسيد:

  کجا بودی؟ -

افتاد و  نيال بدون اينکه به شاهين محل بگذارد از او رد شد. شاهين دنبالش راه

  گفت:

  گم کجا بودی؟با تواَم. می -

  نيال توجهی نکرد و به راهش ادامه داد. به رامين رسيد. سالم اخم آلودی کرد.

  رامين با خنده گفت:

  صبح جمعه تون بخير. زن و شوهر شب بدی گذروندين اينقدر بد اخالقين؟ -

مشتش را در صورت توجه از کنار رامين گذشت و شاهين تا به رامين رسيد نيال بی

او کوفت. صدای فرياد رامين باعث شد نيال شوک زده برگردد و رامين را نقش 

  زمين ببيند.

  ی انگشت و فرياد خطاب به رامين گفت:شاهين خم شد و با اشاره

  خوای باش، مؤدب باش.ز. هر کی میبه زن من متلک نندا -

هايش صورتش را ميان دست نيال هراسان برگشت و کنار رامين زانو زد و به او که

  پيچيد گفت:گرفته بود و در خود می

  خوبين آقا رامين؟ آقا رامين. -
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دست رامين را گرفت و از روی صورتش برداشت و با ديدن آن همه خون دستپاچه 

  گفت:

  ای وای! چکار کردی آقا شاهين. -

  شاهين بازوی نيال را چنگ زد و او را از جا کند و گفت:

  تو.برو پاشو  -

  نيال بازويش را پس کشيد و گفت:

  کشتيش. -

  ها همه از عمارت بيرون زدند. نيال کمک کرد رامين برخيزد.از سر و صدای آن

  پرسيدند:همه هراسان می

  چی شده؟  -

  نيال نگران گفت:

  بذارين کمکتون کنم. -

  الزم نيست. -

زد که فرياد میرامين با سرگيجه به درون عمارت رفت و منير خانم بر سر شاهين 

  چرا رامين را کتک زده است؟ 

  اش در آمده بود. شاهين ساعد نيال را کشيد و گفت:ربکا از وضع رامين گريه

  بيا تو ببينم. -
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  آقای راستاد پرسيد:

  کجا بودی اين روز جمعه.  -

  شد گفت:نيال که توسط شاهين کشيده می

  بيمارستان. -

  تو چه احتياجی به کار داری؟ -

  ها باال کشيد و او را به درون سوئيت هول داد.نيال را از پله شاهين

  رامين دستمال برداشت تا بينی اش را بگيرد. عصبی گفت: 

  شکنم.بهش دست بزنی انگشتات رو می -

  شيوا با اينکه بچه هايش گريه می کردند دنبال شاهين رفت و گفت:

  داش دردت به جونم، نزنيش يه وقت.دا -

ها پايين کشيد. به درون محکم به روی شيوا بست و نيال را از پلهشاهين در را 

  سوئيت رفت و در دوم را به هم کوفت و با فرياد گفت:

  با اجازه کی از خونه بيرون رفتی؟ با اجازه کی رفتی به اون بيمارستان؟  -

  نيال کيفش را روی زمين پرت کرد و متقابال با فرياد گفت:

تونم برم بيرون؟ تونم برم سرکار؟ مگه نگفتی میگفتی میبا اجازه خودت. مگه ن -

  پس اين کارات چيه؟

  ری؟چرا بيدارم نکردی بگی داری می -
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خواستی جلوم رو بگيری که در رو ام رو گرفته بودم. نکنه میچرا؟ من که اجازه -

  قفل کنی؟

  و بعد چرخيد و مقنعه را از سر بيرون کشيد و گفت:

  ا شدم رفتم بيمارستان.با چه اميدی صبح پ -

  او حرصی دگمه های مانتويش را باز کرد و آن را از تن بيرون کشيد و گفت:

خوام کار اون وقت بهم بگن شوهرت اومده گفته به خانم سرمد شيفت ندين. نمی -

  کنه.

  و بعد رو به شاهين فرياد زد: 

  به چه حقی؟ -

  شاهين يک قدم جلو رفت و گفت:

  چون من شوهرتم.  -

  نيال مانتويش را پرت کرد و داد زد:

  ازت متنفرم. -

شاهين مات شد. سکوت کرد. چند لحظه نيال را نگريست و بعد به سراغ ميز توالت 

  رفت و کشو را کشيد. نيال خود را به او رساند و گفت:

  قرص نخور. حق نداری قرص بخوری. -
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برداشت. دو تای  شاهين، نيال را به کنار هول داد و خشاب قرص آرام بخشش را

  آن ها را خالی کرد. نيال جلو رفت و مچ او را گرفت و گفت:

  خوام بازم سی و دو ساعت بی هوش بشی.نخور اين لعنتيارو. نمی -

دهان انداخت و خشاب را رها  شاهين دستش را پس کشيد و هر دو قرص را در

  کرد.

  به سمت سرويس رفت. از روشويی دو مشت آب خورد و برگشت. 

يال از شاهين رو گرفت و رفت روی مبل نشست. پاهايش را بغل گرفت و با غصه ن

به مقابلش زل زد. به ناگاه اشکش چکيد. سر بر زانو گذاشت و شاهين روی تخت 

  نشست و سيگاری آتش زد و در سکوت به آن پک زد.

يس کرد و تا دم سروآمد. ربکا گريه میاش بند نمیکرد خون بينیرامين هر کار می

گشت. شيال با نگرانی که در خودش مشهود بود سعی رفت و بر میمشترک می

  های شيوا را آرام کند.داشت بچه

زدند. شيوا با هراس از سرويس بيرون آقا و خانم راستاد نگران در سالن قدم می

  آمد و خطاب به پدرش گفت:

  شه.مياد، داره بدتر میاصال بند ن -

  منير خانم گفت:

دختره فتنه رو صدا کن بياد، شايد شری که درست کرد رو تونست  برو اون -

  بخوابونه.
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  ربکا گريان گفت:

  حق نداريد بگيد اون بياد به داداشم دست بزنه. -

  شيوا با ناراحتی گفت:

  تو عاقلی يا ديوونه. 

  ها سرازير شد.و بعد با سرعت سمت سوئيت رفت در را باز کرد و از پله

فت. دوباره مضطرب در زد که به رويش باز شد. شاهين را در زد اما جوابی نگر

  سرد و سخت مقابل خود ديد.

  شه بگی نيال بياد.داداش می -

  چرا؟ -

رامين االنه که از خون دماغ بميره. هر کار کردم خون بند نيومد. بفرست ببين  -

  تونه کاری کنه!می

  شاهين از جلوی در کنار رفت و خطاب به نيال گفت:

  به اولين مريض بعد از ازدواجت برس.برو  -

  نيال توجهی نکرد. شيوا داخل رفت و گفت:

  ميره.کنی؟ االن مینيال قربونت برم. بيا ببين برای رامين چکار می -

  شاهين روی تخت نشست و گفت: 

  پاشو برو. -
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  هايش را پاک کرد. سمت در رفت که شاهين غريد:نيال از جا بلند شد و اشک

  روسری. -

ال برگشت و از کمدش يک روسری برداشت و با شيوا رفت. شيوا حين باال رفتن ني

  ها گفت:از پله

  رگ غيرتش هم باال زده!  -

های پر تنفرشان را نثار نيال کردند. سرويس زير نگاه وقتی وارد سالن شدند همه

  پله قرار داشت. منير خانم گفت:راه

  برو فتنه. برو ببين چکار کردی! -

  توجه از دو پله پايين رفت و خود را به سرويس رساند. ربکا گريان گفت:ینيال ب

  کی گفت تو بيای؟ همه اينا به خاطر توی عوضيه.  -

اش را نيال وارد سرويس شد و با ديدن رامين که سرش را باال گرفته بود و بينی

  داد گفت:فشار می

  شی.رتو بگير پايين االن خفه میس -

پايين آورد و مقدار زيادی خون که وارد حلقش شده بود را درون رامين سرش را 

  روشويی ريخت. نيال رو به شيوا گفت:

يه صندلی، يه تيکه پارچه، با يه مقدار يخ و سرکه، دو تا گوش پاک کن و مقداری  -

  پنبه بيارين. 

  ها را آورد. رامين را روی صندلی نشاند و گفت:شيوا رفت و سريع وسيله
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  وايسا.صاف  -

داشت و بعد آن را بعد يخ را الی پارچه گذاشت. يخ را چند لحظه روی بينی او نگه 

برداشت و روی پيشانی رامين قرار داد. بعد هم يخ را روی سر او گذاشت و خطاب 

  به ربکا گفت:

  دار.بيا نگه -

  داشت. نيال سريع دور گوش پاکن ها پنبه پيچيد. ربکا جلو رفت و يخ را نگه

  ها را به سرکه آغشته کرد و گفت:آن

  شی.سوزونه اما سريع خوب میکمی می -

بعد دست رامين را کنار زد و فتيله های پنبه را در بينی او فرو کرد. بعد هم يخ را  

از ربکا گرفت و چند ثانيه پشت گردن او قرار داد. يخ را برداشت و دوباره روی 

  پيشانی او گذاشت.

  گفت: شيوا مضطرب

  شه؟ ب میخو -

  آره.  -

چند دقيقه بعد که رامين به خاطر يخ سردش شده بود بدنش لرز گرفت. نيال يخ را 

  به شيوا داد و گفت:

  بگير، ممکنه سرما بخوره. -

  و بعد پيشانی رامين را کمی فشرد و گفت:
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  بهتری؟ -

  رامين به سختی گفت خوبم. 

  ره؟ خون توی حلقت نمی -

  نه.  -

نی تو سالن. نيم ساعت ديگه با دقت اين فتيله ها رو بکش تونی بری بشيمی -

  بيرون. 

  مرسی.  -

ربکا بازوی رامين را گرفت و با او همراه شد. نيال خواست برود که شيوا او را 

  داشت و گفت:نگه

  شاهين به خاطر تو رامين رو زد؟ -

  آره.  -

  چرا؟  -

  نيال مغموم آهی کشيد و گفت:

  از خودش بپرس. -

  به سالن رفت که منير گفت:و بعد 

دونم و بشين تو خونه، حق بيرون رفتن هم نداری. دفعه بعد بيرون بری من می -

  تو.
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  آقای راستاد گفت:

نونت نيست يا آبت که ميری سر کار؟ هر چی خواستی به من بگو. من برات  -

  کنم.فراهم می

  مگه زندگی فقط نون و آبه؟  -

  منير با عصبانيت گفت:نيال اين را گفت و راه افتاد. 

  ی بی پدر مادر.جای تشکرته فتنه -

نيال سر جايش ايستاد. خواست جواب منير خانم را بدهد. اما پشيمان شد و خود را 

  به سوئيت رساند. وارد شد و در را بست. 

شاهين را نشسته روی تخت ديد. بی توجه به او روسريش را روی زمين انداخت 

د. رو به تکيه گاه مبل کرد تا نگاهش به درون سوئيت و رفت روی مبل دراز کشي

  نباشد. 

شاهين نفس عميقی کشيد و از روی تخت بلند شد. رفت مانتوی نيال را برداشت و 

مرتب کرد. بعد هم مقنعه و روسری او را از روی زمين برداشت و به سراغ کمدش 

بلند کرد و سر جا های او را آويزان کرد و بعد برگشت و کيف نيال را رفت. لباس

  گذاشت.

ی مبل نشست. گوشيش را از جيب گرمکنش در آورد و رفت پشت نيال روی لبه

  دستش را به موهای او کشيد و گفت:

  با من قهری؟ -
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نيال جوابش را نداد. آنقدر از دست شاهين حرصی و عصبانی بود که دلش 

  خواست تا ابد با او حرف نزند.می

  به نيال تکيه کرد و گفت:

  بيا کندی کراش بازی کن. -

  صفحه بازی را برای او باز کرد. گوشی را مقابل نيال گرفت.  

  نيال عصبی از جا بلند شد و شاهين را کنار زد و گفت:

خوای کندی کراش ی خونه رو به هم ريختی االن میمنو مسخره کردی؟ همه -

  بازی کن. بازی کنم؟ برو وضعيت آقا رامين رو ببين، بعد بيا کندی کراش 

  نيال... -

گن بی پدر گن فتنه، به من مینيال مرد، نگو نيال. به خاطر کارهای تو به من می -

کردم دونن من به تو اعتماد کردم. رو حرف تو حساب کردم. فکر میمادر. نمی

  تونم زندگيم رو به روال قبل ادامه بدم. اما اشتباه کردم.می

  اد و گفت:نيال سرش را به چپ و راست تکان د

تو اصالً قابل اعتماد نيستی. کسی که مدام قرص بخوره، جسمش رو با اين قرصا  -

کنترل کنه معلومه که قابل اعتماد نيست. اما منه احمق اعتماد کردم. تو راست 

  گفتی. من احمقم.می

  جويد.هايش را میاو از روی مبل بلند شد و در سوئيت قدم زد. شاهين در سکوت لب
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گفت شوهرت اومده گفته از شيفت پيش رئيس بيمارستان خورد شدم. می امروز -

  درت بياريم. خيلی محترمانه عذرم رو خواست.

  نيال رو به شاهين با حرص گفت:

کردی. همه شرطات رو به جون تو که داشتی واسه من شرط و شروط تعيين می -

  فهمی؟ام. میهذاشتی برم سر کار. من با کار کردن زندخريدم ولی فقط میمی

  فهمم.آره می -

  نيال سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

فهمی. چون تو که سر کار نميری لذت کار کردن رو بفهمی. تو که روز نه، نمی -

دونی دوزی، شب رو به روز، يا خوابی يا نشستی پای گوشيت. چه میرو به شب می

دونی وقتی آدم خسته از سر چه مینياز روح آدم به کار کردن و خسته شدن چيه! 

دونی تحمل زنه واسه يک ساعت خواب يعنی چی؟ چه میله می گرده، لهکار بر می

دونی نکردن يه در و ديوار تکراری و آدمای تکراری تر چه لذّتی داره. چه می

غرق شدن تو کار چه حالی داره! فکرت آزاده، روحت مشغوله، به بدبختيات فکر 

کنی. مغزت از هر هياهويی آزاده، نه؛ تو های روحی فکر نمیشکنجه کنی، بهنمی

دونی؛ چون يه کسی اون باال هست که حسابت رو شارژ کنه. برای همين اينا رو نمی

کنم دی. آقای راستاد! ولی من بميرم دستم رو جلوی پدرت دراز نمیدل به کار نمی

ی که سر کار رفتم جلوی بابای که بهم پول بده تا مانتو و کفش بخرم. من از روز

خودم هم دستم رو دراز نکردم چه برسه به بابای تو. فکر کردی تا ده روز پيش 

شه زندگی کرد؟ نه. تو زن اينطوری زندگی کردی از اين به بعد هم اينطوری می
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داری البته اگر درکش رو داشته باشی. زندگی اين نيست تو اين چارديواری زندگی 

سينی غذا بيارن، شکمت سير بشه و تموم. بايد روی پاهای خودمون  کنی و برات يه

  وايسيم که منت کسی رو سرمون نباشه. فردا نگن، جا داديم، آب داديم، دون داديم...

  شاهين يکدفعه با صدای بلند گفت:

دونم. وقتی من کار گی. بهتر از تو میکافيه... من بچه نيستم که اينا رو به من می -

نوشته » غ«دونستی شغل با کدوم و ميليونی در آمد داشتم تو اصالً نمیکردم می

شه. وقتی موجودی حساب بانکی من به خاطر همين کار کردنا ميلياردی بود تو می

اش دونستی ميليارد چند تا صفر داره. ولی توی يک شب همجنس تو همهاصالً نمی

م رو از دست دادم. من يک تو پوست گردو. اميد رو به باد داد. دستم رو گذاشت

شبه هم عشقم رو باختم، هم روح و روان و سالمت جسم و عقلم رو از دست دادم. 

به خاطر کسی مثل تو و از جنس تو. وقتی رفت به خودم گفتم ديگه تموم شد. زندگی 

تموم شد. کرکره رو کشيدم پايين و همه چی تعطيل. برای من روضه نخون. من 

  زی به من بگو که من ندونم. ام. از چيزخم خورده

فهميدی که اون ديگه نيست، اما االن دونستی، میدونی. اگه مینه. تو هيچی نمی -

يکی جای اون اومده. من هستم. مگه نميگی من زنتم. خوب پس مثل يه شوهر 

  کنه؟ تو هم همون کار رو بکن.رفتار کن. يه شوهر واسه زندگيش چکار می

  از شنبه.  -

  شن شنبه ای که هيچوقت نمياد.های سخت از شنبه شروع میژيمی رهمه -

  خرم.رم سر کار. مانتو کفشتم خودم میاس نيال خانم. از همين فردا میامروز جمعه -
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  جز مسخره کردن کاری نداری؟ -

  شاهين نيال را با جديّت نگريست و گفت:

کنی االن دارم طی اين ده روز که اينجا بودی چند بار مسخره کردم که فکر می -

  کنم؟ مسخره می

  نيال با خود گفت:

  واقعاً هيچوقت. -

  کرد. رفت و روی تخت دراز کشيد و گفت:نيال احساس سردرد می 

خواد بخوابم و ديگه بيدار نشم و ريخت اين ميرم. دلم میدارم از سر درد می -

  ی رو نبينم.زندگ

  ی تخت نشست و گفت:شاهين از جايش بلند شد و روی لبه

  تو گفتی از من متنفری!  -

  آره. -

  واقعاً ازم متنفری؟ -

  نباشم؟ -

  نه.  -

  کنه.سرم درد می -

  برات قرص بيارم. -
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زنی؟ بذار بخوابم. مگه تو دوتا قرص نخوردی، چرا نه. چرا اينقدر حرف می -

  نخوابيدی؟

ه برای شن من بخوابم فقط دردمو تسکين ميدن. ديگردم. اينا باعث نمیمسکن خو -

  آوری ندارن.من قدرت خواب

نيال ساعدش را روی سرش گذاشت تا بخوابد. شاهين خود را به کنار نيال کشيد و 

دستش را روی کمر او انداخت. نيال چند لحظه مقابلش را نگاه کرد و بعد بدون 

  هايش را بست.حرف چشم

در منزل آقا جالل به صدا در آمد. آقا جالل تصوير را نگاه کرد و با ديدن حسام  زنگ

  چند لحظه مکث کرد. سپس دگمه را زد تا در باز شود.

  کی بود آقا جالل؟ -

  حسام بود. -

  باز که نکردی!  -

  آد تو.چرا داره می -

  ای وای خدا مرگم بده. حاال چی بهش بگيم! -

  زنم باهاش.میشما هيچی نگو من حرف  -

  باشه حتماً.  -
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آقا جالل در را باز کرد. حسام داخل شد. با هم دست دادند و احوال پرسی کردند. او 

با انيس خانم هم خوش و بش کرد و پاکت شيرينی را که يک دسته گل و جعبه 

  کوچکی کنار آن بود به انيس خانم داد و گفت:

  مخصوص نيال خانمه.  -

  ها را روی ميز گذاشت و گفت:آن انيس خانم تشکر کرد و

  رم چايی بيارم.می -

  آقا جالل و حسام مقابل هم نشستند.

  نيال نيست؟ -

  نه نيست. -

ده. رفتم دم جواب نمیداره. پيام میزنم بر نمیکجاست اين دختر؟ بهش زنگ می -

  سراغش بيمارستان گفتن مرخصی گرفته.

  بله چند روزی مرخصی گرفته بود. -

  کجاست؟االن  -

  خواد چند روزی تنها باشه.رفته سفر. می -

کنم چون يه مدت هم من رفتم مسافرت تا با خودم سر خيلی مسائل کنار درکش می -

  بيام. االن هم واقعاً دلم براش تنگ شده. خيلی وقته نديدمش.

آقا جالل سر فرود آورد. انيس خانم با سينی چای برگشت. حسام تشکر کرد و 

  برداشت و گفت:استکان را 
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  نيال کجا رفته؟ -

  انيس خانم به آقا جالل نگاه کرد. آقا جالل گفت:

  رفته شيراز. -

  چه جای خوبی هم رفته. حاال کی مياد؟ -

  دونم.نمی -

  حسام خطاب به انيس خانم گفت:

  انگار شما حالتون بهتره. -

  شده.بله خوبم خدا رو شکر. از وقتی اون خبر خوب رو شنيدم حالم عالی  -

  کدوم خبر؟ -

  دونی!مگه نمی -

  نه، چی شده؟ -

  آقا جالل گفت:

  گرده خونه.قراره سينا به زودی آزاد بشه. بهش رضايت دادن. نه ماه ديگه بر می -

  های گرد شده به آقا جالل نگاه کرد. ناباور گفت:حسام با چشم 

  گين؟جدی می -

  بله.  -
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ديد. خبر خوش را در خواب هم نمیهايش گرفت. اين حسام صورتش را ميان دست

  گشت و ديگر خبری از به دار آويختنش نبود.دوست عزيزش به زودی برمی

  هايش را پايين کشيد و با صدايی که بغض شادی داشت گفت:دست

  شنيدم.کاش اين خبر رو توی خيابون می-

  چطور؟ -

  که بتونم از خوشحالی داد بزنم، بخندم. باال و پايين بپرم. -

هايش را روی صورتش گذاشت و از شادی که در به ناگاه به گريه افتاد. دستو 

  قلبش حس کرد گفت:

  اين بهترين خبر دنيا بود. -

  بعد از چند لحظه سر بلند کرد و نفس عميقی کشيد و گفت: 

  ها رضايت بدن.ديدم که اونوای خدا، اين باور کردنی نيست. توی خواب هم نمی -

  باور نبود. ولی اتفاق افتاد. برای ما هم قابل -

  عمو جان. -

  جانم. -

ره، اگه اجازه بدين من و نيال يه پس حاال که همه چی داره به شادی پيش می -

مون رو رسمی کنيم. اينطور يه بهونه واسه شادی هم جشن عقد بگيريم. رابطه

  م.کنيداريم. ان شاءهللا سينا که بيرون اومد يه عروسی بزرگ هم برگزار می
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  اجازه بده حسام جان، اجازه بده عزيزم. -

  بفرماييد. -

راستش طی اين مدت که ما درگير ماجرای سينا بوديم، شما و خانوادت خيلی از  -

ما دور افتادين. نيال توی اين مدت تمام سعيش رو کرد که از شما دور نشه ولی 

و نگرانش  نشد. سردی بينتون پيش اومد که اين آخرا خيلی بهش اعتراض داشت

  بود و با اتفاقای اون شب

  توی خونتون بعد هم شرکت، نيال به فکر تجديد نظر افتاد.

  حسام با ترديد پرسيد:

  اين يعنی... -

  خواد با شما ازدواج کنه. نيال نامزدی رو رد کرد و تجديد نظر کرد. اون نمی -

  حسام ناباور و گيج گفت:

  کنين، نه!شوخی می -

ها بهتون تکيه کرد و يال شما کسی نيستين که بشه تو سختیاصالً! از نظر ن -

  خانوادتون کسايی نيستن که بتونن جای ما رو براش پر کنن.

حسام سرگردان و هيجان زده از جا جهيد و سمت اتاق نيال رفت. در اتاق را باز 

  کرد و صدا زد:

  نيال! -

  های ديگر را نگاه کرد و گفت:اتاق
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نيال کجاست! بايد باهاش حرف بزنم. من که بهش گفتم زير هزار جور فشار بودم.  -

  شه. کنم. درست میمن که گفتم سعيم رو می

  وقتی نيال را پيدا نکرد گفت:

  خاله انيس، نيال کجاست؟  -

انيس خانم ناخواسته به گريه افتاد و در خود مچاله شد. حسام جلو رفت و کنار او 

  :زانو زد و گفت

رم به دست و پاش کنی قربونت برم؟ شما بگين نيال کجاست، من میچرا گريه می -

خواد با من زندگی کنه، نه پدر افتم. به خدا من تو اين مدت شکنجه شدم. نيال میمی

تونستم و مادرم. من هم توی اين مدت سرگردان بودم. واقعاً ديگه بد و خوب رو نمی

سينا پيش بردنش امکان نداره، زير بار فشار  تشخيص بدم. کارهای شرکت بدون

با خانوادم.  شدم، از يه طرف کشمکشکارهای شرکت از يه سمت داشتم ديوونه می

دونستم بايد چه خاکی به سرم بريزم. ولی شما هم که همه بدحال بودين. من نمی

 توی اين دو هفته که با خودم خلوت کردم تصميم گرفتم همه چی رو از اول شروع

  کنم.

  بعضی وقتا برای شروع دوباره خيلی ديره. -

اين را آقا جالل گفت و برخاست و بعد به اتاق نيال رفت و يک چمدان با چند پاکت 

  بيرون آورد. همه را کنار درب وردی گذاشت و گفت:

ها رو پس بديم. حسام همه چيز را جدی ديد. سر بر زانوی ی ايننيال خواست همه -

  ت و گفت:انيس خانم گذاش
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  کنم نيال رو ازم نگيرين.التماس می -

انيس خانم دستش را روی موهای او کشيد و نگاه اشکبارش را به آقا جالل دوخت. 

  آقا جالل با غصه سر تکان داد.

  باری از غم و درد منزل آقای سرمد را ترک کرد.و چند دقيقه بعد حسام با کوله

  

                         ***  

شنبه بود. شاهين ساعت هفت از خواب بيدار شد. با کرختی تکانی به  صبح روز

های لعنتی او داد. قرصخود داد. پايش را از روی پای نيال برداشت و خود را کش

اش کردند. بازويش را از زير گردن نيال پس کشيد و رفت حولهرا بی حس و حال می

  را برداشت. به حمام رفت و دوش گرفت.

آمد ساعت هفت و بيست بود. پای ميز توالت ايستاد و موهايش را با وقتی بيرون 

ها حالت داد. موهايش را عقب داد و بعد به خود عطر سشوار خشک کرد و به آن

  هميشگيش را پاشيد. نيال که از صدای سشوار بيدار شده بود غرغرکنان گفت:

  از اين عادتا نداشتی سر صبح سشوار بکشی، چه خبره؟  -

  از کمد لباس برداشت و مشغول پوشيدن شد. بعد هم گفت:شاهين 

  نيال. -

  بله.  -

  پاشو.  -
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  چرا؟  -

  پاشو کارت دارم. -

  آد. خوابم می -

  شه.نيال سريع باش، دير می -

  نيال پتو را کنار زد و نيم خيز شد و گفت:

  چيه؟ -

کرد. دو دگمه و با ديدن شاهين در آن پيراهن و شلوار ابتدا او را چند لحظه نگاه 

ی باالی پيراهنش باز بود و تن او را به نمايش گذاشته بود. موهايش را به زيبايی 

  آمد.آراسته بود. آن شلوار راسته مشکی به شدت به پيراهن جذب سفيد او می

  زنی؟ شناسی يا داری ديد میخانوم من رو می -

  نيال به خود آمد و نشست و گفت:

  زنم.هم مینه که خيلی دلبری، ديد  -

  نيستم؟ -

  نه! فقط تعجب کردم که يه بار با لباس درست حسابی غير از گرمکن ديدمت. -

  خيلی خوب، پاشو حاضر شو بايد بريم جايی کار داريم. -

  کجا؟ -

  نپرس. فقط پاشو لباس بپوش کارم زياده. -
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  چه عجب ديدم عجله هم داری واسه يه کاری. -

  ب به نيال گفت:شاهين با چهره و لحن جدی خطا -

  شی يا بيام پرتت کنم تو سرويس؟ پا می -

  از شما بعيد نيست. -

  نيال بعد از اين حرف به درون سرويس رفت. شاهين سری تکان داد و زير لب گفت:

  به هر سازی برقصی آدم بده ای. -

  بعد از جا بلند شد و تخت را مرتب کرد و منتظر شد تا نيال بيايد. 

  پرسيد:وقتی نيال آمد 

  من چی بپوشم؟  -

  رکابِی منو. -

  بری که بدونم چی بايد بپوشم! باشه خنديدم. اول صبحی من رو کجا می -

  پوشی، بپوش فقط زود باش ساعت هشت شد.هر چی می -

نيال نگاه ديگری به تيپ او کرد و بعد يک دست لباس انتخاب کرد. يک شلوار جين 

خواهد برود که چه دانست کجا می نمیراسته و يک مانتوی مشکی پوشيد. اصالً 

  بپوشد. يک روسری هم برداشت که شاهين با ديدن روسری رنگ روشن گفت:

  يه روسری تيره بردار. -

  چرا؟  -
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  يه روسری تيره سرت کن و راه بيفت. -

نيال يک روسری مشکی برداشت و به جلوی آينه رفت. آرايش مختصری کرد و در 

  کرد.را نگاه میتمام طول مدت شاهين او 

  کرد گفت:هايش را به هم ماليد و در حاليکه خود را برانداز مینيال لب

  زنی؟شناسی يا ديد میآقا من رو می -

  زنم با هم که تعارف نداريم.ديد می -

های گرد شده رو به شاهين کرد. شاهين از روی صندلی ميز توالت بلند نيال با چشم

های شد و دستش را دور کمر نيال انداخت و او را به خود چسباند. با نگاه در چشم

  خود شد. نيال سر خم کرد. نيال از حجم بوی عطر تن او و آن نزديکی از خود بی

های خود را پاک کرد و مال برداشت و لبوقتی شاهين از نيال جدا شد، يک دست

  دستمال را در سطل انداخت و گفت:

  رژت رو تمديد کن بريم. -

های گرد شده و چهره ناباور رو به آينه کرد و رژ را برداشت و نيال با همان چشم

  هايش کشيد.دوباره روی لب

  روسری را روی سرش انداخت و يک کيف مشکی برداشت.

  وشيد و تيپش را با آن کامل کرد.شاهين يک کت مشکی پ

  بعد هم راه افتادند. شاهين درب پايينی سوئيت را قفل کرد و يک کليد به نيال داد.

  کنی؟های خودتون که کسی نيست. چيز مهمی هم نداريم. چرا قفل میجز بچه -
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  به حساب عادت بذار. -

وارد سالن شدند توانست اين حرکت را به حساب عادت بگذارد. وقتی اما نيال نمی

ميز صبحانه حاضر بود. خانم و آقای راستاد مقابل هم نشسته بودند و داشتند 

  خوردند. صبحانه می

  نيال بيا. -

  شاهين نشست و گفت:

  صبح بخير. -

کردند. خيلی سال بود شاهين را اين وقت پدر و مادرش با تعجب او را نگاه می 

  صبح تا اين حد مرتب نديده بودند.

  خطاب به نيال گفت:شاهين 

  چرا نميشينی؟ -

  منير خانم ابرو در هم کشيد.  

  نيال کنار شاهين نشست و آهسته گفت:

  سالم. -

  آقای راستاد خطاب به او گفت: 

  سالم... صبحت بخير. خوبی؟ -

  ممنون. خوبم. -
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  نگاهت رو باال بگير من رو ببين. -

  نيال به آقای راستاد نگاه کرد.

  از من ناراحتی؟ -

  نيال دوباره نگاهش را به زير گرفت. منير خانم گفت:

  چرا ناراحت باشه؟ برادرش رو در مقابل کمترين چيز بخشيدی، بده! -

  من با شما صحبت نکردم خانم. -

  منير خانم ابرو در هم کشيد. شاهين نان و پنير در دسترس نيال گذاشت و گفت:

  بخور که بريم. -

  ريخت.و بعد برايش چای در فنجان 

  کجا به سالمت بابا؟ -

  برم. بعد هم ميام شرکت. نيال رو تا جايی می -

  آقای راستاد ناباور همسرش را نگاه کرد و بعد شادمان خنديد و گفت:

  افتی.پا قدم عروس خوب بود. داری به فکر زندگی می -

  واد.خگه زندگی خرج داره و من بايد کار کنم. پول واسه کفش و مانتو میآخه می -

  نيال معترض رو به شاهين گفت:

  من کی چنين منظوری داشتم؟ -

  شاهين لبخند محوی زد و چشمکی به پدرش پراند.
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  بعد از اينکه صبحانه مختصری خوردن هر دو از جا بلند شدند.

  نيال! -

  نيال و شاهين ايستادند و رو به آقای راستاد کردند.

  بله! -

  بری تونیمن با نيال کار دارم. تو می -

  شاهين سر فرود آورد و گفت:

  خداحافظ. -

  شاهين رفت. آقای راستاد گفت:

شه. ولی هر چی هست دونم تو با اين پسر چکار کردی که باز داره سر پا مینمی -

  کارت خوبه.

  منير خانم با حرص گفت:

کرد. شاهين کرد رفتارش تغيير میدونی اون با هر کس ازدواج میخودت خوب می -

يست با يه زن بد تا کنه. پسری هم نيست که بخواد وبال گردن کسی بشه. پسری ن

  خواد جلوی اين دختر سرخورده بشه.فقط نمی

دليلش هر چی که هست خوبه خانم. نيال ديروز به فکر سر کار رفتن بود و شاهين  -

  ره سر کار. خوب دخترم... امروز خودش داره می

  اين دختر دختر تو نيست. -
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  تاد رو به نيال گفت:آقای راس

  مراقب شاهين باش و تشويقش به زندگی کن. کاری کن خودش رو پيدا کنه. -

تونه خودش رو کنترل پسر شما هيچ مشکلی نداره. يه آدم مشکل دار هيچ جا نمی -

داره. سعی داره مؤدب کنه خودش رو نگهکنه. ولی ايشون جايی که بخواد سعی می

  باشه، سعی داره درست رفتار کنه. 

  پس تو هم سعی کن تالشش بی نتيجه نباشه و از نظر تو مشکل پسر من کجاست؟  -

کنم پسرتون قدرت منطق بااليی داره. اما گاهی برای ردن. من حس میقرص خو -

که اتفاقات اطرافش رو نبينه به قرص خوردن رو خوابوندن اين منطق، برای اين

خوره که نبينه، نشنوه، حس نکنه. انگار خودش هم از چيزی که آره. قرص میمی

  ر باشه. شه نخواد بهتشده بيزاره ، اما يه سری چيزا هم باعث می

  خواد تغيير کنه پس کمکش کن.اما انگار االن می -

  کنم. سعيم رو می -

  اگر خودش بدتر اعصابش رو خورد نکنه شانس آورديم. -

  تونی بری دخترم.می -

  نيال حرکت کرد که آقای راستاد گفت:

  راستی! بهش بگو دگمه هاش رو ببنده. -

  چشم. -
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ی وارد باغ شد، شاهين و رامين را ديد که داشتند نيال راه افتاد و خداحافظی کرد. وقت

کند. وقتی زدند. شاهين از حالتش مشخص بود رامين را سرزنش میبا هم حرف می

  به کنارشان رسيد رامين با لبخند دندان نمايی رو به نيال کرد و گفت:

  به به! نيال خانوم.  -

  صبح بخير. -

  بخير. -

  گفت: نيال صورت کبود رامين را نگريست و

  بهترين؟ -

  خوبم. -

  بريم نيال.  -

نيال دنبال شاهين راه افتاد. شاهين در ماشين را برای نيال باز کرد. نيال سوار شد. 

  شاهين هم نشست و ريموت را زد. در باز شد. او ماشين را بيرون برد که نيال گفت:

  شه خواهش کنم يقه تون رو ببندين.می -

  دستور حاج آقاس؟  -

  افته. دگمه ديگه باز شه نافتون بيرون می نه. يه -

  شناسم، خواست ايشونه.من حاجی رو می -

  نيال خود را سمت او کشيد. دست برد و دگمه او را بست و گفت:
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  وام.خاالن من اينطور می -

  پس يعنی من از االن اجازه دارم در مورد پوشش تو نظر بدم؟ -

  نيال عقب کشيد و او را نگريست. گفت:

  گر الزم باشه بله حق دارين.ا -

تونم دستمال بردارم رژت رو پاک کنم يا من رو جمع نبند. ولی اين يعنی من می -

  روسريت رو بکشم جلوتر يا بگم مانتوت تنگه برو عوض کن.

شه گير دادن و تحميل...در ضمن االن با زبون بی زبونی گفتی روسريم اين که می -

  عقبه، رژم زياده، مانتومم تنگه! 

کار توام تحميل بود نيال خانم. در ضمن من بخوام حرفی بزنم با زبون درازی  -

  زبونی ندارم. گم. نيازی به زبون بیمی

پوشيد درست ر بپوشيد. فقط هر چی میخوام تحميل کنم چی بپوشيد و چطومن نمی -

  بپوشيدش. دگمه رو گذاشتن که ببندين. 

  باشه تو بردی...  -

  شاهين ماشين را به حرکت در آورد و گفت:

يه دليل ديگم هست. مثالً اينکه دوست نداشته باشی کسی من رو ديد بزنه، غير  -

  از خودت. حرف حاج آقام سند شد بر کارت.
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فت و توجه نکرد. شاهين لبخند زد و او را به مقصد مورد نيال ايشی زير لب گ

ای از روی صندلی عقب برداشت. راه نظرش برد. وقتی پياده شدند شاهين پوشه

  افتادند وارد بيمارستان شدند. 

  چرا اومديم اينجا؟  -

  چون مجبوريم. -

  چطور؟  -

ياست رفتند. شاهين حرفی نزد. بی حرف وارد ساختمان شدند و يک راست به اتاق ر

  با رئيس بيمارستان سالم و احوال پرسی کردند و نشستند. 

  خوب آقا شاهين، پس ايشون همسرتون هستن!  -

  بله. خانم نيال سرمد. -

نگاهی به شاهين کرد و رئيس بيمارستان پوشه را جلو کشيد و ورق زد. نيال نيم

ا باال و پايين انداخت پرونده را نگريست. پرونده برای نيال آشنا بود. دکتر سرش ر

  و با دقّت صفحات را خواند. و بعد از چند دقيقه سر بلند کرد گفت:

  بسيار عالی.... فقط يه موردی هست؟ -

  چی؟  -

  تونيم به ايشون بديم پرستاری توی بخش داخلی زنان هست. کاری که ما می -

  و رو به نيال گفت:
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تونين يه درجه بيايين ين. االن میشما دو سال سوپروايزر بخش بيماران قلبی بود -

  پايين و يه پرستار ساده باشين؟

  نيال سردرگم دکتر و بعد شاهين را نگريست. شاهين گفت:

خواست توی اون بيمارستان من قول داده بودم بذارم بيای سر کار، ولی دلم نمی -

  ادامه بدی. اما اينجا باشی من مشکلی ندارم.

  زده گفت:نيال گيج اما خوشحال و ذوق 

  باشه حتماً. اشکالی نداره.  -

برن ما اينجا منتظر خيلی خوب، پس از يک ماه ديگه که خانم محمدی تشريف می -

  شمائيم.

  هايش را به هم فشرد و گفت:نيال با خوشحالی دست

  مرسی آقای دکتر. -

 سپارم کارهاتون رو انجام بدن. فقط روزی کهتونيد تشريف ببريد، من میشما می -

  بريد سر کارتون.ديد و تشريف میآييد چند تا امضا هست انجام میمی

  ممنون.  -

وقتی خداحافظی کردند و از اتاق بيرون آمدند نيال از خوشحالی سر از پا 

  شناخت. شاهين گفت:نمی

  بريم؟ -
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ی او فشرد. شاهين نيال خود را در آغوش شاهين پرت کرد و سرش را به سينه

  لبخند زد و دستش را روی کمر نيال زد. 

  زمانيکه سوار ماشين شدند نيال خطاب به شاهين گفت:

  شه.اصال باورم نمی -

  چرا؟ -

  بينم. کردم هرگز رنگ بيرون رو نمیآخه بعد از ماجرای ديروز فکر می -

  گه با ديوونه طرفی؟چرا؟ م -

نيال ساکت شد. ياد حرفهايی افتاد که در اوج عصبانيت بار شاهين کرده بود. شاهين 

  ماشين را به حرکت در آورد. عينکش را به چشم زد و گفت:

  کاری نداری ببرمت خونه؟ -

  نه. ممنون. -

آورد. ها را يکی يکی به خاطر نيال به حرفهايی که به شاهين زده بود فکر کرد و آن

  به يکباره گفت:

  خوام.معذرت می -

  بابت؟ -

  حرفهای ديروزم. -

  قبالً هم گفتم که آدما تو اوج عصبانيت خود واقعيشون رو نشون ميدن.  -
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  بله گفتين و از نظر شما من تو اوج عصبانيت چجور آدميم؟  -

  شما؟  -

  تو. -

  شی و عجول.طلبکار می -

  عوای ما مربوط نبود.زدی؟ اون به دنبايد رامين رو می -

نبايد؟ نبود؟ شنيدی پسره ابله چی بهت گفت؟ چند دقيقه قبلش بهش تذکر دادم که  -

  فهمه.شه کمتر میشعور. هر چی بزرگتر میدرست حرف بزنه. مرتيکه بی

چاره بينيش بد کردی. بیاون مثل برادر کوچيکترته. نبايد روش دست بلند می -

  ای خورده بود.ضربه

  رک.به د -

  کنی.شی بزرگ و کوچيک نمیتو هم وقتی عصبانی می -

  کنم تغيير کنم.سعی می -

خواست يکی به دو و يا لج ماند. مرد عجيبی بود. نمیهای او مینيال در کف جواب

  کند و يا فقط برای اينکه چيزی گفته باشد حرفی بپراند.

بودن به راحتی  بيشتر حرفهای طرف مقابلش را در مورد خودش در صورت منطقی

  پذيرفت.می

  گم چرا خواستين که من جا به جا کنم؟ می -
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  چون دوست ندارم جايی کار کنی که نامزد سابقت ممکنه بياد سراغت.  -

  نيال به خاطر جواب صريح او يکه خورد.

  شرط و شروطت چی بود؟  -

چشت رو  که بيمارستان قبلی برای کار کردن نری ولی ماشاءهللا وقتی يکيش اين -

تونه جلوت رو کنی به حرف زدن کسی نمیکنی شروع میبندی دهنت رو وا میمی

  بگيره.

  نيال خجالت کشيد و گفت: 

  شه من برم خونه بابا، ماشينم رو برای رفت و آمد بردارم؟می -

  نه.  -

  چرا؟ -

  ما خودمون ماشين داريم. ميرسونمت -

گردم خونه. بيرون برم و يا بر میشه. من صبح زود بايد اينجوری که نمی -

  اينطوری اذيت می شين.

  کنم حاال تا يک ماه ديگه. يه فکری می -

  وقتی به مقصد رسيدند، نيال قبل از پياده شدن گفت:

  آقا شاهين. -

  شاهين رو به او کرد و عينکش را در آورد.
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  بله. -

  به خاطر امروز ممنون. -

  تشکر همراه يه کادوی کوچولو بهتره.تشکر خشک و خالی که فايده نداره.  -

  مثالً چی باشه؟  -

هايش را داخل کشيد. مردمک چشم راستش را شاهين چشم چپش را بست و لپ -

  تکان داد که مثالً در حال فکر کردن است.

  نيال ناخواسته خنديد. شاهين چشمش را باز کرد و گفت: 

  مثالً اين پيشوند آقا رو از اول اسم من برداری. -

نيال فکر کرد که چرا شاهين تا اين حد سعی دارد با هم صميمی شوند! با اين حال 

  سری تکان داد و گفت:

  باشه. -

  االن يه دونه بدون پسوند و پيشوند بگو.  -

  نيال رويش نشد. سريع پياده شد و گفت:

  بينمت.می -

کنار را ی  شاهين لبخند زد. نيال جلوی در ايستاد و زنگ را فشرد. شاهين شيشه

  پايين کشيد و گفت:

  نيال. -
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  نيال رو به او کرد. 

  ازم متنفر نباش. -

  اين را گفت و رفت. در باز شد اما نيال دور شدن او را نگريست.

  

  فصل هشتم:

  هايش گرفته بود.آن روز حسام در دفترش نشسته بود و سرش را ميان دست

   شده بود.د تمام فکر و ذکرش نيالاز روزی که از شمال برگشته بو

داد، پاسخی دريافت داد و هر چقدر پيام میگرفت جواب نمیهرچه با او تماس می

کرد. حتی به بيمارستان سر زده بود. گفته بودند استعفا داده است. حاال بعد از نمی

  نيال تصميم نهاييش را گرفته است.چهار روز مطمئن شده بود که 

که نيال در تنهايی دردناک خود دست و  ایگشت و لحظه به لحظهبه گذشته بر می

  آورد.زد را به خاطر میپا می

  او نامزدش را، عشقش را کنار گذاشت تا بار مشکالت روی دوشش سبک باشد.

شد. پرسيد. نيال نگرانش میگرفت. نيال حال او را مینيال هميشه بود، با او تماس می

فسردگی مادرش، اما به نبود حسام نيال تنها بود، از داغ روزگاِر برادرش، از غم ا

  کرد.اعتراض نمی

  کرد هميشه مراقب خودش باشد.شد و به او تأکيد میزد، حالش را جويا میزنگ می
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زد تا حال حسام را بپرسد، حسام احساس بدی پيدا حاال که ديگر نيال زنگ نمی

در کرد. احساس سردرگميش بيش از پيش شده بود. کمبود کسی يا چيزی را می

  کرد. وجودش حس می

رفت. هر وقت نيال برای پذيرايی به ياد گذشته افتاد. روزهايی که به منزل سر مد می

دانست عاشق کرد خودش میآمد، حسام دست و پايش را گم میبه اتاق سينا می

  ای دوستش شده است. اهر چشم قهوهخو

اختالف سن سينا و نيال خيلی زياد بود. سينا او را هميشه به چشم دختربچه ای 

  گذاشت. نشاند و سر به سرش میديد. گاهی او را کنار خود میمی

کرد که سينا سريع از دل خواهر خنديد و گاهی قهر میهای سينا مینيال به شوخی

  آورد. نازدانه اش در می

  شد.نيال شاد می هایها و شادیحسام با خنده

حسام پنج سال با سينا اختالف سن داشت و از او کوچکتر بود، با اين حال هم رشته 

  بودنشان طی اتفاقی آن دو را به هم نزديک کرد و کم کم دوست و بعد شريک شدند.

دانست چون، سينا هم حسام هميشه بهترين اتفاق زندگيش را آشنايی با سينا می

اشق خواهر بهترين که چگونه روی پای خود بايستد هم ع کمک کرد تا ياد بگيرد

  دوستش شده بود.

داد. همين که فکرش به سينا می اما حاال داشت به راحتی همه چيز را از دست

  رسيد، ته دلش خالی شد.

  زير لب گفت:
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عرضگی کردم آبجيت رو ول کردم. خواهرت رو جواب سينا رو چی بدم، بگم بی -

م. هيچ پسر خوبی برای پدر مادرت نبودم. وای خدا! چی بهم سپردی ولش کرد

جواب بدم! چطور تو چشمش نگاه کنم! اگر رفتم زندان مالقات، اگه خبر داشت چی 

  بايد بگم؟ 

  هايش را محکم روی سر و صورتش کشيد.او دست

  منشی وارد اتاق شد و گفت:

  جناب عظيمی. -

  بله. -

و از طرف شرکت شايان سيستم امضا شده، اين قرارداديه که گفتين تنظيم کردم  -

  فقط امضای شما و جناب سرمد رو الزم داره.

حسام قرار داد را گرفت و امضا کرد و گفت. من بايد يه وقت مالقات خصوصی 

  بگيرم. با شايسته تماس بگير، بگو ترتيبش رو بده.

  چشم.  -

ل ماند و بعد منشی رفت و حسام سرش را روی ميز گذاشت. چند لحظه به همان حا

  از جا بلند شد و به اتاق ديگر رفت.

  وقتی وارد شد همه از جا بلند شدند.

  شه. چکار کردين کار درست شد؟ امروز مهلت ما تموم می -

  دونيم کجاست!شه. متأسفانه يه گير کوچيک داره که درست نمیداره تموم می -
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عد هم مشغول کد حسام رفت و پشت سيستم نشست و توضيحات کار را خواست. ب

  نويسی شد.

  ها روی مبل خوابش برده بود.گروه آنقدر کار کرده بودند که يکی از آن

  تقريبا يک ساعت بعد حسام گفت:

  درست شد، زود بريزين رو فلش و ببرين براشون نصب کنين. -

همه تشکر کردند و به همديگر خسته نباشيد گفتند. از سر و صدايشان همکار 

  شد و خواب آلود گفت:ديگرشان بيدار 

  چی شد؟ درست شد؟ -

  بله به کمک آقای عظيمی. -

  ی خوابم.خوب خدا روشکر. من برم برای ادامه -

و دوباره دراز کشيد. همه به خنده افتادند و مشغول ريختن قهوه و خوردن کيک 

  شدند. حسام به دو گروه بعد سر زد و وضعيت پروژه هايشان را بررسی کرد. 

                         *  

ی زندان نشسته بود و داشت به دو نفر از جوانان کم سن زندان سينا در کتابخانه

داد. تمام کارش شده بود کتاب خواندن و بعد هم درس دادن به زندانيانی درس می

ها با هم درس که آن روزها با ديدن او عالقمند به خواندن کتاب شده بودند. آن

  ز رهايی از بند در کنکور شرکت کنند.خواندند تا بعد امی
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بود در رئيس زندان اجازه داده بود که او خارج از ساعاتی که بايد در بند می

  کتابخانه بماند و به نوبت به شاگردهايش درس بدهد.

  وقتی ساعت درس دادن به آن دو تمام شد، نگهبان پايان وقت را اعالم کرد.

  ها دو برگه داد و گفت؛او به آن

  برای فردا اينارو حل کنين. -

  بازم سواال فرق دارن؟ -

  نه پس، دقيقاً مثل همن از رو دست هم بنويسين.  -

  گيری! چرا اينقدر سخت می -

  چون کنکور آسون نيست.  -

  آن دو تشکر کردند و به سمت نگهبان رفتند. نگهبان خطاب به سينا گفت:

  يه ساعت ديگه ميام سراغت. -

  باشه. -

اش را که پدرش برايش نگهبان هر دو زندانی را برد و سينا کتاب قطور مورد عالقه

  آورده بود روی ميز گذاشت و مشغول مطالعه شد. 

  کرد. نيم ساعت بعد نگهبانشد گذر زمان را حس نمیهميشه وقتی غرق کتاب می

  برگشت و گفت:

  سينا پاشو بيا. -
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  :سينا ساعت روی ديوار را نگاه کرد و گفت

  يه ساعت که نشده.  -

  مالقات داری.  -

  کی هست؟  -

  همين شريکت که هميشه مياد قراردادها رو امضا بزنی.  -

  آهان حسام. -

  آره. -

  سينا از جا بلند شد و گفت:

  نشد که من با خيال راحت اين کتاب رو تموم کنم.  -

  حاال وقت هست. فعالً بيا تو اتاق رئيس زندان منتظرت هستن. -

ها برای امضای ا از جا بلند شد و همراه نگهبان رفت. طبق معمول قرار مالقاتسين

  شد. قرار داد در اتاق رئيس زندان انجام می

سينا وارد شد و سالم کرد. با حسام دست داد و همديگر را در آغوش کشيدند. سپس 

  با وکيل شرکتش دست داد و نشست. 

  خوبی حسام؟ خانوادت چطورن؟  -

  يم، ممنون. تو حالت خوبه؟ همه خوب -

  شکر منم عالی هستم.  -
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گردی سر کار و گم داداش. به زودی بر میخوب الهی شکر. بهت تبريک می -

  زندگيت.

دونی چقدر خوشحال شدم وقتی بهم اين خبر رو دادن. برای اعدام شدنم آره. نمی -

  گريه نکردم اما از شادی آزاد شدنم اشکم در اومد.

  تونی بيای بيرون و دوباره دور هم باشيم.ل شدم که میخيلی خوشحا -

  ممنون. نيال چطوره؟ چند روزه ديدنم نيومده. -

  بينمش.شيفتاش سنگين شدن، خودم هم دير به دير می -

  ای بابا. دلم برای ديدنش لک زده. -

  گم بياد ديدنت.بهش می -

  پيشم. اومد نه، بهش فشار نيار. اون اگه گرفتار نبود حتما می -

  های مهربان سينا را نگريست و بعد گفت:حسام چند لحظه چشم

خوب... ما يه قرار داد از طرف شرکت شايان سيستم داريم. بهمون پيشنهاد  

  همکاری واسه ساخت برنامه برای... 

  گی؟ شايان سيستم شرکت آقای شايان فر رو می -

  بله... می شناسيش؟  -

  کنی.آره. تحت هيچ شرايطی باهاش کار نمی - 

  چرا؟ اونا که پول خوبی ميدن قيمت قرارداد رو ببين. -
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  تو مناقصه شرکت کردين؟  -

  نه. اومد بهم پيشنهاد داد. -

زنن ديگه بدتر... حتماً يه چيزی تو سرش داره. اونا يه وقتايی دست به کارايی می -

های شرکتمون رو هک کنن. ممکنه مام سيستمبينی. ممکنه تکه تو خوابت هم نمی

  اش باشه. اون رقيب کاری شرکت ماست، نه دوست ما.هر چيزی تو کله

  االن ما بايد چکار کنيم؟  -

زنی و پيشنهاد همکاريشون رو خيلی محترمانه رد االن ميری بهشون زنگ می -

رارداد رو کنی. هر چی بيشتر اصرار کردن بيشتر بهشون شک کن. بگو سرمد قمی

  کنه.امضا نمی

  ولی آخه...  -

ولی و آخه نداريم حسام. حرفم رو گوش کن. اين همه مدت بدبختی نکشيدم يه  -

شن. خيلی مراقب شبه به بادش بدم. اينا بهشون جواب رد بدی از راه ديگه وارد می

  دونستم چی تو سر دارن.شرکت باش. کاش می

کافی استرس داری، بيشتر از اين خودت رو  نگران نباش، من مراقبم. به اندازه -

  مضطرب نکن. باشه؟

  سينا يکبار آهسته پلک زد و گفت:

  باشه. -
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کردند سينا بسيار به حسام سفارش کرد که حتماً مراقب وقتی از هم خداحافظی می

  ها سر بزند و تنهايشان نگذارد.اش باشد. به آنخانواده

  گفت. حسام به شدت خجالت زده بود و فقط چشم

رفت در طول مسير به بعدها انديشيد. به اينکه وقتی سينا وقتی داشت به منزل می

  بيرون بيايد، قرار است با او چه برخوردی کند.

داد و در نهايت تصميم گرفت به منزل آقای هايش را در موهايش بازی میانگشت

  سرمد برود.

فشرد و منتظر ماند. هر  وقتی جلوی منزل سرمد توقف کرد، پياده شد و زنگ در را

  چقدر منتظر ايستاد و زنگ در را زد کسی در را باز نکرد.

خواهند در را برايش باز کنند، پس با آقای سرمد تماس گرفت. آقا احساس کرد نمی

  جالل جواب داد:

  جانم. -

  سالم عمو. -

  سالم حسام جان، خوبی؟ -

  ممنون خوبم. ببخشيد خونه نيستين؟ -

  انيس خانم رو آوردم زيارت امام زاده ابراهيم. نذر داشت. نه حسام جان. -

  قبول باشه. -

  ممنون پسرم. -
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  عمو نيال هم همراه شماست؟ -

  نه پسرم. نيال سر کاره.-

  دستی بزند پس گفت:حسام خواست به آقا جالل يک

زنم ولی نيست. اول ولی من بيمارستان رفتم. اونجا هم نبود. چند باره که سر می -

  که گفتن مرخصی گرفته، اما حاال گفتن نيست، نيومده. 

  خواد خودش رو بهت نشون بده.شايد نمی -

  خوام باهاش حرف بزنم.خورمش؟ فقط میچرا؟ مگه من می -

  زنه. چی بگم! صالح بدونه باهات حرف می -

گيره. تو رو خدا بهش ما به سينا گفتيم عقد کرديم. سينا سراغش رو از من می -

شه شم. حاال که کارا داره درست میبگين الاقل گوشيش رو برداره. دارم ديوونه می

  گيره. بگين جواب بده صداش رو بشنوم. به قدر کافی تنبيه شدم.ازم رو می

  پسرم نيال تصميمش رو گرفته. -

گفت. ولی با اين کاراش داره من رو ی هم که گرفته بايد اول به من میهر تصميم -

دونه يه درديم هست. تو رو خدا بگيد بينه میکنه. هر کی من رو میرسوای عالم می

  جوابم رو بده.

کنم. اينطور برای دوتاتون بهتره. دختر برای حسام. نيال رو ول کن. خواهش می -

  يال ديگه نه. هرگز بهش فکر نکن. ازدواج با تو کم نيست. ولی ن

  عمو جالل من... -
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  خداحافظ. -

آقا جالل ارتباط را قطع کرد و حسام با نا اميدی به گوشيش نگاه کرد. با اعصاب 

  خوردی لگدی در چرخ ماشينش زد و بعد به منزل رفت.

  همين که وارد شد با مهرانه خانم رو به رو شد.

  سالم عزيزم، مهمون داريم. -

 نداد. هم چون چند روز گذشته جواب مادرش را حسام

توانست فراموش کند که مادرش وقتی ديد با چمدان خريد نيال به منزل برگشته نمی 

است چقدر خوشحال شد و سريع به خواهرش زنگ زد و اين خبر خوش را به او 

  داد.

 رفت.حسام غمگين بود و مادرش شاد و شادی مادرش چون خنجر در قلبش فرو می

  همين اخالقش را با مادرش بسيار سرد و بد کرده بود.

  حسام با اخم پرسيد:

  کيه؟ -

کنن واسه مهمونی فردا شب خاله اينا اومدن. تو آشپزخونن، دارن کمک می -

  کنيم. ريزی میبرنامه

  خاله اينا که مهمون نيستن، صاحب خونن.  -

  بخند گفت:ها رفت. مهرانه دنبال حسام رفت و با لو بعد سمت پله

  قربون شکل ماهت برم بيا نازنين يه چايی واسه ات بريزه خستگيت در بره. -
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  حسام روی پله اول چرخيد و گفت:

  چطوره يه پيشنهاد به خاله بدی!   -

  چی قربونت برم؟  -

کنيم تشريف بيارن رو سر ما زندگی کنن. اينا که سر بگو طبقه باال رو خالی می -

  اينجان. تازگيا اگه يه وقت نباشن جای تعجب داره.زنی و تهشون رو می

  هايش گذاشت و گفت:مهرانه خانم هيجان زده انگشتش را روی لب

  شنون. زشته! هيش، صدات رو می -

  زشت کار اوناس. خونه زندگی ندارن دم به دقيقه اينجا پالسن؟  -

  اش زد و گفت:مهرانه دستش را روی گونه

  شنون.آروم تر می -

  خوام بشنون.می منم -

  نازيال به سالن آمد و گفت:

  خاله...-

  و با ديدن حسام گفت:

  شما اينجايين. سالم، خوش اومدين. -

  بله من اينجام، شمام اينجايين!  -
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ها باال رفت. وارد اتاقش شد و در را محکم به هم کوفت. حسام اين را گفت و از پله

  ها خشک شده بود. نگاه مهرانه به پله

  چشه خاله!  اين -

  شه چی بگم! چند روزه همينطوره، بد خلق شده. ولی درست می -

ر شما با هم جور گه بيايين ببينين دسر و غذا و پيش غذا از نظاميدوارم. مامان می-

  در ميان يا نه؟ 

  مهرانه خانم به آشپزخانه رفت و خطاب به نازنين گفت:

  .اسنازنين جان يه چايی واسه حسام ببر. خسته -

  چشم... کی اومد؟ -

  همين االن. رفت باال، فکر کنم امروز خيلی کار داشتن. -

  چشم خاله. -

  چشمت روشن عروس قشنگم. -

نازنين لبخند زد و مشغول چای ريختن در استکان شد. آن را روی سينی چيد و به 

  جلوی اتاق حسام رفت. در زد و با اينکه جوابی نشنيد وارد اتاق شد.

های بيرونش روی تخت مشکی رنگش دراز کشيده بود. حتی لباسحسام با 

  هايش را هم از پا در نياورده بود.کفش

اش هايش گذاشته بود و دست چپش را روی سينهساعد دست راستش را روی چشم

  گذاشته بود.
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  ی تخت نشست و گفت:نازنين سينی را روی ميز کنار تخت گذاشت و روی لبه

  دم.حسام برات چايی آور -

  خورم، بردار ببر پايين.نمی -

  شه.ای، پاشو چايی بخوری حالت خوب میخسته -

  فهمی؟خورم رو نمیخورم نازنين. نمیگفتم که نمی -

نگاه نازنين به حلقه انگشت حسام افتاد. ديدن آن حلقه همچون طناب دار دور 

حسام  کرد. دستش را جلو برد و روی دستپيچيد و حالش را بد میگردنش می

  گذاشت. حسام با احساس دست نازنين دستش را پس کشيد و گفت:

  نازنين. -

  جونم عزيزم. -

  زندگيم رو نابود کردی. -

  های حسام شد. آهسته گفت:نازنين مات لب

  چرا من! -

  هاش ديدم.اون شب شکستن قلب نيال رو تو چشم -

  ولی من فقط حقيقت رو گفتم.  -

  شم.ازنين. نيال رفته، اگر نياد خيلی تنها میبعضی حرفا رو نبايد گفت ن -
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نيال خيلی وقت پيش رفته بود. اون از روزی که برای سينا اون اتفاق افتاد تو رو  -

  فراموش کرد.

  حسام با صدای سنگين و آرام گفت:

  من تنهاش گذاشتم. -

  نه اشتباه نکن، هيچکس هيچ تقصيری نداره. -

دهانش را قورت داد تا بغض نشسته در  هايش را روی هم فشرد و آبحسام لب

  حلقش را فرو ببرد و گفت:

  ام.دست از سرم بردار، چاييتو بردار و برو، خسته -

نازنين چند لحظه او را نگريست و بعد از جايش بلند شد و سينی را برداشت و اتاق 

  را ترک کرد.

  .هايش را روی هم فشرد تا صدايش در نيايدحسام به گريه افتاد و لب

  نازنين به آشپزخانه برگشت و سينی را روی ميز گذاشت.

  چی شد! چرا چايی رو برگردوندی؟ -

  خوره.گفت نمی -

  چرا! -

  دلتنگ نيال شده. -
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همه در سکوت به هم نگاه کردند. مهرانه برای جمع کردن موضوع و به خاطر 

  حالت نگاه خواهرش گفت:

حاال که نيست يه جور ديگه.  تا وقتی که خودش بود يک جور درد سر داشتيم، 

  کنه.ولش کن، کم کم فراموش می

  اميدوارم. -

  خوب نازنينم در مورد مهمونای فردا شب نظرت چيه؟ به کيا بگم بيان؟ -

  دونم خاله.نمی -

نازنين از جا بلند شد و به سالن رفت و روی مبل نشست. گوشيش را در دست 

کرد کنار حسام خيلی زيباتر حس میهای خود و حسام نگاه کرد. گرفت و به عکس

  آيد. لبخند تلخی زد و همان عکس را برای حسام فرستاد و نوشت:به چشم می

  من با وجود تو خيلی زيباتر به نظر ميام، مگه نه؟ -

حسام با فکر اينکه جوابی از نيال گرفته است از جا پريد و گوشيش را از روی ميز 

دن پيام نازنين در جواب به درون گالری گوشيش چنگ زد و پيغام را باز کرد. با دي

  رفت و يک عکس از خود و نيال برای نازنين ارسال کرد و نوشت:

  آم، نه؟ و من کنار اين دختر زيباتر به نظر می -

  و دوباره دراز کشيد.

  کرد.ز بی محلی حسام را باور نمینازنين با ديدن آن جواب تنش يخ زد و اين حجم ا

  تمام وقت در اتاقش ماند و پايين نرفت. نيمهآن شب حسام 
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  اش رفتند مهرانه به سراغش رفت و با عصبانيت گفت:شب وقتی خانواده خاله

پرسی کنی. صد بار تو شعور نداری بيای پايين با خاله و شوهر خالت يه احوال -

  سراغت رو گرفتن.

  حالم خوش باشهاونا که هر روز اينجان، احوال پرسی بمونه برای يه وقت که  -

  مگه چه مرگته؟ -

  هيچی، فقط حوصله هيچکس رو ندارم. -

  ات اينا بايد خوب رفتار کنی.نداری که نداشته باشی. ولی جلو خاله -

  حسام از روی تخت برخاست و فرياد زد:

داری؟ چرا ولم نمی کنی؟ دست از چرا نميری بيرون؟ چرا دست از سرم برنمی -

بردار. بذار به حال خودم باشم. تو کارم دخالت نکن. تو سرم بردار. دست از سرم 

زندگيم دخالت نکن. بهم نگو چکار کنم چکار نکنم. بذار بميرم. بذار مثل سگ تو 

کی  خوای؟ بايد برمدی؟ چی از جونم میتنهاييم بپوسم. چرا اينقدر به من گير می

  رو ببينم که با من حرف نزنی.

رفت. . از ترس همراه فريادهای حسام فقط عقب میمهرانه خانم مات حسام شده بود

به ديوار کنار در چسبيد. تا به حال حسام را اينچنين نديده بود. تا به حال نديده بود 

  اينچنين عصبی و مرگبار فرياد بزند.

حسام به گيتارش چنگ زد و آن را برداشت و با دو دست محکم درون ديوار کوفت. 

  پرت شد. آقای عظيمی به اتاق دويد و گفت: اش يک گوشهطوری که هر تکه
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  چه خبره؟ -

  حسام با فرياد خطاب به پدرش گفت:

  ببرش بيرون، ببرش بيرون. -

  آقای عظيمی مهرانه را به بيرون هول داد و سمت حسام رفت و گفت:

  آروم باش بابا، آروم باش. چی شده پسرم؟ اتفاقی افتاده؟ -

ی تخت اد پدرش به او دست بزند. روی لبهحسام نفس زنان عقب آمد و اجازه ند

  نشست و ساعدهايش را روی زانوهايش گذاشت و پاهايش را عصبی تکان داد.

  آقای عظيمی صورت کبود شده حسام را نگريست و گفت:

  چته بابا؟  -

  هايش را باال آورد و موهای بغل سرش را چنگ زد.حسام دست

  به دست همسرش سپرد و نگران گفت:چند لحظه بعد مادرش يک ليوان آب آورد و 

  کنه.بده بهش بخوره، داره سکته می -

های حسام نزديک کرد. حسام ليوان را گرفت و محکم آقای عظيمی ليوان را به لب

  به ديوار کوفت که هزار تکه شد. او رو به مادرش فرياد زد:

  گفتم بيرون، گفتم دست از سرم بردار. -

فت و از اتاق بيرون زد. مهرانه نگران بود و آقای عظيمی دست همسرش را گر

  کرد. آقای عظيمی سرزنش وار گفت:گريه می
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  ديگه ولش کن، حالش خوش نيست. عاقبت اين وضع اصال خوب نيست. -

  مگه من چی گفتم بهش! لحنم مثل هميشه بود ولی اون حسام هميشگی نيست.  -

  پس بذار به حال خودش باشه.  -

ود که نور گوشی نيال، فضای اطرافش را روشن کرد. ساعت نزديک سه صبح ب

  چندين بار نورش روشن و خاموش شد.

شاهين از نور گوشی او بد خواب شد و پلک گشود. شب زود به تخت رفته بودند 

خواست بخوابد که روز بعد سرحال بيدار شود. اما  کرد و میچون سرش درد می

  خيلی دير و به سختی خوابش برد.

کرد اين وقت شب چه ها قبل خوابش برده بود. شاهين به اين فکر مینيال ساعت

شود. اولين کسی دهد که تند تند گوشيش روشن و خاموش میکسی به نيال پيام می

  هم که به ذهنش رسيد حسام نامزد سابق او بود.

هايش را روی هم فشرد و با خود فکر کرد بايد صبح زود گوشی او را چک دندان

ها از طرف حسام بودند پاکشان کند. هر چه زودتر هم فکری برای پيام کند و اگر

  اين موضوع بکند. نگران بود، نگران اينکه نکند طوری شود و نيال برود.

  تر به خود فشرد.تر کرد و نيال را محکمی بازوهايش را تنگناخواسته حلقه

ی شدن دوباره از فشار محکم بازوهای شاهين نيال نفس عميقی کشيد و با روشن

  گوشی پلک گشود.
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آلود پلک گشود. ی گوشی خوابتوجه نکرد و چشم بست. با روشن شدن دوباره

قصد برداشتن گوشی را داشت اما با ديدن دست شاهين روی کمرش کمی تعلّل کرد. 

  آهسته دست شاهين را گرفت و بلند کرد. دست او را عقب داد و روی تشک گذاشت.

به کنار تخت کشاند و گوشی را برداشت و شاهين شاهد حرکات خود را بسيار آرام 

  آهسته او بود.

هايش بسته بود و نيال گوشی را برداشت و چرخيد و شاهين را نگريست. او پلک

  کشيد.آرام نفس می

نيال در همان گوشه تخت دراز کشيد و صفحه را بازکرد. يازده پيام از حسام داشت. 

  قلبش فرو ريخت.

  ها به اين شرح بودند.باز کرد. و پيام ها راپيام

  »نيال« 

  »سالم عزيزم« 

  »عشقم« 

  »عمر حسام« 

  »عشق حسام کجايی؟« 

  »ميرمدونی بدون تو دارم میمی« 

  »ميرمباور کن می« 

  »دی؟کنم. چرا جوابم رو نمیعشقم همينطور بی محل باشه من سکته می«  
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  »از حسامت دلگيری نيال جانم، چرا نميای ببينمت. تا اين حد« 

نيال اين چه کاری بوده که کردی؟ چرا حلقه رو از انگشتت بيرون کشيدی؟ يعنی « 

  »تا اين حد از من کوچيک و ناچيز رنجيدی؟

  »دمبانو جانم. نيال. جوابم رو ندی تا خود صبح بهت پيام می« 

دونی چقدر دوستت دارم و اينطور با من عشقم، می«پيام ديگر آمد که نوشته بود 

  » کنی؟رفتار می

  » زنمخودم رو دار می نيال، جوابم رو ندی به قرآن«و در پيام بعد نوشته بود 

  قراری گرفت. اشک از گوشه چشم نيال سرازير شد و قلبش ضرب بی

سره تصميم گرفتم جواب ندی کارم رو يک نيال جانم، به جان خودت راست گفتم.« 

  » کنم

  نيال فهميد اين قسم حسام واقعی است. ترسيد پس جواب داد:

  بله. -

  نيال جانم، نيالجانم، همين يک کلمه آب بود روی آتيش. کجايی جان دلم؟ -

  نيال نفس عميقی کشيد و نوشت:

  بيمارستان. -

بيام پيشت. بايد بغل بگيرمت. عطر ولی تو که از اونجا استعفا دادی. آدرس بده  -

  ميرم. تنت رو حس کنم و اگر نه همين امشب می
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  مريض بد حال دارم، بذار بعد. االن کارم زياده.  -

  ای جانم، جانم، جانم، کاش مريض تو من باشم. بگو دوستم داری، بگو عزيزم -

  زبونت رو گاز بگير. من کار دارم حسام، بايد برم.  -

شم. واسه عطر تنت زنی. دارم روانی میميری، فقط با من حرف میتو هيچ جا ن -

  قرار منیقرارم. بگو تو هم بیبی

  کنم حماقت نکن و بذار من هم به کارم برسم.حسام خواهش می -

گوشی از دست نيال کشيده شد. او با وحشت چرخيد و شاهين را ديد که روی آرنج 

  های او است. پيام دست چپش تکيه کرده است و در حال خواندن

  نيال هراسان گفت:

  آقا شاهين... من، من مجبور شدم جواب بدم. -

نيال جانم، بگو دوستم داری که با خيال راحت « پيام بعدی رسيد. نوشته بود 

  ». بخوابم

  شاهين روی تخت نشست و گفت:

کنه! مرده خودش دن. با خودکشی تهديد میاينجوری جواب اين چلغوز رو نمی -

  کنن.کنه. برای خودکشی که از قبل دنيا رو خبر نمیدار بزنه، چرا اعالم می رو

  و بعد در جواب حسام نوشت:

  خوای بکشی، بکش، به درک مرتيکه کودن.می -
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  و بعد آن را ارسال کرد و از تخت پايين رفت و کليد برق را زد. 

ت و يک گلدان چراغ را روشن کرد و گوشی نيال را روی ميز چوبی جلوی مبل گذاش

  تزئينی فلزی از روی پايه برداشت و چند بار محکم روی گوشی زد. 

شد نيال ناخواسته از صدای ضربات محکم او به گوشی که داشت تبديل به خاک می

  هايش را روی گوشش گذاشت. پريد و دستاز جا می

  شاهين با گلدان دستش سمت نيال رفت و بر سرش فرياد زد:

  چرا بايد جواب اون رو بدی.تو زن منی،  -

  های روان گفت:نيال گريان و ترسيده با اشک

  فقط نگران شدم. -

  شاهين با همان حال داد زد:

  نگران من نيستی؟ هان؟ -

  نگاهی انداخت و گفت:نيال به گلدان دست شاهين نيم

  خوام.ببخشيد... غلط کردم آقا... معذرت می -

  شاهين سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: 

  ديگه فايده نداره.  - 

دستش را بلند کرد که نيال هراسان خود را عقب کشيد. شاهين بازوی نيال را چنگ  

  زد و او را از تخت پايين کشيد و گفت:



382 
 

  بيا ببينم. -

  نيال از تخت سقوط کرد. شاهين گفت:

  ن. بپوش گم شو بيرون، بپوش گم شو بيرو -

  گلدان را به کنار پرت کرد و به خاطر فريادش نيال دستپاچه سارافونش را پوشيد.

  کسی هراسان در زد و بعد صدای شيوا آمد:

  داداش، شاهين جان! اتفاقی افتاده؟

ديد. به سختی در کمد شاهين چنان سر دردی گرفته بود که چشمش جايی را نمی

و برايش پرت کرد. نيال گريان روسری نيال را باز کرد و يک روسری بيرون کشيد 

  را در هوا گرفت. شاهين غريد:

خواد. تو حتی لياقت يه زندگی آروم رو نداری. بدبخت صبح بعضی چيزا لياقت می -

  تا شب مثل وحشيا بزنم لهت کنم، اونجور دوست داری؟ آره؟

بيشتر  زد، نيالوقتی صدای آقای راستاد به گوش نيال رسيد که شاهين را صدا می 

  خجالت کشيد. به سمت شاهين رفت و در ميان هق هقش گفت:

  هيس، آروم تر آقا... آبرومون رفت. -

  شاهين مقابل نيال ايستاد و در صورت او فرياد زد:

  آبرو؟ کدوم آبرو.  -

بعد به سختی تن صدايش را کنترل کرد. صدايش را پايين آورد و روی صورت نيال 

  خم شد و گفت:
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  ده؟که زنم تو بغلمه ولی به پيغامای عاشقانه يه مرد جواب می اون آبرويی -

  آقا... -

  زنی اونو حسام؟من رو آقا صدا میکنی؟ چرا به غرور و شعورم توهين می -

شيوا دوباره هراسان در زد. شاهين سمت در رفت و دستش را روی قفل کشيد. با 

رش را پشت در ديد. رامين دست لرزان کليد را چرخاند و در را بازکرد. شيوا و پد

  هم با چهره خواب آلود روی پله سوم نشسته بود.

  چه خبره شاهين اين سر و صداها چيه؟ -

  يه دعوای زن و شوهری. -

آقای راستاد و شيوا به هم نگاه کردند. شاهين رو به نيال کرد و به او اشاره داد. 

کنار رفت و منتظر ماند. نيال نيال با حال زار و گريان جلو رفت. شاهين از جلوی در 

نگاهی به شاهين انداخت و بعد بيرون رفت. شاهين در را به هم کوفت. نيال که پشت 

  به در بود از جا پريد.

  گريست گفت:شيوا به نيال که می

  چتونه شما دوتا اين وقت شب؟  -

اد و های نيال سرش را به چپ و راست تکان دنيال جواب نداد. رامين با ديدن گريه 

  از جا بلند شد و در حال بيرون رفتن زير لب غر زد:

کشه هممون دونم چرا خدا اينو نمیروانی، بی مغز، پدر همه رو در آورده. نمی -

  خالص شيم، لعنت بهت.
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  آقای راستاد خطاب به نيال گفت: 

  بيا باال. -

  نيال گفت:ها باال رفت که نگاهش به چهره نگران منير افتاد. با ديدن نيال با آن

  باز چکار کردی؟ هان؟ -

  رامين سيگاری آتش زد و عصبی گفت:

  مسائل زن و شوهريشون رو واسه شما توضيح بدن؟  -

  منير خانم سمت نيال رفت و گفت:

شی. فقط ببين کنی. به خدا تو هم دليل مرگ شاهين میتو فقط بدتر ديوونه اش می -

  کی گفتم.

  شيوا گفت:رامين پکی به سيگارش زد و رو به 

خوابم. فقط يه پتو بالش شوت کن جا میببرش باال تو اتاق من بخوابه. من همين -

  پايين.

  باشه.  -

  شيوا دست نيال را گرفت و او را به

کردند. ها را نگاه میاتاق رامين هدايت کرد. شيال و ربکا داشتند از روی نرده آن

  شيال خطاب به نيال گفت:

  شب نداشت که اون هم به مرحمت شما اتفاق افتاد.شاهين عربده های نصف  -
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  ربکا پوزخندی زد و گفت:

  حاال بايد هر شب نوبتی جلوی اتاقشون کشيک بديم. -

  رامين از پايين صدا زد: 

  ا! به تو مربوط نيست. برو بخواب.ربک -

  ربکا ايشی گفت و به اتاقش رفت. خنديد و زير لب گفت:

  شه.که اين زن واسه شاهين زن نمیدونم پس زيادم بی مشکل نيستن. می -

  اش کرد.هايش را نثار سينهنيال روی تخت رامين نشست و اشک

شيوا برای رامين از باالی نرده پتو بالش پايين انداخت و به کنار نيال برگشت و 

  گفت:

  چی شده عزيزم؟  -

  هيچی. -

  اين سر صداها و اين عربده ها واسه هيچی بود؟ -

  کرد و جواب نداد. نيال فقط گريه

  زنی؟چرا حرف نمی -

  نيال جواب نداد. شيوا دست او را گرفت و گفت:

  نيال، شاهين چيزی ازت خواست که باهاش راه نيومدی. -

  نيال با غصه و گريه رويش را از شيوا گرفت. شيوا گفت:
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  خيلی خوب، بخواب. -

ی سرش کشيد که او چراغ را خاموش کرد و از اتاق بيرون رفت. نيال پتو را رو

  مشامش پر از عطر بلود شنل شد. 

عطری که رامين بسيار دوست داشت و هر روز با آن دوش می گرفت. گريه نيال 

  کمتر شد و کمی از استرسش کاسته شد و آرام آرام به خواب رفت.

ی شاهين اما بعد از خوردن يک مشت قرص روی مبل نشست و با نگاه به جنازه

  ش را يکی يکی دود کرد.                گوشی نيال سيگارهاي

رامين صبح زود از صدای به هم خوردن قاشق با استکان و به خاطر کمر درد بيدار 

شد. خودش را کش داد و با يک چشم بسته سمت ميز ناهار خوری نگاه انداخت. 

شاهين را کنار پدر و مادرش در حال صبحانه خوردن ديد. پوفی کرد و زير لب 

  گفت:

  ی خدا! اين که هنوز زنده است.ا -

بعد از روی مبل برخاست و سالم کرد. عمو و زن عمويش جوابش را دادند. شاهين  

  اما در سکوت نگاهش به استکان بود. 

های رامين به درون سرويس مشترک رفت و دست و صورتش را شست و دست

  خيسش را داخل موهايش فرو برد و مرتبشان کرد. 

باال رفت. شاهين نگاهش را باال برد و رامين را نگريست و زير  هابعد هم از پله

  لب از مادرش پرسيد:
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  نيال کجاست؟ -

  تو اتاق رامين. -

  ها ايستاد و ميز را ترک کرد و راه افتاد. شاهين چون برق گرفته

کشيد که شاهين در چهارچوب در رامين داشت جلوی آينه موهايش را شانه می

  نگاهی به شاهين انداخت و شيشه عطرش را برداشت و گفت:ظاهر شد. رامين نيم

  بيا تو. -

  رامين به خود عطر پاشيد. شاهين به کنار تخت رفت و نيال را صدا زد.  

  نيال، نيال!  -

  رم بيرون.چکارش داری؟ بذار بخوابه. منم االن می -

  ره پايين.می -

  بره؟ تو رو بد خواب کنن خوابت می -

گفت و تيشرتش را از تن بيرون کشيد و آن را يک گوشه پرت کرد. رامين اين را 

  اش انداخت و دوباره نيال را صدا زد.شاهين به خاطر شلختگی او چينی به بينی

رامين يک تيشرت آستين بلند پوشيد. نيال تکانی به خود داد و صورتش را ماليد. 

که بر خالف هميشه  های سرخ شده و موهايیپلک گشود که با ديدن شاهين با چشم

  دو طرف صورتش ريخته بود دستپاچه روی تخت نشست. 

  رامين کيف پولش را برداشت و گفت:
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  روزتون بخير.  -

  و از اتاق بيرون رفت و در را بست. 

  شاهين نگاهش را از در گرفت و رو به نيال گفت:

  روسری رو سر کن. -

  نيال روسريش را پوشيد. 

  حاال گمشو تو سوئيت. -

ی  با غصه نگاهش را از شاهين گرفت و از تخت پايين رفت. هر دو به طبقهنيال

  پايين رفتند. نيال سالم آرامی داد و منتظر جواب هم نشد و به اتاقشان رفت. 

  شاهين به سر ميز برگشت و يک چای تلخ نوشيد و خطاب به پدرش گفت:

  بريم. -

  بريم بابا. -

سوئيچ کنار بشقاب پنير افتاد. رامين در  شاهين سوئيچش را برای رامين انداخت.

  حال لقمه برداشتن رو به شاهين گفت:

  آقايی. -

شاهين جوابی نداد و بيرون رفت. آقای راستاد از جايش بلند شد و کتش را از روی  

  گاه صندلی برداشت و خطاب به رامين گفت:تکيه

  تو اينجا موندگاری بچه؟  -
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  کنچطور؟ اگه مزاحمم زحمت رو کم  -

  مزخرف نگو.  -

  فرقش چيه؟  -

  فرق که زياده.  -

  مثالً!  -

  اگر موندگاری به فکر يه کار و يه ماشين، زن و زندگی واسه ات باشم. -

  رامين با تعجب سر بلند کرد و گفت:

  جدی! - 

  کامالً.  -

  هر ماشينی که بخوام؟  -

  حاال نه هر ماشينی ولی يه ماشين خوب.  -

  ای جان، عمو جونم دست و دل باز شده.  -

ساکت باش و فقط تکليف من رو روشن کن. من گفتم کار، زندگی، زن، گوش تو  -

  فقط ماشين رو شنيد؟ 

  رامين لبخند دندان نمايی زد و گفت:

  در حال حاضر من ماشين بيشتر الزم دارم. -

  و بعد سوئيچ را در هوا تکان داد و گفت:
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  کنم.ن خبرتون میچشم شب که بيايي -

آقای راستاد خداحافظی کرد و رفت. شاهين در صندلی عقب ماشين پدرش نشسته 

  هايش را بسته بود. بود. سرش را به پشتی صندلی تکيه داده بود و پلک

  آقای راستاد نشست و گفت:

  افتی.حالت خوب نيست چرا ميای؟ معلومه داری از پا می -

  خوام باليی سرش بيارم. اينطور بهتره، نمی -

  راند شاهين گفت:ها میچند دقيقه بعد که راننده آهسته در کف خيابان

  آدرس خونه بابای نيال رو دارين؟ -

  خوای؟برای چی می -

  نامزدی نيال تموم شده...  -

  خوب... -

  داد.زنه. ديشب ساعت سه صبح پيام میولی پسره مدام به نيال زنگ می -

  نيال هم جوابش رو داد؟  -

  نه. -

  پس چرا دعواتون شد؟ -

خبر. برای خواد ازدواج کنه. اون هم از دنيا بیبه خاطر اينکه به پسره نگفته می -

  اين دعوامون شد.
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  خوای چکار کنی؟حاال می -

  برم به والدينش بگم به پسره بگن ديگه مزاحم نشه. -

  به نظرت تاثيری هم داره؟ -

  ه. بدونه باهاش کنار مياد.آر -

  گفتن پسره سمتمون نمياد، سرد شده.اينا که می -

  البد فيلش ياد هندوستان کرده. -

  فيلش غلط کرد. آدرس خونه باباش رو برات گير ميارم برو حتماً. -

هايی که خورده شاهين آن روز به سختی تا ساعت سه بعد از ظهر کار کرد. قرص

  کرد و سردرد امانش را بريده بود.دند. احساس خستگی میبود حالش را بد کرده بو

همين باعث شد تا آقای راستاد او را به منزل بازگرداند. شاهين وسايل مورد نيازش 

را برداشت و دوباره به منزل برگشت. وقتی وارد سالن شد ربکا با ديدنش جلو 

  رفت و حال او را پرسيد.

  شاهين تشکر کرد.

  حالت خرابه.مثل اينکه باز هم  -

  خيلی. -

  دی برات ماست و خيار بيارم. اجازه می -

  دونی بهش احتياج دارم چرا که نه!تو که می -
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  بشين االن ميارم. -

  بيار پايين. -

  آخه زنت...  -

  زنم چی؟ -

  بدش نمياد؟ -

  نه! -

  باشه عزيزم. -

  درون رفت. ها سرازير شد. در را باز کرد و بهشاهين لبخند زد و به سختی از پله

ی مبل لم داده بود. با ديدن شاهين از نيال دستش را کنار سرش زده بود و به دسته

  جايش برخاست. 

تاپ و پوشه های دستش را روی ميز کنار تخت گذاشت توجه به نيال لپشاهين بی

توجهی او را ديد روی مبل نشست و و بعد از کمدش لباس برداشت. نيال وقتی بی

  ير گرفت. نگاهش را به ز

هايش به سمت تخت رفت که نگاهش به ميز ناهارخوری شاهين بعد از تعويض لباس

ی تخت نشست و افتاد. سينی غذای دست نخورده نيال روی ميز باقی مانده بود. لبه

خود را با همان حال روی تخت انداخت. پاهايش روی زمين بود و دو دستش را 

سرخ شده به سقف خيره شد و به اتفاقات های پشت سرش به هم قفل کرد. با چشم

  شب قبل انديشيد.
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خيال ماجرا یدانست چه برخوردی با نيال بکند. به او سخت بگيرد يا بهنوز هم نمی

دانست او حتماً نامزدش را دوست داد چون میشود. از يک طرف به نيال حق می

به او حق داشته است و فراموش کردن هم کار سختی است، از طرفی هم اصالً 

  داد چون نيال رسماً و شرعاً همسرش بود.نمی

هايش را به صورتش کشيد. توجه نيال به او جلب شد. کالفه آهی کشيد و دست

  کرد.حوصلگی شاهين را حس میبی

کرد به شاهين و دلگيريش زد و دو دوتا چهارتا میوقتی با خود منطقی حرف می

  داد.حق می

دانست دانست. آنقدر میدلش در بياورد اما راهش را نمی با خود فکر کرد که بايد از

ی آشفتگی و عصبانيت که شاهين ته قلبش مرد مهربانی وجود دارد که با همه

  بخشد.آيد و میظاهريش، خيلی زود کوتاه می

  چند ضربه به در وارد شد. شاهين از جايش بلند شد و رفت در را باز کرد و گفت:

  ما.بفرماييد خانوم خانو -

  ربکا با سينی دستش وارد شد. 

  بذار من دست و صورتم رو بشورم ميام پيشت. -

  باشه.  -

توجه به نيال سمت ميز ناهارخوری رفت. سينی کوچک دستش را روی ميز ربکا بی

  گذاشت و سينی ديگر را برداشت و زير لب طوريکه نيال بشنود گفت:
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  دونه از کی اينجا مونده.خدا می -

  جلوی در رفت و مه لقا را صدا زد و سينی را به او داد.بعد هم به 

  شاهين وقتی برگشت پشت ميز نشست و خطاب به ربکا گفت:

  چطوری؟-

  من خوبم، اما انگار تو نيستی.  -

  کنه. نه، سرم خيلی درد می -

  پس بخور که مثل هميشه ماساژت بدم. -

  باشه. -

هايش را دهان گذاشت. پلک شاهين يک قاشق از ماست و خيار را برداشت و در

  بست و بعد از چند لحظه پلک گشود و خطاب به ربکا گفت:

  خوشمزه است. مثل هميشه. -

  نوش جونت. -

شد. احساس بدی داشت و ها انداخت. ته دلش چيزی زير و رو مینيال نگاهی به آن

  آيد.فهميد اين چه حسی است و از کجا مینمی

لند شد و از داخل کمد کتابی برداشت و مشغول برای مشغول کردن ذهنش از جا ب

  مطالعه شد.
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شاهين چند قاشق خورد و از جايش بلند شد و روی تخت رفت. ربکا هم رفت و 

  کنارش نشست و گفت:

  شروع کنم؟  -

  _ بله. 

و بعد مشغول ماساژ دادن پيشانی شاهين شد. با چهار انگشت پيشانی او را ماساژ 

  اش دريابد.انداخت تا حس او را از چهرهسمت نيال میداد و هرازگاهی نگاهی می

  ی توجهی او برايش جای تعجب داشت.ديد و باما نيال را مشغول کتاب خواندن می

  شاهين!  -

  جان.  -

  دونی خواهر محسن قراره ازدواج کنه؟ می -

  خوب...  -

  دعوت دادن همه بريم اصفهان. -

  حاال چرا اونجا؟ -

ره، عمو اينا هم گيرن. شيوا که مینين. عروسی رو اونجا میخانواده پسر اصفها -

  صد در صد. من و رامين هم که عمو دستور داده بريم. تو ميای؟

  گوشهای نيال تيز شد تا جواب شاهين را بشنود.

  شه! دونم، ببينم چی مینمی -
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  گذره. تو هم بيا ديگه. با هم خوش می -

  شه! گفتم که ببينم چی می -

  به خاطر من.  -

  شاهين با همان حال دستش را باال برد و ساعد ربکا را گرفت و گفت:

  کنم.اگه کسی رسما دعوت داد بهش فکر می -

  دونی تو خيلی مهربونی؟می -

  جدی؟ -

  اهوم. -

خوان سر کردم همه عالم و آدم میخوبه يه نفر حس خوبی به من داره. فکر می -

  به تن من نباشه.

  تو چکار کردی؟ وا. مگه -

  دونم. نمی -

  همه عالم و آدم برن بميرن اگه همچين حسی دارن. -

خواند! در فکر حرفهای فهميد چه مینيال نگاهش به خطهای کتاب بود اما اصالً نمی

  شاهين بود.

چند ضربه به در وارد شد. نيال کتاب را کنار گذاشت و در را باز کرد. رامين پشت 

   گفت:در بود. با ديدن نيال
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  سالم عروس قشنگه. -

  سالم، بفرماييد تو. -

  هايش را گشود. شاهين با شنيدن صدای رامين پلک

  نيال جان اين سوئيچ ماشين شاهينه. اومد بهش بده. -

  اس، بيا تو.االن خونه -

  رامين گفت:

  اِ... تشريف آورده. -

اساژ دادن شاهين نيال کنار رفت و رامين از ميان چهارچوب با ديدن ربکا در حال م

  لبخند از روی لبش پاک شد و گفت:

  سالم.  -

  ربکا و شاهين جوابش را دادند. شاهين گفت:

  چرا نميای تو؟  -

  رامين دو قدم به درون آمد و گفت: 

  مرسی واسه سوئيچ.  -

  بذار باشه. -

  خواد برام ماشين بخره. ممنون، عمو گفت می -

  خوب به سالمتی. -
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  برانداز کرد و رو به نيال گفت:رامين ربکا را 

  تو بايد شوهرت رو ماساژ بدی ها. دستای تو براش شفاس. -

های نيال سرخ شد و جواب نداد. شاهين برخالف هميشه از اين حرف رامين گونه 

  بدش نيامد و يک جوری خوشش هم آمد. اما ربکا اخم کرد. رامين رو به نيال گفت:

  ديشب خوب خوابيدی؟  -

داد که استرس رو ازم گرفت. سريع خوابم ختخوابتون بوی يه عطری میبله، ر -

  برد. رامين ابروهايش را باال انداخت و گفت:

  چه عالی.  - 

  بعد خود را سمت نيال کشيد و کمی خم شد و گفت:

  اين عطر نبود؟  -

  نيال عطر او را بو کشيد و گفت:

  آره.-

  قابل نداره. بيارم برات؟  -

  خوام چکار؟ ولی بوی خوبی داره. می من عطر مردونه -

دم به شاهين بزنه. هر روز سرت رو بذار زير گردنش و آرامش پس عطرم رو می -

  بگير. 

  نيال قرمزتر شد و شاهين آرام گفت:
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  گن عطر؟ از کی تا حاال به حشره کش می -

  رامين گفت:

زنم. حشره زنم. عطر ارزونتر میآره داداش، من مثل تو عطر چند ميليونی نمی -

  شن، حتی متأهال. کش، اما همه خانوما جذبم می

شاهين چون فنر از جا جهيد و رامين با خنده فرار کرد. شاهين به کنار در رفت و 

  ديد گفت:خنها ايستاده بود و میاز ميان چهارچوب خطاب به رامين که باالی پله

  کنم. دستم بهت برسه اون دهن گشادت رو جرواجر می -

  باشه حاال، حقيقت تلخه. بگو ربکا بياد کارش دارم. -

  چکارش داری؟  -

  خوام بياد با هم ماشين انتخاب کنيم. کنم. میفضوليت رو رفع می -

  شاهين برگشت و خطاب به ربکا گفت:

  بيا برو ببين اين ديوونه چکارت داره. -

  ربکا از تخت پايين رفت و گفت:

  دم. هر وقت سر درد داشتی صدام کن ماساژت می -

  مرسی عزيزم. -
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ربکا سينی را برداشت و رفت. شاهين در را بست. نيال سوييچ را آويزان کرد و 

نگاهی به مچش کرد و بعد شاهين خواست برود که شاهين مچ او را گرفت. نيال نيم

  را نگريست. 

  غريد: شاهين زير لب

  داری و در مورد عطر و بوی ديگران اظهار نظر نکنی؟شه زبونت رو نگهنمی -

  چرا؟  -

  که اينطوری متلک بارون نشيم. -

اظهار نظر من در مورد عطر و بوی ديگران اشکال داره اما تو زير دست يه  -

  دختر بخوابی اشکال نداره؟

دستش را پس کشيد و رفت شاهين مات شد. پشت گردنش تير کشيد و يخ زد. نيال 

سر جايش نشست. پاهايش را روی مبل جمع کرد و روسريش را کنار انداخت و با 

  انگشت موهايش را به بازی گرفت. 

های نيمه باز به نيال نگاه کرد. شاهين هم خود را دمر روی تخت انداخت و با پلک

سوال بزرگ  ن عالمتو با اي» يعنی حسادتش رو برانگيختم؟« پرسيد از خود می

  به خواب رفت. 

نيال هم وقتی ديد شاهين خوابيد از بی حوصلگی همانجا روی مبل دراز کشيد و 

خوابش برد. دو ساعت بعد صدای سوت پيامک شاهين در فضا پيچيد. شاهين پلک 

  گشود. نفس عميقی کشيد و روی آرنجش تکيه کرد. 
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  دست ديگرش را بلند کرد و گوشی را برداشت. 

پيامک پدرش که آدرس منزل سرمد را ارسال کرده بود روی تخت نشست. با ديدن 

پس از خواندن پيامک، گوشی را کنار انداخت و روی تخت نشست. نگاهش به نيال 

افتاد که بدون پتو خوابيده بود. از روی تخت پتوی نازکی برداشت و روی تن او 

  کشيد.

اخت و بالش را زير سرش بعد هم يک بالش برداشت و دستش را زير سر نيال اند

  کشيد.

چند لحظه چهره آرام او را نگريست. دلش هوای بوسيدنش را داشت. اما دست 

روی دلش گذاشت و برخاست. دست و صورتش را شست و يک دست لباس بسيار 

شيک به تن کرد و موهايش را شانه کشيد. به خود عطر پاشيد و سوئيچش را 

  برداشت و راه افتاد.

فروشی يک دسته گل زيبا تهيه کرد و به ت و با رسيدن به اولين گلبه خيابان رف

  جلوی منزل سرمد رفت. زنگ در را فشرد.

آقا جالل به پای اف اف رفت. صفحه را نگريست و مردی که پشت در بود را 

  . گوشی را برداشت و پرسيد:نشناخت

  کيه؟ -

  منزل آقای سرمد؟ -

  بله، بفرماييد. -
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  ين راستاد.راستاد هستم، شاه -

  آقا جالل چند لحظه مکث کرد و بعد گفت:

  بفرماييد. -

  بعد هم دگمه را زد و گفت:

  انيس خانم.  -

  بله آقا جالل.  -

  شوهر نيال اومده. -

  انيس خانم شوک زده گفت:

  نيال هم هست؟ -

  دونم، فکر نکنم.نمی -

  بعد هر دو به استقبالش

ها آن مرد را قامت تعجب کرده بودند. آنرفتند. هر دو با ديدن آن مرد خوش قد و 

هايش جای ديگر از توانست جز چشمکردند که کسی نمیبا مردی مقايسه می

  صورتش را ببيند.

ها رسيد سالم کرد و جواب گرفت. دسته گل را سمت انيس خانم شاهين وقتی به آن

  گرفت و گفت:

  خدمت شما. -



403 
 

  کرد دسته گل را گرفت و تشکر کرد. انيس خانم با نگاه غريبانه ای که به شاهين

شاهين روی مبل تک نفره  نشست و پايش را روی ديگری انداخت. انيس خانم 

دانست از کجا شروع برای آوردن چای و ميوه رفت. شاهين سر به زير داشت و نمی

  ها نرنجند.طور حرف بزند تا آنکند و چه

رفت، شاهين يک استکان وقتی انيس خانم آمد و سينی چای را مقابل شاهين گ

  برداشت و تشکر کرد. انيس خانم به آقا جالل هم چای تعارف کرد و نشست.

شاهين يک جرعه از چای را تلخ نوشيد و استکان را روی ميز گذاشت و سر بلند 

  کرد و گفت:

  شما همين دو فرزند رو داريد؟ -

  انيس خانم جواب داد:

  بله.-

رزند يک خانواده در اسارت باشند. نفس شاهين احساس بدی پيدا کرد که دو ف

  عميقی کشيد که انيس خانم گفت:

  مگه نيال بهتون نگفته؟ -

  نه. ازش نپرسيده بودم. -

  چرا نياوردينش که ببينمش؟  -

  وقت زياده.  -

  اين يعنی قرار نيست همديگر رو ببينيم؟ -
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  شاهين با دهان نيمه باز سر بلند کرد و بعد آرام گفت:

  . االن برای عرض مطلبی خدمت رسيدم که شما بايد بدونيد.نه، ميارمش-

  آقا جالل مضطرب پرسيد:

  چی شده؟ اتفاقی افتاده؟  -

  انيس خانم مضطرب پرسيد:

  نکنه نيال حامله اس؟ -

  شاهين يکه خورد و دستپاچه سر تکان داد و گفت:

  اس.نه، نه... موضوع چيز ديگه-

  چی شده آقا! -

  رب آن دو گفت:شاهين دلتنگ از حال مضط

  در مورد نامزد سابق نيالس. -

  هر دو با هم گفتند:

  حسام؟ -

  بله! -

  حسام چکار کرده آقای راستاد؟ -

  اون خبر داره نيال ازدواج کرده؟ -

  آقا جالل گفت: 
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  نه... ما بهش نگفتيم. -

  چرا؟ -

  راستش گفتنش سخت بود. -

  ولی بهتر بود بهش بگين.  -

  چرا؟ مگه طوری شده؟ -

  ده و دست بردار هم نيست.به نيال پيام می -

  آقا جالل و انيس خانم به هم نگاه کردند. آقا جالل رو به شاهين کرد و گفت:

  اين براتون مشکل ايجاد کرده! -

تونم به اون پسر زنگ بزنم و خودم موضوع رو بهش بگم. جناب سرمد، من می -

ونم خيلی حماقتها بکنم. ولی تتونم محل کارش رو پيدا کنم و برم سراغش. میمی

سعی دارم خودم رو از دردسر دور نگه دارم. سعی دارم کاری نکنم که باعث ترس 

نيال بشم. اون به اندازه کافی فشار روحی روش هست. بهتره اين موضوع رو شما 

گم، وظيفتون بود که با اون پسر درميون بذاريد. در واقع ببخشيد که اينطور می

صميم ازدواج نيال رو به اطالعش برسونيد که امروز من احساس همون روز اول ت

نکنم در کنار هزار مشکلی که برای زندگيم دارم، کسی هست که وجودش زندگی 

کنه. پس بهتره باهاش صحبت کنيد. نخواييد کار به جايی برسه مشترکم رو تهديد می

  که خودم بخوام حلش کنم.

  انيس خانم پر درد گفت:
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  زنی؟زنی، می رو کتک نمیشما که نيال -

  شاهين آهی کشيد و با آرامش خطاب به انيس خانم گفت:

  شه. بشکنه دستم اگر بخواد روزی هرز بره. هرگز دستم روش بلند نمی -

  انيس خانم زير لب گفت:

  خدا نکنه. اجازه ميدين نيال رو ببينم؟ -

  شاهين سر فرود آورد و گفت:

  تونه بياد اينجا.نيال هر وقت که بخواد میهر زمان که اين موضوع حل شد  -

  انيس خانم رو به آقا جالل گفت:

  بهتره به حسام بگی که ديگه مزاحمشون نشه. -

  دونه، و اگر نه پسری نيست که بخواد عمداً چنين کاری بکنه.البته حسام نمی -

  آره درسته. -

  شاهين از جا برخاست و گفت:

  ضوع بی دردسر حل بشه.در هر صورت خوشحال ميشم اين مو -

  شين.چرا چيزی نخوردين، نمک گير نمی -

ممنون. من به شکل ديگه نمک گير شما شدم. بايد برم، خيلی کار دارم، تنها برای  -

  همين موضوع مزاحم شدم. با اجازه.
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ها خداحافظی کرد و يک راست به بازار رفت. وارد پاساژی شد و به شاهين از آن

  فروشی رفت.يک مغازه موبايل 

چندين مدل گوشی را از فروشنده خواست و همه را يکی يکی از نظر گذراند و در 

  مورد کارکرد و مدلشان پرسيد. 

در آخر يک گوشی مشکی رنگ انتخاب کرد. يک گارد دخترانه برايش خريد که 

  رويش پر از قلبهای صورتی و قرمز درخشان بود.

ها داشت با حوصله در بازار قدم از مدت بعد هم يک سيمکارت ثابت تهيه کرد. بعد

  زد. نگاهش به يک فروشگاه لوازم صوتی تصويری افتاد.می

  وارد فروشگاه شد و به فروشنده و شاگردش سالم کرد.

ای به تلويزيون نداشت در سوئيتش جای يک سينمای خانگی خالی بود. او عالقه

ساخت. برايش سرگرمی میکرد و های نيال را يک جوری پر میولی بايد تنهايی

  مخصوصاً حاال که قرار بود ديرتر هم به سر کار برود.

بعد از ديدن چند مدل، يک دستگاه را همراه با تمام لوازم جانبيش خريد و آدرس 

  نزل را داد تا آن را ارسال کنند.م

شاهين به منزل برگشت نيال را ديد که در آن غروب دلگير داشت تنها در باغ قدم  

هايش را زير بغلش زده بود و آهسته به سمت پشت د. کمی سرد بود و دستزمی

  رفت. شاهين از سمت ديگر رفت و ساختمان را دور زد. ساختمان می

آيد. نيال با ديدن شاهين داشت و  نيال را ديد که از مقابلش میبا سرعت قدم بر می

  ايستاد. خواست
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  ش زد. مسيرش را عوض کند و برگردد که شاهين صداي

  نيال! -

نيال ايستاد. شاهين به او رسيد. چند لحظه صورت سرد و گرفته نيال را نگريست. 

  نيال آرام گفت:

  اگر امکانش هست تنها باشم. -

های نيال انداخت و شاهين سر فرود آورد. کتش را از تن بيرون کشيد و روی شانه 

  گفت:

  ر دارم. شه. زودتر بيا تو... باهات کاهوا داره سرد می -

  باشه. -

  شاهين راه آمده را برگشت و نيال دور شدن او را نگريست. 

هنوز ته دلش به خاطر شب قبل از شاهين دلگير بود و به خاطر نزديکی ربکا به 

ی مناسبی توانست کلمهشاهين ناخواسته احساس خوبی نداشت. احساسی که نمی

  برای بيانش بيابد.

  های کوچک شاهين به خود حس خوبی داشت. با اين حال از محبت

  داد، چه از روی مهربانی ذاتی. ها را از روی وظيفه انجام میحاال چه اين محبت

اش را روی کت کشيد و بوی عطر هميشگی شاهين را به مشام کشيد. نيال گونه

  کرد. عطری که ناخودآگاه حسام را در خاطر نيال زنده می

  کالفه نفس عميقی کشيد و گفت: نيال
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  شم.لعنتی... دارم ديوونه می -

و بعد خود را به درون ساختمان رساند. به سوئيت رفت و ديد که شاهين روی مبل 

نشسته است و در حال ور رفتن با يک گوشی است. شاهين سر بلند کرد و خطاب 

  به نيال گفت:

  بيا بشين. -

های پر از غم نيال را نگريست و بعد چشم نيال جلو رفت و کنارش نشست. شاهين

  گوشی را سمت او گرفت و گفت:

اين رو برای تو خريدم. يه سيمکارت جديد هم براش گرفتم که تا چند ساعت ديگه  -

  شه.وصل می

نيال گوشی دست شاهين را نگريست. يک گوشی گران قيمت و زيبا. با خود فکر 

کرد گوشی را بگيرد و روی زمين بکوبد. يا بر سر شاهين فرياد بزند و بگويد: 

  » خوام.کارت خودم رو میخوام. من سيممن فقط گوشی خودم رو می«

ی کند هيچ نتيجهیدانست اين لجاجت ها جز اينکه زندگيش را غرق تفرقه ماما می

  ديگری ندارند. پس آهسته گفت:

  ام زنگ بزنم.ممنون، زحمت کشيدی. يه گوشی الزم داشتم که به خانواده -

  شاهين نفس عميقی کشيد و ناراحت از حس و حال نيال گفت:

  تونی تا وصل شدن خطت از گوشی من استفاده کنی.می -

  ممنون. -
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  خوای از دستم بگيريش؟ نمی -

  گوشی را گرفت و براندازش کرد. با ديدن گارد آن لبخند زد و گفت:نيال 

پسندم. يه گارد ساده بهتر بود، اين خيلی من هميشه چيزای ساده رو می -

  اس.بچگونه

تونی چند ساعت به شارژ بزنی و اين خيلی هم خوبه، همينا مناسب دختراس. می -

  اش کنی.استفاده

  باشه.  -

زد و کت شاهين را درون کمدش آويزان کرد. شاهين به او  نيال گوشی را به شارژ

  اشاره کرد. نيال جلو رفت. شاهين او را کنار خود نشاند و در آغوشش کشيد. 

  اش تکيه داد و گفت:سر نيال را به سينه

  خوام.برای رفتار ديشبم عذر می -

  فتاد.نيال به ناگاه با يادآوری شب قبل بغض کرد و بغضش ترکيد و به گريه ا

  شاهين نيال را بيشتر به خود فشرد و گفت:

  کنی؟چرا گريه می -

  ديشب خيلی ترسيدم و خيلی هم خجالت کشيدم.  -

  شاهين موهای نيال را بوسيد و با صدای غمگين گفت:

  نيال غرورم رو خورد کردی. -
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  نيال برای اولين بار خود را بيشتر در آغوش شاهين جا کرد و گفت:

  ببخشيد. -

دونم کنم برای اينه دستم روت بلند نشه. چون اون لحظه نمیاگه بيرونت می من -

ترش کنيم. کنم! نيال سخته، اين زندگی خيلی سخته. نبايد سختدارم چه غلطی می

کشی. دونم داری چی میکنم باهات مهربون باشم که نرنجی. چون میدارم سعی می

  به زور اومدی توی يک زندگی که نخواستيش.

ای بهش نداری. بايد کسايی رو ببينی خوابی که عالقهه زور تو تخت مردی میب 

دونم. ولی ی اينا رو میکه دشمنتن. کسی رو ازت گرفتيم که عاشقش بودی. همه

ی رفتارهای من غلطه. ولی تو گذره. شايد هم همهتر میاگر همش اشتباه کنيم تلخ

گذره آرامش ارم. وقتی بدون دعوا میتحملم کن. از روزی که اومدی بيشتر آرامش د

  کنيم تا اين آرامش مداوم باشه.  درونم زياده. پس بذار مثل دوتا آدم عاقل با هم رفتار

من دلتنگم... بدجور هم دلتنگم. دلتنگ پدر و مادرم، دلتنگ خونمون، دلتنگ  -

  ام. کارم، دلتنگ برادرم، دلتنگ زندگی گذشته

  و دلتنگ عشقت؟ -

  شاهين! -

شاهين که برای اولين بار نامش را بدون پسوند و پيشوند از زبان نيال شنيده بود، 

  گفت:

  جونم. -
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بره ولی جای خراشش درد داره. من درد بفهم، دلتنگی مثل يه چاقوی کنده، نمی -

کنم دارم، تو وجودم، توی روحم، توی زندگيم، توی قلبم. خيلی احساس تنهايی می

  سازم.و مجبورم که بسوزم و ب

هايش را روی هم فشرد و لبش را روی سر نيال گذاشت و فهميد چرا شاهين پلک

  گويد:نيال می

دانست. برای هر دلتنگيش های رفع دلتنگی نيال را میکنم. راهاحساس اسارت می 

هايش سنگينی رگ روی شانهراهی داشت، جز دلتنگيش برای حسام. و اين درد بز

  کرد.می

ب رامين را به اتاقش خواست. رامين به اتاق آمد و پس از کسب آقای راستاد آن ش

  اجازه وارد شد و مقابل ميز عمويش نشست.

  کرد. با آن حال پرسيد:آقای راستاد در گاوصندوق کنارش جستجو می

  فکرات رو کردی؟ -

  مونم. بله، اگر اجازه بديد ايران می -

  و شغل؟ -

ً کاری که مربوط به رشته - ای به فرش و تجارت و اينا . اما عالقهام باشه حتما

  ندارم. دوست ندارم شغل اجداديمون رو انجام بدم.

  پس نميای پيش خودم؟ -

  ادبی نباشه، نه!اگر بی -
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اشکالی نداره. سفارشت رو به يکی از دوستان کردم. همين امروز فردا خبرم  -

  کنه. می

  ممنون حاج عمو. -

  در مورد ربکا چطور؟ -

  ؟ربکا چی -

  که پيش ما بوده، نحوه زندگيش يا هر چی؟ کم و کسری چيزی؟ از اين -

  ربکا در حد شيال و شيوا براش فراهم بوده. -

  و خودت؟ -

رامين سکوت کرد، عمويش با چندين سند منگوله دار از جا برخاست و در 

  گاوصندق را بست.

  روی صندلی نشست و گفت:

  زرگت کنم که همه انگشت به دهن بمونن.ها دلم خواست طوری بمن طی اين سال - 

ده. اين های خودش بهشون اهميت میدلم خواست کاری کنم کسی نگه کمتر از بچه

اتفاق هم افتاد. همه در مورد من فکرای غلط کردن. گفتن برادرش که مرد مال و 

  منالش رو باال کشيد. اما واقعاً اينطور نبود.

نخريدم، دليلش هم اين بود نخواستم اتفاقی درسته که من برای تو هيچوقت ماشين 

  ادرت رو با تصادف از دست داديم. برات بيفته. چون پدر و م

  رامين پوزخندی زد و سر به زير گرفت.
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ولی در عوض تو رو فرستادم خارج درس بخونی، با هزينه خودم. نه از چيزی  -

  که پدرت به جا گذاشت.

ت رو فروختم، درست. اما به سرمايه من به عنوان قيم قانونی شما اموال پدر

تبديلش کردم و مثل يه سهم براتون گذاشتم تو شرکت خودم و باهاش کار کردم و 

تون رو کامالً جدا کردم و براتون خونه و زمين و چيزهای هر سال سود سرمايه

  تون هم جزو سهام شرکته و به تو و ربکا تعلّق داره.ديگه خريدم. اصل سرمايه

  حيراِن حرفهای عمويش بود. به دهان او زل زده بود.رامين 

ها پيش به خاطر اموال پدرت دعوامون شد و من به خاطر حقّی که من و تو سال -

خواستی تنبيهت کردم. برخورد بدی باهات کردم اما به من حق بده. تو اون وقتا 

بدی. اما  اش رو به باداش هيجده سالت بود. ترسيدم بری و همهسنی نداشتی، همه

تونم با خيال راحت ربکا رو االن ديگه بزرگ شدی، عاقل شدی، نگرانيم کمتره. می

گم به اين دليل نيست که بخوام برين. نه! اينجا دستت بدم. اگر دارم اينا رو بهت می

کنم ديگه بعد از اين همه سال خونه عموتون نيست، اينجا خونه پدرتونه. فکر می

نه عموتون. دليل گفتن اين حرفا به تو اينه که من سنم االن  من جای پدر شما باشم،

ستم! دنياست و هزار افته. تا کی هدونم امروز فردا چه اتفاقی میباالست. نمی

  اتفاق...

  رامين ميان حرف عمويش پريد و با صدای محزون گفت:

  دور از جون.
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رم و دخترام با دونم بعد از مرگم پسدور از جون نداره، مرگ حقه. من هم نمی -

پس بهتره ديگه تکليف روشن  کنن و آيا حقتون رو ميدن يا نه.شما چه رفتاری می

  بشه. 

  ای جلوی دست او گذاشت و گفت: آقای راستاد پوشه

اين پوشه گزارش سال به سال مقدار سرمايه و سودتونه و حتی چه سالی چی  -

خزانه باقی مونده و الی براتون خريداری شده. چقدر از سود کم شده، چقدر تو 

   تونی ببری و چک کنی.اش حساب شده و میآخر. همه

  او دو پوشه ديگر روی آن گذاشت و گفت: 

های سهام تو و ربکا از شرکت منه. از فردا هم اگر خواستين سود اين هم برگه -

شه به حسابتون. اگر هم نخواستين و دلتون خواست سهامتون ساالنه واريز می

  خرم.بهم خبر بدين خودم ازتون می بفروشين

  اسناد را به جلوی رامين هول داد و گفت: 

اينم اسناد امالکی که برای تو خريدم. مثالً اگر از يک مجتمع برای ربکا يک  -

آپارتمان دويست متری خريدم برای تو از همون مجتمع دوتا خريدم. اسناد ربکا 

ديم. بهش تحويل میازدواج که کرد  کنه.مونه تا وقتی که ازدواج میپيش من می

  صالح در اينه.

  آقای راستاد تکيه کرد و نفس راحتی کشيد و گفت:

ترين االن بار بزرگی از دوش من برداشته شد. بار امانت سنگين ترين و سخت -

  بار دنياست.
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اما از زندگی من... تا االن هر چی براتون خرج کردم، پول تو جيبتون، هزينه درس  

شگاه، مسافرتتون، هزينه سفر و تحصيل تو خارج از کشور ، همش از جيب و دان

اش خودم بود بدون اينکه يک قرون از دارايی شما بردارم. ازدواج که کردين هزينه

کنم. ماشينی هم که گفتی آماده است و هديه من با منه و به روی دو ديده تقبل می

، به آدرس بيا و سند رو امضا کنمبه توئه. فردا آدرس بنگاه رو برات پيامک می

  کن.

  رامين غصه دار گفت:

  کنيد.عمو اينجوری شرمنده می -

نگفتم که شرمنده بشی. گفتم که بدونی تو هم مثل شاهين و شاهرخی. فقط اگر  -

گاهی يه چيزايی رو ازت دريغ کردم زمانش رو برات صالح ندونستم. در عوض 

  طور ديگه جبران کردم. 

  ن من به خارج، در صورتی که با شاهين و شاهرخ موافقت نکردين. مثل فرستاد -

شه. تو و درسته. شايد شما حتی برام عزيزتر هم بودين، اما فقط به اين ختم نمی -

ربکا توی وصيّتنامه من جا دارين و هرگز اينا باعث نشد نخوام سهمی از اموال 

  خودم رو براتون کنار بذارم. 

کنيد و هر لحظه بيشتر من رو با من رو شرمنده میعمو، شما فقط داريد  -

  حرفهاتون... 

کافيه رامين، حوصله تعارف کردن ندارم. فقط خواستم تکليف اينا رو برات روشن  -

  کنم. 
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  ممنون عمو، امر ديگه!  -

  آقای راستاد سری تکان داد و گفت:

  فقط همين بود. -

  رامين از جايش بلند شد و سمت در رفت. 

  تاد گفت:آقای راس

  رامين! اسناد. -

  برم.فعال پيشتون بمونه عمو. بعد ميام می -

  آخه... -

  رامين با نگاه به دو تيله ی درخشان درون صورت عمويش گفت:

  برم. داريد تا بعد ميام میکی بهتر از شما؟ فعال نگه -

  خوای بخونی؟ نمی -

  نه! بعداً. -

آمد. به اتاق خودش رفت و پاکت و سر فرود آورد و از اتاق عمويش بيرون 

  سيگارش را برداشت. ربکا به اتاقش آمد و گفت:

  عمو چی گفت؟ -

  هيچی!  -

  يعنی چی؟ -



418 
 

  دم. بعد برات توضيح می -

  ربکا پاکت سيگار دست رامين را نگريست و گفت:

. های ديگران باشیی غصهکشی، مگه خيلی ناراحت باشی يا پايهتو سيگار نمی -

  ی گفته که ناراحتی؟ االن بگو چ

  ی او گذاشت و گفت:رامين با آن قد بلندش مقابل ربکا ايستاد. دستش را روی شانه

  ناراحت نيستم. خرابم، خراب. -

  و بعد پالتويش را برداشت و راه افتاد. 

  کجا ميری؟ -

  تو باغ. -

او روی تاب سفيد آهنی نشست. به باغچه خيره شد و مشغول سيگار کشيدن شد. 

ها حق به جانب بودن شد و خود را به خاطر سالحرفهای عمويش در ذهنش اکو می

  سرزنش کرد.

گفت عمويش به او از خود خجالت کشيد که چرا هميشه بی مهابا در همه جا می

  رسد.کمتر از شاهين و شاهرخ می

  کرد.حتی خود را به خاطر افکار هرز اين همه سال سرزنش می

کرد مال و ارث پدريشان را باال کشيده است. بود و فکر میاو عمويش را نشناخته 

  داشته بود تا روزی به کارشان بيايد.در حالی که با چنگ و دندان نگه

  آمد.ته قلبش به خاطر افکار مسموم و احساسات خالف حقش از خود بدش می
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ی رينگ فرستاده و تا خورده بود امشب عمويش بعد از اين همه سال او را گوشه

  داريش.زده بودش. با حرفهايش، با پاک دستيش، با مهربانيش، با امانت

کرد حقيرترين آدم روی زمين است. با آن همه فکری که در رامين امشب حس می

  مورد عمويش کرده بود. با آن همه تهمتی که در ذهنش به او زده بود.

و سر به هايش گذاشت ته سيگار پنجمش را پرت کرد و ساعدهايش را روی ران

زير گرفت و به شرِف پاک مردی فکر کرد که ته قلبش او را يک جوری دشمن جان 

  دانست. خود می

کسی کنارش نشست. به خاطر حالش متوجه حضور او نشده بود. سر بلند کرد و 

شاهين را ديد. شاهين سيگاری آتش زد و به سمتش گرفت. سيگار را ميان 

ن برای خودش هم سيگاری روشن کرد و انگشتانش گرفت و عميق پک زد. شاهي

  گفت:

ام غصه داشتم تو کنارم بودی. االن مردونگی نيست تنهايی هر وقت تو زندگی -

  غصه بخوری. 

رامين به سيگارش پک عميق ديگری زد و دودش را از سينه بيرون فرستاد و 

  گفت:

کردم مال بابام رو باال خراب معرفت حاجيم، بی معرفت هم من بودم که فکر می -

خوردم هم از آخور. دو قورت و نيمم کشيده. نگو اين همه سال من هم از توبره می

  هم باقی بود. 

  شاهين که خم شده بود رو به رامين پوزخندی زد. پکی به سيگارش زد و گفت:
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  کنه.ت براتون چکار میحق داشتی، حاجی هيچوقت نگف -

  امشب فهميدم تا خرخره زير دين عمو هستم. تو خبر داشتی؟  -

  چند وقتيه!  -

  مثالً چند وقت؟  -

  هفت هشت سال.  -

  رامين شوک زده شاهين را نگريست و بعد آرام گفت:

  زنم؟ ديدی با چه تنفری در مورد بابات حرف میچرا نگفتی وقتی می -

فت بهتون نگم تا به وقتش. به منم گفت حرفی نزن فقط اينا گفتم! حاجی گچی می -

  رو بدون و اگر طوری شدم حق حساب رامين و ربکا رو بده که به گردنم نمونه. 

  دور از جونش. -

هايش لرزيد و بی های رامين جهيد. نتوانست خود را کنترل کند. شانهاشک به چشم

  صدا گريه کرد. 

  شاهين تکيه کرد و گفت:

فهميدم، حق هم داشتی. هايی از تنفر توش بود رو میشه حست به پدرم که رگههمي -

بعد از اون درگيری و چکی که حاجی بهت زد نتونستی طور ديگه در موردش فکر 

کنه! بذار به حساب خودرأی بودنش. ولی گفت چکار میکنی. حاجی هم که نمی

هر وقت صالح دونست خوب حاجی هم حق داشت. بابات دم آخر ازش خواسته بود 

  ارثتون رو بده. االن هم که داده البد صالح دونسته.
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  رامين به سختی بغضش را فرو خورد و با صدای اندوهناک گفت:

ها من نسبت به کسی که خيلی در حقم رئوف بود حس بدی داشتم و تمام اين سال -

کبار ازش ده وظيفشه. حتی يکردم هر کاری برای من و خواهرم انجام میفکر می

بار بهش روز تولدش يا روز پدر رو تبريک نگفتم. اين همه تشکر نکردم. حتی يک

  سال در حق من پدری کرده بود. و بدتر از همه چيزی که عذابم ميده...

  چی؟  -

با اينکه از مرگ شاهرخ خيلی غصه خوردم ولی حتی بهش زنگ نزدم مرگ  -

، مال يتيم که بخوری پسرت هم گفتم حقشهشاهرخ رو تسليت بگم. با خودم می

  ميره.می

  هايش گرفت و گريه کرد. رامين سيگار را پرت کرد و صورتش را ميان دست

  ی او زد و گفت:شاهين دستش را به شانه

  غصه نخور، حاجی چيزی به دل نگرفته.  -

امشب بدجور زد، امشب بدجور ازش کتک خوردم. زد تو غرورم و غيرتم. زد تو  -

افکارم. زد تو احساسات و وجود بی وجودم. کاش حقم رو واقعاً خورده  توهماتم و

ی زنه و من دارم زير سايهبود. يک لحظه حس کردم بابام جلوم نشسته و حرف می

  مردونه اش جون ميدم. تف به من شاهين، تف به من.

باشه حاال خودتو تف مالی نکن. من هم بودم همين حس رو داشتم. خودت رو  -

  نکن.سرزنش 
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دونه حال نشدم. شاهرخ مثل داداشم بود. خدا میولی من از مرگ شاهرخ خوش -

  چقدر داغون شدم وقتی شنيدم چه اتفاقی براش افتاده.

  دونم.می -

  

  فصل نهم

حسام از ماشين پياده شد. جلوی منزل آقای سرمد ايستاد و با دو دلی سر به زير 

  های آن شب نيال بود.گرفت. به فکر پيام

  بعد از آخرين پيام هر چه به نيال زنگ زد جواب نداد.

  تا به حال نيال را اينچنين عصبی نديده بود. نيال تا به حال با او قهر نکرده بود.

  نيال را دختر کم طاقت و لوسی نشناخته بود. صبور بود و مهربان.

ز پا تا به حال شناختی از شيوه قهر نيال پيدا نکرده بود. قهرش داشت او را ا 

  انداخت.می

  شد. برای ديدنش داشت ديوانه می

  دستش را بلند کرد و زنگ در را فشرد. منتظر ماند، کمی بعد در روی پاشنه چرخيد. 

های آهسته سمت ساختمان رفت. حياط را پشت سر وارد منزل سرمد شد و با قدم

  گذاشت. وقتی وارد شد کسی را نديد.

  با صدای بلند گفت:
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  خاله، نيال. -

  اينجا حسام جان تو آشپزخونه ام. بيا -

  حسام به درون آشپزخانه رفت. با انيس خانم سالم و احوالپرسی کرد. 

  بشين مادر. -

حسام پشت ميز نشست و در سکوت به يک نقطه خيره شد. انيس خانم برای او 

  يک استکان چای حاضر کرد.

  کمی بعد آقا جالل وارد آشپزخانه شد و گفت:

  ؟خوبی حسام -

  حسام بلند شد و با آقا جالل دست داد. او گفت:

  بشين. -

  حسام نشست. آقا جالل مقابل او نشست و گفت:

  چه خبر حسام؟  -

خبرا که پيش شماست. عمو! چرا نيال گوشيش خاموشه؟ يه شب بعد از کلی  -

التماس جوابم رو داد بعدش يهو انگار عصبانی شد، يه چيزی گفت و بعدش گوشيش 

  کرد. از اون وقت تا حاال گوشيش روشن نشده. رو خاموش

نيال حتی از بيمارستان استعفا داده. اون کجاست؟ به جون خودش دارم روانی 

  اقت ندارم، غلط کردم، بچگی کردم.شم. ديگه طمی



424 
 

  او دستش را ميان موهايش کشيد. 

بند ی وجود من نيالس. کنيد؟ همهبه خدا حال و روزم خوب نبود. چرا باور نمی -

دونستم قهر کنه چنين خواد. ولی اون خيلی سنگدل شده. نمیبند وجودم نيال رو می

  آره. به چه زبونی بهش بگم غلط کردم، ببخشيد، که من رو ببخشه؟ باليی سرم می

  خواد، چکار کنم، نامردم اگر انجام ندم.ديگه خسته شدم الاقل بياد بگه چی می

کنن. جنبيدن ديره. بعضی وقتا آدما بد اشتباه میدونی حسام، بعضی وقتا واسه می -

خواست، که تو گاهی مثل کوه مینيال نوکر دست به سينه احتياج نداشت، نيال تکيه

  اون کوه نبودی.

  آخه... -

  هايش را به هم قفل کرد و سرش را به دستش تکيه داد و گفت:حسام دست

فهمم چطور اين دو ساله نمیعمو، هيچوقت اينقدر خودم رو درمونده نديدم. تو  -

کنم. حاال که خودم رو پيدا کردم، نيال نيست. تو رو خدا، التماس دارم زندگی می

  کنم بگين نيال اجازه بده باهاش صحبت کنم.می

  نيال ازدواج کرده. -

های گرد شده سربلند کرد. فکر کرد اشتباه شنيده است. حسام متعجب و با چشم

  گفت:

  چی؟  -

  واج کرده. لطفا ديگه دنبالش نرو.نيال ازد -
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انيس 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 رسيدن به نام شاهين و نيال در جا خشک شد. امضای نيال 

  زد.را شناخت و نام شاهين راستاد در مغز او زنگ می

  هايش سياهی رفت. به سختی لب گشود و گفت:گيج رفت و چشم سرش

  شا... شاهين... راستاد؟ -

  بله! -

  يع... يعنی چی؟ -

  حسام به نفس نفس افتاده بود. انگار صد کيلومتر دويده بود.

يعنی خانواده راستاد گفتن دخترتون اگر با پسر ما ازدواج کنه به پسرتون رضايت  -

کرد. اون تو شرايطی قبول کرد که از تو و خانوادت نا اميد ديم. نيال هم قبول می

شده بود. متأسفانه مادرت توی بيمارستان رفتار بدی با نيال کرده بود و نيال برای 

  تر شد. اين کار مصمم

  آقا جالل ادامه داد:

 تماس شوهر نيال هم از ما خواست با تو صحبت کنيم و بخواييم ديگه با نيال -

  هش پيام ندی.نگيری و يا ب
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هللا، کرد. عقد نامه را با دست لرزان ورق زد. يک جلد کالمحسام احساس مرگ می

يک آينه شمعدان، يک شاخه نبات و يک سکه تمام بهار آزادی. فقط يک سکه آن 

  هم برای خالی نبودن عريضه.

  حسام سربلند کرد و گفت:

  انداختم. من...من ده هزار سکه پشت قباله نيال می -

  اون جون سينا رو نجات داد که بيشتر از اينا ارزش داره. -

حسام با حال خراب برخاست. دستش به عقدنامه خورد و زير پايش افتاد. از روی 

  آن رد شد و راه افتاد.

  حسام. حالت خوب نيست، صبر کن بهتر بشی.  -

  حسام گوش نکرد. با حال خراب و زار از منزل سرمد خارج شد.

و به سمت منزل رفت. در مغزش آشوب بود و در قلبش تالطمی  سوار ماشين شد

کرد جمالت شنيده از آقای سرمد در شديد. طاقت اين يکی را نداشت. هر کار می

  گرفت.وجودش جای نمی

رسيد که نيال برای هميشه ترکش کرده شد و به اين میوقتی از هر فکری رد می

دست داده بود و در راه چندين بار  رسيد. تعادلش را ازاست به مرز ديوانگی می

  نزديک بود تصادف کند.

  زد و حتی توان گريستن هم نداشت.موهايش را چنگ می
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می وقتی به منزل رسيد خراب و زار به درون ساختمان رفت. مهرانه و آقای عظي

  از ديدن حال او شوک زده شدند.

هايش را مشت ستهايش را روی هم فشرد. داو خود را روی مبل انداخت و دندان

  کشيد.های کش دار و عصبی میکرده بود و به سختی نفس

  زنی؟ چی شده حسام، چرا حرف نمی -

  طوری شده بابا! اتفاقی افتاده؟ -

  های کليد شده و خيره به ميز پرسيد:حسام با دندان

  مادر، شما رفتين سراغ نيال؟ به محل کارش؟ -

  گفت:مهرانه خانم ترسيده سری تکان داد و 

  ، فقط باهاش حرف زدم. چرا مگه...نه، يعنی آره -

هايش را باال برد و به دو طرف سرش چسباند و فرياد کشيد. به خود حسام دست

  زد. پيچيد و از ته دل فرياد میمی

آقای عظيمی و مهرانه خانم ترسيده و دستپاچه دورش نشستند و سعی داشتند 

گلويش خراشيده شد و ديگر صدايش در نيامد شد. وقتی آرامش کنند. ولی آرام نمی

  يه افتاد.زانو زد و به گر

گريه ای جانسوز که اشک مهرانه را در آورد. او هم گريان قربان صدقه حسام 

  ». مگه چی شده«پرسيد: رفت و مدام میمی

  حتی فکر کرد شايد باليی بر سر نيال آمده است. هراسان پرسيد:



428 
 

  ی شده؟باليی سر نيال اومده؟ چيز -

  ريخت. گفت:حسام به پهنای صورت اشک می

آره. نيال برای هميشه رفت. اون با پسر راستاد ازدواج کرده تا سينا رو نجات  -

 موند چون از من بريده بود. نا اميد شدهبده. زن اون پسره شد که مثل ماست می

  بود. از شماها نا اميد شده بود.

اريکی فرو رفته بود. نيال حس کرد صدای نيمه شب بود تمام عمارت در سکوت و ت

ها را يکی يکی پايين ه پلهآيد. آرام و آهستها پايين میشنود که از پلهپای کسی می

  آمد. 

دستگيره را پايين فشرد و در با صدای جيرجير باز شد. دختری وارد سوئيت شد و 

کرد تا در برانداز میپايين تخت ايستاد و به او و شاهين نگاه کرد. نيال داشت او را 

خواهد! شيال است ميان تاريکی تشخيص دهد اين دختر کيست و در اتاقشان چه می

  زد. نيال آهسته نيم خيز شد و گفت:يا ربکا. کمی هم هيکلش به هيکل شيرين می

  تو کی هستی؟ -

  دختر دستش را دراز کرد و پتوی نيال را چنگ زد و سمت خود کشيد.  

های تيره اش رو به نيال دختر پتو را روی شاهين کشيد و با چشم نيال از جا پريد.

با جيغی که کشيد از خواب  کرد. نيال از ترِس آن دو چشِم تيره تکان سختی خورد و

  پريد. 

شاهين هم از تکان نيال و جيغش از خواب پريد و با اينکه خيلی گيج بود نيم خيز 

  شد و گفت:
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  چی شده نيال؟ حالت خوبه؟ -

  که فهميد کابوس ديده است دراز کشيد و خود را مچاله کرد و گفت: نيال

  فقط يه خواب بود، يه خواب بد. -

  شاهين دستش را روی موهای او کشيد و نوازشش کرد و گفت:

  نترس، من کنارتم. -

او به سختی از جايش بلند شد و رفت چراغ را روشن کرد. بعد هم خواست بيرون 

  :برود. نيال ترسيده پرسيد

  کجا ميری؟  -

  االن ميام.  -

  ترسم. زود بيا، می -

  چيزی نيست، نترس.  -

  کرد. لرزيد و احساس سرما میشاهين رفت. نيال ناخواسته لرز کرده بود. بدنش می

کمی بعد شاهين برگشت و روی تخت نشست. دستش را زير سر نيال انداخت و 

  بلندش کرد. با محبت به او مقداری شربت خوراند و ليوان را کنار گذاشت. 

  لرزی؟ چرا می -

  سردمه.  -

  شاهين پتو را تا روی شانه او باال کشيد و گفت:
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  رما بدون لباس.زدی. تو اون سنکنه سرما خوردی. ديروز تو باغ قدم می -

  نه، خوبم.  -

شاهين چراغ را خاموش کرد و به کنار نيال برگشت. او را در آغوش کشيد و به 

  کرد. های نيال در آغوش او تمامی نداشت و اين نگرانش میسينه فشرد. لرزش

  شی بريم دکتر؟ نيال! پا می -

  ن... نه... خو... خوبم. -

  لرزی. ولی خيلی می -

  شم.یخو... خوب م -

شاهين بازوی نيال را ماساژ داد و موهای او را بوسيد. نيال کم کم احساس آرامش 

  کرد و به خواب رفت.

  د. شاهين نفس راحتی کشيد و دستش را روی کمر نيال انداخت و خوابي

خواست به سر کار برود، خواست از تخت برخيزد نيال صبح زمانی که شاهين می

  يزد. تا برای او چای در فنجان بر

  تاپش را برداشت و درون کيفش گذاشت و گفت:شاهين لپ

  دم. خواد پاشی. خودم کارهام رو انجام مینمی -

  آخه...  -
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گم برات سوپ درست امروز تو رختخواب بمون. داخل باغ هم نرو. به مه لقا می -

  کنه.

  من سرما نخوردم. -

هايی رات گرفتم بخور. ميوههايی که ببه هر حال بايد مراقب باشی. اون ويتامين -

  نخورده برنگردون. غذات رو بخور. که ميارن پايين دست

  شاهين رفت و پای ميز ايستاد. 

  يک لقمه کره و مربا برداشت و به کنار تخت رفت. لقمه را سمت دهان نيال برد. 

  نيال سرش را پس کشيد و گفت:

  خورم. خورم شاهين. پاشم میاالن نمی -

  دونم که راست نميگی. می -

و به زور لقمه را در دهان نيال جای داد. به پای ميز برگشت و با عجله يک لقمه 

  گرفت و گفت:

که خوب غذا  شی. تو اين چند وقت به خاطر اينبدم مياد که داری الغر می -

  ات شده يه وعده خيلی ضعيف شدی.خوری و پنج وعدهنمی

   برای خود چای ريخت. دهان گذاشت ولقمه را در  

 همه که دنبال زن خوش هيکلن.  -

   خوش هيکل، نه استخوونی! -
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شاهين دو جرعه از چای را تلخ نوشيد و با عجله کتش را پوشيد. 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 -

  حتماً.  -

 کنم.باور کن رعايت نکنی شب که بيام تنبيهت می -

  من خوبم. -

  او گونه نيال را بوسيد و راه افتاد. 

  کنم، بخواب. در رو از پشت قفل می -

های شاهين انديشيد. به اينکه اين مرد شاهين رفت و نيال دراز کشيد. به خوبی

  حواسش به همه چيز هست.

دهد. نگاهش به سينمای خانگی قب است و به هر چيزی عکس العمل نشان میمرا

ها و مرتب کردنش افتاد که به خاطر نيال خريده بود. او و رامين برای وصل دستگاه

  يک ساعت وقت گذاشته بودند. 
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  وقتی رامين پرسيده بود:

  کردی، چی شد خريدی.تو که تلويزيون نگاه نمی -

  :شاهين جواب داده بود 

  ای ببينه.کنم، نيال که هست. شايد دلش بخواد برنامهمن نگاه نمی -

بانش او نفس عميقی کشيد و به خود اعتراف کرد اگر اين اسارت است، پس زندان

  بان دنياست. معرفت ترين زندانبا 

او از جايش بلند شد، دوش گرفت، صبحانه خورد، تخت را مرتب کرد. سينی 

  اد و در اتاقش کتاب خواند.صبحانه را به مه لقا د

نزديک نيم روز بود که گوشی نيال به صدا درآمد و با برداشتن آن ديد که نام مخاطب 

  است. » زندگی «او 

. وقتی اخمی کرد و فکر کرد چنين مخاطبی نداشته است و حتی شماره را نشناخت

  جواب داد، صدای شاهين او را برجای خشکاند.

  سالم.  -

  سالم.  -

   خوبی؟نيال -

  کرد.اين صدای گيرا از آِن مردی بود که روزهايش را با او سپری می 

سيو کرده بود. نيال آرام به کاری که » زندگی«خود شاهين نامش را در گوشی نيال  

  شاهين کرده بود، خنديد. 
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  خندی؟ چرا!می -

  ی زندگی يه خورده خنده دار بود.کلمه -

  چرا! -

  هيچی، اهميتی نداره! -

  نوشتم عشقم، خوب بود؟می -

  امرتون؟ -

  خوبی؟ -

  بله -

  _ خوابيدی؟

  خوندم. داشتم کتاب می -

  خواد تنبيه بشی؟دی. چرا؟ دلت میپس گوش نکر -

  نه. ولی من واقعا االن حالم خوبه. نياز نديدم توی رختخواب بمونم. -

  تو ديشب لرز داشتی. -

اگر  ن خوبم. من خودم پرستارم وباشه، اون از ترس خوابی بود که ديدم اما اال -

  دونم چکار کنم.طوری بشه می

  شاهين کالفه گفت:

  باشه. فقط مراقب خودت باش. -
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  حتماً.  -

  کاری داشتی بهم زنگ بزن.  -

  باشه.  -

شاهين بدون خداحافظی قطع کرد. نيال گوشی را پايين آورد و صفحه را نگاه کرد 

  و با خود گفت:

  م؟چرا اينطوريه اين آد -

بعد گوشيش را کنار گذاشت. کتاب را از روی پايش برداشت و روی ميز مقابلش 

  گذاشت.

تر از قبل، به باغ برود و کمی قدم تصميم گرفت حاال که وسط روز است و هوا گرم

بزند. وقتی از سوئيت بيرون رفت کسی را در سالن نديد. خدا را شکر کرد و به باغ 

باغباِن هميشه مشغوِل باغ در حال مرتب کردن رفت. در باغ قدم زد و ديد که 

  زند.ها است و مدام زير لب غر میی گلباغچه

  

نيال فکر کرد در اين عمارت حرف زدن با کسی، غير از شاهين غنيمت است. پس 

  به نزديک باغچه رفت و گفت:

  سالم. -

  باغبان رو به عقب کرد و با ديدن نيال گفت:

  سال خانم. - 
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  افتاده؟اتفاقی  -

عرضه به هيچکی چی بگم خانم! سگ آقا عالقه زيادی به چاله کندن داره. سگ بی -

ها رو خراب کنه. اونوقت کنه. نه غريبه، نه آشنا. فقط بلده چاله بکنه، گلپارس نمی

  غرغراش بمونه برای من.

  زنه؟کی بهتون غر می -

  خوب معلومه. ماه منير خانم ديگه. -

  ماه منيره؟اسم خانم راستاد  -

کنن. سگ لعنتی انگار خواسته مين بله. ماه منير ولی همه منير خانم صداش می -

  گذاری کنه. کل باغ رو چاله چوله کنده. 

  شه کاريش کرد؟ نمی -

  باغ يا سگ رو؟  -

  سگ.  -

تر که بود خيلی شاد و خوش خلق بود. صدای گم، جوانآقا... آقا شاهين رو می -

  شد.قطع نمیهاش از باغ خنده

کرد. آقا رامين و مرحوم شاهرخ هم هميشه بودن. ها دوستاش رو جمع میآخر هفته

رقصيدن، خوش بودن. من هم با ديدنشون شاد زدن، میتو باغ با دوستاش می

  شدم چه برسه به ديگران.می
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اين رامين رو ديدين چقدر شيطونه!از بچگی گيتار زدن رو دوست داشت. گيتار 

زد. کالس نرفته بود هان! ولی ذاتی بلد بود ا شاهين هم همراش تنبک میزد، آقمی

خوندن زدن آواز میچکار کنه. چطور بزنه که دل رو شاد کنه. دوستاشون دست می

  و کيفشون کوک بود. 

هاش آزادی داد. گفت هر طوری حاج آقا خودش اهل دين و ايمونه اما به بچه

  ه طوری نباشين که هرز برين.خوايين باشين، فقط خدايی نکردمی

گرفت که شاد بودن. شن. ايراد نمیگرفت با دوستاشون جمع میها ايراد نمیبه بچه

ها رو داشت. برای همينه همشون چشم بله قربانگوی حاجی حاجی خيلی هوای بچه

  هستن.

که روز تولد آقا شاهين، يه مهمونی تو باغ گرفتن. يکی از دوستاش  خالصه تا اين

  ن سگ رو براش کادو آورد. اي

  اونوقتا اين سگ کوچولو بود، اين اندازه که نبود.

آقا سگو ول کردن تو خونه. دو جا کثيف کاری کرد. حاجی هم با ديدن نجاست سگ 

عصبانی شد و گفت بايد يا سگ رو از خونه بيرون بندازه، يا بره پس بده به 

  صاحبش.

  .خوام نگهش دارمگفت میآقا شاهين هم می

بين حاجی و آقا شاهين دعوای لفظی پيش اومد. آقا شاهين هم دو جمله بر خالف 

  اعتقادات حاجی گفت. حاجی هم يه لحظه کفری شد و خوابوند تو گوش آقا شاهين.
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برای اولين بار حاجی آقا شاهين رو زد. به خاطر يه توله سگ که هديه تولدش 

  بود. آقا شاهين رفت تو اتاقش و در رو بست.

لی اون شب حاجی تا خود صبح تو خونه راه رفت که آقا شاهين رو جلوی خانواده و

  زده.

  تونه بمونه، به شرطی که هرگز داخل نياد.روز بعد حاجی گفت سگ می

ولی آقا شاهين انگار از اون لحظه به بعد عوض شد. صبورتر شد. کم حرفتر شد. 

  تر شد. عاقل

اين سگ مريض شد. برديمش مطب دامپزشک. اسم سگ شد فِِردی. تا اينکه يه روز 

  آقا نگران بود که اين سگ از بين بره. 

اش رو پرسيدم گفت اين سگ باعث شد من بزرگترين اشتباه وقتی دليل نگرانی

  زندگيم رو مرتکب بشم. باعث شد به بزرگترين ايراد اخالقيم پی ببرم.

رزش، بزرگترين و با داشتن، يک چيز کم اگفت اون شب فهميدم نبايد برای نگه

هام رو از دست بدم. شايد اين سگ به عنوان يه حيوون زبون ارزشترين داشته

بسته جايگاه خودش رو داشته باشه، اما اشتباه کردم برای نگه داشتنش به اون 

زدم. سيلی که خوردم شکل تو روی پدرم وايسادم. نبايد با حرفهام به پدرم سيلی می

های خودم، به اعتقادات کسی توهين خاطر افکار و خواستهحقم بود. من نبايد به 

  کنم. 
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گفت حاجی هيچوقت دستش روی من بلند نشد. ولی حاال هم که بلند شد حس می

گفت کردم من با حرفم بهش سيلی زدم و اون جواب سيلی من رو با سيلی داده. می

  نش کردم.اون شب تا صبح فکر کردم و هزار بار خودم رو به خاطر حرفام سرز

ها را مرتب کرد و از جايش بلند شد و خطاب ها را پر کرد و بعد گلباغبان کل چاله

  زد گفت:به سگ که همان اطراف قدم می

  فِِردی، يکبار ديگه بيای سراغ باغچه پدرت رو در ميارم. -

  بار پارس کرد و زمين را بو کشيد.سگ يک  

  نيال خنديد و گفت:

  نبود.اصل تهديتون براش مهم  -

  يه جور ديگه باهاش برخورد کنم.  دونم. بايدمی -

نيال ديد که در پارکينگ باز شد و رامين با چند جعبه پيتزا وارد باغ شد. با ديدن 

  نيال، کنار باغچه، برايش دست تکان داد. 

  نيال هم دستش را باال برد. بعد از او شيرين هم وارد شد. 

شت و مشغول حرف زدن با رين به عقب برگرامين رو به عقب کرد و با ديدن شي

  هم شدند. 

گويد. يکدفعه، شيرين رامين فهميد چه به او میپشت رامين به سمت نيال بود و نمی

ی ای که کمی عصبرا، کنار زد و با عجله سمت ساختمان رفت. رامين هم با چهره

  رسيد سمت نيال آمد. به نظر می
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  فت:به نيال رسيد لبخند به لب آورد و گ

  چطوری دختر. خوبی؟  - 

  خوبم.  -

  چرخيد گفت:رامين به باغبان که داشت دور گلخانه می

  عمو علی خوبی؟ -

  عليک سالم.  -

  رامين خنديد و گفت:

  حاال خوبی؟ -

  نه زياد. از دست سگِ آقا.  -

  ی خوبيه.فردی که بچه -

  بله اگر کمتر باغچه رو شخم بزنه.  -

  شه.اينطوری سرگرم میداره، اينم اشکال ن -

  و فِردی را که در حال چاله کندن بود نگريست و خنديد. سری تکان داد و گفت:

شه. عمو امروز برای همه پيتزا با مخلفات آوردم. امروز ديگه اصالً خسته نمی -

  پخت مه لقا خانم نيست.خبری از دست

  ای به باغبان داد. راند و اشارهو چشمکی به نيال پ 

  ی گفت:عمو عل
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  کنه. پخت رو پر نمیهيچی جای اون دست -

  صد البته عمو. -

  و سهم او را داد. رامين رو به نيال کرد و گفت:

  اومدی هوا خوری؟ -

  آره. خسته بودم از اتاق.  -

  رامين به سمتی اشاره کرد و هر دو کنار هم راه افتادند. 

  با شاهين مشکلی داری؟  -

  نه، در حال حاضر نه.  -

  شين.شه. شاهين پسر خوبيه. مطمئنم يه روزی عاشق هم میحل می -

افته. برای هر دوی ما هم بار توی زندگی اتفاق میکنم، عشق فقط يکفکر نمی -

  اتفاق افتاده. همين که بتونيم مسالمت آميز کنار هم زندگی کنيم خوبه.

  اجازه نداد بری سر کار؟ -

ای همين بهم گفتن حدود يک ماه ديگه. چرا، فقط محل کارم رو عوض کرد. بر -

  شهآخه نيروشون اون روز بازنشسته می

  کدوم بيمارستان؟ -

  بيمارستاِن...  -

  آهان. به دکتر کمالی رو انداخته پس! -
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  آشناس؟ -

  بله با حاجی مراوداتی داره. -

  که اينطور. -

ها به آن وقتی وارد عمارت شدند همه دور هم نشسته بودند. هر دو سالم کردند. 

  توجهی کردند اما جواب رامين را دادند.نيال بی

  ربکا سمت رامين آمد و گفت:

  آخ جون پيتزاها رسيد. -

  های پيتزا را از رامين گرفت و پشت ميز ناهارخوری نشست. جعبه

  نيال در سوئيت را باز کرد که منير خانم گفت:

  آهای تو. -

  نيال چرخيد:

  جانم. -

  بيا ببينم.من جان تو نيستم.  -

  نيال جلو رفت و گفت:

  بله. -

رامين رو پوشش را در آورد و روی مبل گذاشت و نشست و پاکت سيگارش را در 

  آورد و منتظر امر منير خانم به نيال شد. 
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ی خيرات داريم. کارمون خيلی زياده. تو بيشتر از هر ما فردا برای شاهرخ سفره -

  کس وظيفه داری کمک کنی. 

  چشم. -

  برو تو آشپزخونه و به مه لقا کمک کن. خسته نشدی از خوابيدن؟  -

  رامين پکی به سيگار زد و گفت:

  ا چه کاَرن؟پس اين دو ت -

  منير خانم با فرياد گفت:

  تو دخالت نکن.  -

  نيال با آرامش گفت:

مهم نيست آقا رامين. خوشحال ميشم بتونم کمک کنم، به قول ايشون از خوابيدن  -

   .خسته شدم

و بعد به آشپزخانه رفت. شيال دمپاييش را برای رامين انداخت و به کتفش زد و  

  گفت:

  شه؟ شاهين نيست حاال تو جاش رو بگير.تو نظر ندی نمی -

  شناسه. شاهين جنس شماها رو می -

  زنی انگار ما برادر اون رو کشتيم.يه جوری حرف می -

  ربکا گاز بزرگی به پيتزا زد و گفت:
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  بده شانس. کاش يکی هم اينجوری هوای ما رو داشت.خدا  -

  گم.من به شاهين می -

  فضولی؟ -

  رامين سيگار نصفه اش را خاموش کرد و گفت:

  زنه.فرض کن آره، درضمن يه خانم متشخص با دهن پر حرف نمی -

  حاال تو متشخص شناس شدی!  -

  خود السلطنه.خود شناس شدم، خانم بینه. بی -

  ديگه. رامين بسه  -

رامين نيم نگاهی به زن عمويش انداخت و رو پوشش را برداشت و به طبقه باال 

  رفت. 

  غذات رامين. -

  رفت خطاب به شيال گفت:ها باال میاو در حاليکه از پله

  شه. عزيزم در کنار شما اشتهام کور می -

  بگو عروس خانم بياد بشينه باهاش بخور اشتهات باز شه. -

  و بعد روی پله چرخيد و گفت:  رامين مکثی کرد

خدا بهت رحم کرد که شاهين نيست. به خودت احترام نميذاری به ناموس برادرت 

  احترام بذار. 
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رامين برايش يک جور  بعد هم برگشت و رفت. مو بر تن شيال راست شد. حرف 

  عجيبی بود. 

داد و می کرد. با حوصله کارش را انجامنيال پشت ميز نشسته بود و سبزی پاک می

  دستورات مه لقا به شيرين نداشت. توجهی به

زد. شيرين در جايش خشک شد. کمی بعد صدای رامين آمد که شيرين را صدا می

  کرد. وقتی صدای رامين دوباره آمد مه لقا گفت:نيال حاالت او را نگاه می

  دختر مگه کر شدی؟ -

  و رفت.شيرين دستپاچه ظرف آرد دستش را کنار اجاق گاز گذاشت 

  وقتی کار تميز کردن سبزی تمام شد، نيال خطاب به مه لقا گفت:

  کنم. شما سبزيا رو بشوريد.اجازه بدين من حلوا رو درست می -

  چشم خانم. -

نيال مشغول تفت دادن آرد شد. کمی بعد شيرين برگشت. صورتش سرخ بود و اخم 

را يکی يکی در ماشين های رامين آلود. سبد دستش را کنار ماشين گذاشت و لباس

  انداخت.

  حوصله. حرکاتش عصبی بود و بی

  چکار داشت مادر؟ -

به نظرتون چکار داشت؟ طبق معمول بشينم اتاقش رو مرتب کنم. جورابای  -

  بوگندوش رو جمع کنم.
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  نيال لبخند محوی زد. مه لقا سرزنش وار گفت:

  شيرين! زشته مادر. -

خواد تو اين خونه من اصالً دلم نمی گم! شدم نوکر شخصيش.مگه دروغ می -

  گيرم که اينجا کار کنم؟نوکری کنم. مگه حقوق می

  او در ماشين لباسشويی را به هم کوبيد و آن را روشن کرد.

  کنی!اين چه حرفيه مامان تو به من کمک می -

  شيرين غمگين و عصبی گفت:

  من نخوام به شما کمک کنم، بايد برم کيو ببينم. -

  اين چه حرفيه؟ شيرين! -

  هر حرفی که هست. من دوست ندارم برای کسی کار کنم. -

  بسه ديگه.  -

  شيرين به سالن رفت و با سه جعبه پيتزا و مخلفات برگشت و گفت:

  منير خانم گفت يه چيزی بخورين بعد کارها رو انجام بدين. -

  شيرين مشغول خالی کردن هسته خرماها شد.

  ها فرم داد و بعد تزئينشان کرد.بلورين چيد و به آننيال حلواها را در ديسهای 

نيال مشغول گردو گذاشتن در خرماها شد. وقتی صورت شيرين را نگريست غمی 

  دانست از چيست!ديد که نمیاش میدر چهره
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  ری؟دانشگاه می -

  نه، سال سومم.  -

  ای؟ چه رشته -

  تجربی.  -

  مثل من به دکتر شدن عالقه داری! پس -

  شيرين با لبخند گفت:

  آره. -

  اميدوارم رتبه پزشکی بياری. ولی من رتبه نياوردم و پرستاری قبول شدم. -

  همين هم خيلی عاليه. -

  فقط خوب درس بخون. حتماً قبول ميشی. -

  اگه مامان خانم بذاره. -

  ذاره عزيزم. می -

تزيين و  ای وبعد از حاضر کردن خرماهای شکم پر و حلواهای رولتی و لقمه

ها را روی کابينت چيدند. شيرين پيتزاهای سرد شده را کشيدن سلفون رويشان، آن

  گرم کرد و دور هم مشغول خوردن شدند که شيال و ربکا به آشپزخانه آمدند.

نيال نيم نگاهی به آن دو انداخت و خود را مشغول کرد. شيال نگاهی به ظرف حلواها 

  کرد و گفت:
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چقدر با سليقه، چقدر جورواجور. اين دفعه سنگ تموم گذاشتی  به به مه لقا جون. -

  عزيزم.

  مه لقا خواست حرف بزند که نگاه نيال به او، حرف را در دهانش خشکاند و گفت: 

  ممنون خانم.  -

  ديگه چيکار کردی؟  -

ها رو شستيم خشک کرديم. حبوبات رو گذاشتيم سبزيا رو پاک کرديم. ميوه -

  ذارم. همينا. فردا صبح زود، آش رشته رو بار می نفخشون بره، فعالً 

  آفرين.  -

  ای برداشت و خورد و گفت:شيال از حلواهای لقمه

  خيلی عالی شده. 

  مه لقا نيم نگاهی سمت نيال انداخت و گفت:

  ممنون خانم، نوش جان.  -

رامين هم به جمع اضافه شد و کنار اجاق ايستاد و برای خود چای در يک ماگ 

  بزرگ ريخت. 

  رامين بيا از اينا بردار خوشمزن. -

  رامين يک حلوای رولتی برداشت و گفت:

  بينين؟ جوری واسم تدارک میاين خوش به حال شاهرخ. من بميرم -
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  :ی محکمی روی بازوی لخت رامين زد و گفتشيال ضربه

  خدا نکنه. -

  رامين حلوا را گاز زد و گفت:

  خوام.همينقدر هم خوشمزه می -

  شيال آرنجش را به شکم او زد و گفت:

  مرض. -

هايش سوخت. رامين يک قدم عقب رفت و کمی از چای روی دستش ريخت. انگشت

  ماگ را روی کابينت گذاشت و دستش را تکان داد و گفت:

  دی.االن من رو به کشتن میهم تو وحشی من اگه نميرم  -

  شيال خنديد و گفت:

  خو مثل آدم حرف بزن. -

  ربکا پشت ميز نشست و گفت:

  مه لقا يه چايی بده. -

  شيرين اخمی کرد و از جايش بلند شد و گفت:

  رم درس بخونم.مامان من فردا درس دارم. می -

  شت و گفت:منتظر جواب نشد و رفت. مه لقا استکان چای را جلوی دست ربکا گذا

  بفرماييد. -
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گوشی رامين به صدا در آمد. دست در جيب گرمکنش کرد و گوشی را بيرون کشيد. 

  با ديدن اسم روی صفحه، گوشی را به گوشش چسباند و گفت:

  جانم. -

  سالم، آره هست. -

  رامين نيال را نگاه کرد و گفت:

برای همين جواب نداده. کرد. احتماالً آخه به مه لقا خانم برای سفره فردا کمک می -

  خوای گوشی رو بهش بدم؟می

  آره... باشه. -

  رامين گوشی را سمت نيال گرفت و گفت:

  صد بار بهت زنگ زده که جواب ندادی و کفرش در اومده. -

  نيال گوشی رامين را گرفت و جواب داد.

  بله -

  کجايی تو؟ نيال واقعا کجايی؟ -

  .تو آشپزخونه کمک مه لقا خانوم بودم -

دونی چقدر نبايد يه نگاه به گوشيت بندازی، ببينی کسی بهت زنگ زده يا نه؟ می -

  نگران شدم؟

  خوام.ممنون، من حالم خوبه، مشکلی نيست. از اينکه نگراتون کردم عذر می -



451 
 

  نياز به عذرخواهی نيست، همين که خوبی کافيه. -

  مرسی. -

  من هم تا دو ساعت ديگه ميام خونه. -

  اومدين.خوش  -

وقتی ارتباط را قطع کرد رامين به زور شيال و ربکا را برد که مبادا نيال را اذيت 

  هايش را شست و به سوئيت رفت.کنند. ساعتی بعد وقتی کار تمام شد نيال دست

  روی تخت دراز کشيد تا کمی استراحت کند که خوابش برد.

ساعدش را روی  چند ساعت بعد شاهين وارد سوئيت شد و با ديدن نيال که

  هايش گذاشته بود در را آهسته بست.چشم

تاپش را روی ميز گذاشت. های خريد را کنار ميز توالت گذاشت و لپپاکت

هايش را تعويض کرد و دست و صورتش را شست. وقتی بيرون آمد با بستن لباس

  دِر سرويس، نيال تکانی خورد.

  و گفت:سرش را چرخاند و با ديدن شاهين روی تخت نشست 

  سالم. -

  سالم، ببخشيد بيدارت کردم. -

  خوب کردی، نخواستم بخوابم، اما يهو خوابم برد.  -

  در زده شد و شاهين باز کرد. مه لقا برای او چای و ميوه آورده بود.
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شاهين تشکر کرد و سينی را گرفت و در را بست. سينی را روی ميز گذاشت. نيال 

  ن نشست.دست و صورتش را شست و کنار شاهي

  خواب از سرت پريد؟ -

  آره. -

  خوای امشب ببرمت بيرون؟می -

  کجا بريم؟ -

  دونم، هر جا تو بگی.نمی -

  خواد برم ديدن پدر مادرم.دلم می -

  ی لبش را جويد و گفت:شاهين گوشه

  باشه! -

  بعد ساعتش را نگريست و گفت: 

  ی و برگرديم.پس بهتره زود حاضرشی که من ببرمت، يک ساعت پيششون باش -

  ساعت؟ فقط يک -

  پس چقدر؟  -

  بذار شب بمونم.  -

  ديگه چی؟! -

  خونه بابامه. -
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ات هم اينجاست. به عنوان يک زن حق خوب باشه، تو االن خونه داری. خونه -

  نداری شب بيرون بمونی. 

  چای نوشيد و گفت: نيال يک جرعه

کنم هم هرگز بهش ندارم. فکر نمیاينجا خونه من نيست. هيچ تعلّق خاطری بهش  -

  عالقمند بشم.

  تاپ را باز کرد و مشغول کار شد.شاهين نگاه سردی به نيال کرد و لپ

  مگه قرار نبود من رو ببری خونه بابام. -

  پشيمون شدم.  -

  چرا؟ -

  برمت خونه بابات. هر وقت به اين خونه تعلّق خاطر پيدا کردی، می -

  وا! -

حوصله، ايش گفت و از جايش بلند شد ا باال انداخت و نيال بیهايش رشاهين شانه

  های خريد افتاد.که نگاهش به پاکت

  چی خريدی؟ -

  تاپ بود گفت:شاهين در حاليکه نگاهش به لپ

  واسه ات پالتو و يه مانتوی پاييزه گرفتم. بپوش ببين خوشت مياد. -
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ای را تن زد پالتوی بلند قهوهها را روی تخت خالی کرد. نيال با ذوق محتويات پاکت

  و به جلوی آينه رفت. خود را نگريست و گفت:

  چقدر بهم مياد! نه؟ -

  شاهين سر بلند کرد و او را نگريست.

  ببينمت.  -

  نيال رو به او کرد. شاهين خنديد و گفت:

  های شلم شوربا آره! خيلی بهت مياد.با اين لباس -

  تاپ فرو برد.وباره سرش را در لپد

يال ناراحت شد. رفت و مانتوی پاييزه را پوشيد. شاهين رو به او کرد و خنديد. نيال ن

  عصبانی شد و مانتو را از تن بيرون کشيد و روی تخت انداخت و گفت:

  خندی؟نخند! به سليقه خودت می -

  بيا اينجا.  -

  ولم کن.  -

   شی اين چی نوشته!ببين متوجه می بيا -

هايش را دور نيال تاپ خم شد. شاهين دستو روی لپ نيال به کنار شاهين رفت

انداخت و او را در آغوش کشيد و روی پايش نشاند. نيال که يکه خورده بود خواست 

  برخيزد. شاهين او را محکم گرفت و زير گوشش گفت:
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  آروم باش، بشين. -

های نيال را نيال دوباره تالش کرد برخيزد. اما شاهين اجازه نداد. نگاهش چشم

کاويد. دستش را باال برد و چانه نيال را گرفت. آهسته سرش را چند سانت جلو می

  هايش را روی لب نيال گذاشت. برد و لب

رار ی نرمی از نيال گرفت و دوباره آن را تکچيزی در قلب نيال فرو ريخت. او بوسه

بار ديگر او را ببوسد که نيال با وحشتی ناخواسته از کرد. شاهين خواست يک

  آغوش او گريخت و دستپاچه گفت:

  شه.دير می -

به جلوی آينه رفت و برسش را برداشت و مشغول شانه کشيدن روی موهايش  

سوخت و به خوبی صدای ضربان محکم قلبش را هايش به شدت میشد. گونه

ترس ». کرداون با من معاشقه می«شد ک جمله در سرش اکو میشنيد. و يمی

  ای وجودش را فرا گرفته بود. ناشناخته

تاپ کرد و به تنها چيزی که فکر نکرد کارش بود. او به حال نيال شاهين رو به لپ

دانست نيال حس متفاوتش را فهميده است انديشيد. حس نيال را درک کرده بود. می

بح در يک تخت در آغوش هم بودند. همين نزديکی و فراتر از و اگر نه شب تا ص

هايی که در روشنايی و چشم آن را با هم داشتند. اما شاهين فهميده بود نيال از بوسه

ديد که نيال تنها در تاريکی شب و شان رد و بدل شود واهمه دارد. میدر چشم بين

ای به معاشقه ز اينکه نيال عالقهسپارد. از اين فکر ترسيد. اظلمت اتاق به او تن می

  با او نداشته باشد. 
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نيال موهايش را محکم بست و با دست لرزان مشغول آرايش شد. از چيزی که حس 

  گفت:ترسيد. او هنوز داشت با خود میکرده بود می

خورم اين يک معاشقه واقعی از طرف شاهين بود تا حرکتی برای رفع قسم می -

شه، سن کمی نداره. حتماً بعد از گذشت اين همه سال، وابسته مینياز. اين مرد داره 

توانايی روحی داره که بخواد دوباره عاشق بشه. اما چرا من؟ نه، امکان نداره، 

  ذارم.نمی

  ترسيد.از اينکه شاهين عاشقش شود می

  ترسيد. از حس آن مرد به خود می 

  رژ گونه را برداشت و به آن خيره شد. 

های حسام ، آرام، خمار و شاهين را به خاطر آورد. شبيه به نگاهنگاه سوزان 

ای از نياز نداشت. عاشق بود. حرکات آهسته دستش، روی پا و کمرش نشانه

خواست، بيشتر حس بودنش را به او القا کرد، شاهين با لمس او میاحساس می

  سی توأم با محبت خالصانه و عشق. کند. ح

خواست درگير خواست درگير احساسات شوند. نمینمی ترسيده سرش را تکان داد.

مردی شود که با شرط و شروط و به خاطر تمام شدن مرگ و خونريزی هم بسترش 

پسنديد که شده بود. همين رابطه شبانه آرام و همراه با احترام متقابل را بيشتر می

  نه حسی از نگاه او دريافت کند.  توانست چهره او را ببيند ونه می

شاهين اما از حرکت نيال خشمگين شده بود. نه از دور شدنش، از ترسش، از 

  دستپاچگيش، از وحشتش.
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  تاپش بود معترض گفت:در حاليکه نگاهش به صفحه لپ

  چته تو نيال؟  -

  نيال با صدای بلند شاهين از جا پريد و به خود آمد و ترسيده گفت:

  هيچی. -

  از چی ترسيدی؟ از من؟ -

  ..نه... فقط. -

  فقط چی؟ تا حاال تو بغلم نبودی که فرار کردی؟ -

  نه. فقط نخواستم طول بکشه که از بيرون رفتن پشيمون بشيم.  -

  بينی؟اينا رو می -

  نيال چرخيد و گفت:

  چی؟ -

  شاهين رو به نيال، به سرش اشاره کرد و گفت:

  اين دو تا گوش مخملی؟ خوشگلن؟ درازن؟ -

  دور از جون. -

  تاپ را خاموش کرد و سمت کمد رفت. گفت:بلند شد و لپشاهين از جا 

  لياقتت اون جوابيه که تو ذهنمه، ولی دوست ندارم بهت توهين کنم. -

  توهينت رو کردی، راحت باش! خر منم. -
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  شاهين نيم نگاهی به عقب انداخت و گفت:

  دور از جون! نخواستم اينو بگم. -

  پس چی؟ -

ستی. پس سعی نکن به من دروغ خوبی ني اين که دروغگو نباش. دروغگوی -

  بگی.

های راحتيش را با يک شلوار مشکی جذب و يک تونيک نيال سری تکان داد و لباس

  سفيد کوتاه تعويض کرد.

مانتوی پاييزه مشکی رنگ جلو بازی که شاهين برايش خريده بود را پوشيد. يک 

  داخت.اش انشال مشکی روی سرش انداخت و يک سمت آن را روی شانه

کنار شاهين ايستاد و يک شيشه عطر برداشت و از آن به خود پاشيد. شاهين شيشه 

  عطر خود را برداشت و از آن به گردنش پاشيد.

هايش را بست و بو کشيد. رايحه بوی عطر شيرين چوب زير مشام نيال نشست. پلک

  داشت. هايش نگهشيرين را در ريه

کردند. نيال با حسام داشتند کوه نوردی می خاطرات در ذهنش زنده شدند. روزی که

  پس از طی مسيری طوالنی گفت:

  خسته شدم... عرق کردم... اونوقت تنمون بوی بد ميده. -

  حسام ايستاد و او را به خود چسباند و گفت:

  بوی بد! اين رو بو کن. -
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  و گردنش را به بينی نيال نزديک کرد. نيال بو کشيد و گفت: 

  عاليه. -

  الت خوبه؟تو ح -

  نيال با صدای شاهين به خود آمد. پلک گشود. به ياد آن روز و آن احوال آرام گفت:

  خوبم. -

شاهين رو به او چرخيد و نيال را سمت خود چرخاند و چند لحظه نگاهش کرد و 

  گفت:

  عالی شدی. -

  واقعاً؟ -

  بله. -

  ی عطر شاهين رفت.نگاه نيال سمت شيشه

  ری. درسته؟تو اين عطر رو دوست دا -

  نيال دستپاچه شد و سری تکان داد و گفت:

  ده.آ... آره. بوی خوبی می -

کش به خودش از اون حشرهشه که خوبه. پس ديگه به رامين حسوديم نمی -

  پاشه.می

  نيال خنديد و گفت:
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کنه بی انصافی نکن. رامين هم خودش پسر خوبيه، هم هرچی که استفاده می -

  خوبه.

  هايش را دوطرف صورت نيال گذاشت و گفت:دستشاهين 

  من آدم خيلی حسوديم. االن حسوديم شد از رامين تعريف کردی. -

  نيال لبخند زد و چهره شاهين را نگاه کرد و جديّت را در چهره او ديد. گفت:

  حسود نباش، تو هم خيلی خوبی. -

  تونم تعريفت رو قبول کنم. االن ديگه نمی -

  چرا؟ -

  کنم. ت بداهه ازم تعريف کردی با جون و دل قبول میهر وق -

  و بعد پيشانی نيال را بوسيد و گفت:

  شد. بريم، دير -

هايش را پوشيد. هر دو بيرون رفتند  و از نيال کيفش را برداشت و جلوی در کفش

  های پر تنفر ربکا و شيال و منير خانم گذشتند.های متعّجب و نگاهجلوی چشم

  :منير خانم گفت

  ببرش دور دور بهش بد نگذره. -

  شاهين ايستاد. رويش را به مادرش کرد. دستش را بين دو کتف نيال گذاشت و گفت:

  تو برو تو باغ. -
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  نيال رفت.  

  شاهين سمت مادرش برگشت و گفت:

  مشکل شما چيه؟ -

  ی منه.مشکل من وجود اين دختر کنار توئه، وجودش تو خونه -

  آقای راستاد غريد:

  ير!من -

  شاهين گفت: 

بهتره به ديدن اين دختر کنار من عادت کنين. اون همسر منه. قرار هم نيست جدا  -

از من باشه. اگر اين خونه واقعاً مال شما بود به خاطر اين حرفتون حتی يک دقيقه 

  رفتم.کردم و میهم معّطل نمی

  ؟ زدیرفتی؟ تو خيابون چادر میتو که چيزی برات نمونده. کجا می -

  چادر زدن شرف داره به تحمل اين لحن و نگاه شما.  -

  اش انداخت و گفت:شيال با حرص موهايش را روی يک شانه

  مامان حق داره نخواد خواهر قاتل پسرش...  -

اش را باال آورد و روی لبش گذاشت و شاهين با چهره خشمگين انگشت اشاره

  گفت:

  هيس. تو خفه تا لهت نکردم. -
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  و بعد راهش را گرفت و از عمارت بيرون زد و در را به هم کوفت. 

  شيال زير لب گفت:

  زن ذليل، بدبخِت زن نديده. -

شاهين همراه نيال که منتظر بود راه افتاد. نيال هيچ نپرسيد و شاهين هم حرفی نزد. 

  وقتی سوار ماشين شدند شاهين آن را به حرکت در آورد و به سمت مقصدش راند.

  ين سيگاری برداشت که نيال گفت:شاه

  تونم خواهش کنم سيگار نکشی.می -

  شی؟اذيّت می -

  کنهگيره و اين اذيّتم میاس لباسامون بوی سيگار مینه. فقط فضا بسته -

  باشه.  -

  شاهين سيگار را روی داشبورد انداخت. 

  ميری خونه بابات؟  -

  بری؟ من رو می -

  چرا که نه!  -

  هايش را به هم قفل کرد و گفت:شد و دستنيال ذوق زده 

  تو خيلی خوبی. -

  شاهين نيم نگاهی به نيال انداخت و لبخند زد.  
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  اينو بداهه گفتم.  -

  دونم.می -

  نيال از پنجره بيرون را نگريست و گفت:

کردم هستی. حتی الزم تو خيلی مهربونی. بر خالف چيزی که روزای اول حس می -

  يد گاهی خيلی خشن بشی اما باز در اوج خشونت دل رحمی.نيست ازت ترسيد. شا

  اين رو يادت باشه که فقط در مقابل تو اينطورم، نه هيچکس ديگه. -

  به هر حال اين برداشت من از شماست. -

  ی گل و شيرينی نيال را به منزل پدرش رساند.شاهين سر فرود آورد و بعد از تهيه

  نيال پرسيد:

  دی؟اينجا رو از کجا بل -

  اش را باال کشيد و سر تکان داد.شاهين شانه

  نميای تو؟ -

  من نباشم بهتره.  -

  کنی؟چرا اينطور فکر می -

  کنم کسی من رو دوست داشته باشه و يا انتظارم رو بکشه.چون فکر نمی -

  نيال کمی فکر کرد و دستش را به دسته گل زيبای دستش کشيد و گفت:
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کنم. تو کنم که دوستم ندارن، اما تحمل میزندگی میمن هر روز دارم با کسايی  -

  تونی يکی دو ساعت تحمل کنی؟نمی

  نه! من برام سخته. -

  چاره من... ممنون بابت اينا.پس بی -

  زنم.برو به سالمت. ده دقيقه قبل از اومدنم  بهت زنگ می -

  باشه. -

. پدرش با ترديد نيال پياده شد و زنگ در را فشرد. دستش را روی دوربين گذاشت

  پرسيد:

  کيه؟ -

  باز کن بابا، منم. -

  نيال جانم! بيا تو بابا، خوش اومدی. -

  اهين چراغ زد و راه افتاد و رفت.در باز شد و نيال به درون رفت. ش

قرارش بود در آغوش کشيد. نيال به درون ساختمان رفت و مادرش را که بسيار بی

  رفت.نيال می کرد و قربان صدقهانيس خانم گريه می

  آقا جالل به سختی نيال را از آغوش انيس خانم بيرون کشيد و گفت:

  خوای بکشی و برگردونی؟کشتيش خانم. به سالمت اومده اينجا، می -

  خدا نکنه آقا. -
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  نيال به آغوش پدرش رفت. چقدر دلتنگ اين مرد بود.

  ها را در گلدان گذاشت و گفت:وقتی نيال نشست مادرش گل

  شوهرت نيومد تو؟ چرا -

  شايد چون راحت نيست. -

اومد. به هر حال اون االن داماد اين حاال که تو رو آورده اينجا خودش هم بايد می -

  خانواده است.

  مامان، نبايد فراموش کرد بين دو خانواده چه اتّفاقی افتاده! -

  بهش زنگ بزن باهاش حرف بزنم. -

  ولش کن مامان بذار راحت باشه. -

  اش رو بگير باهاش حرف بزنم.شماره -

  مامان. -

  انيس خانم معترض گفت:

  نيال! زنگ بزن ديگه. -

  نيال به ناچار با شاهين تماس گرفت. شاهين بعد از دو بوق جواب داد و گفت:

  جانم نيال، چيزی فراموش کردی؟ -

  خواد باهات صحبت کنه.نه. مامان می -

  باشه. گوشی رو بهشون بده. -
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شی را سمت مادرش گرفت. انيس خانم نگاهی به گارد گوشی با آن همه قلب نيال گو

  قرمز و صورتی درخشان کرد و گفت:

  زدی به گوشيت. اين چقدر دخترونس.تو که از اين چيزا نمی -

  نيال خنديد و گفت: 

  انتخاب شاهين بود. -

رو پارک  شاهين که صدای انيس خانم و نيال را شنيده بود لبخند زد و کنار پياده

  کرد.

  الو آقای راستاد. -

  سالم مادر! -

  با مادر گفتن شاهين، انيس خانم چند لحظه ساکت شد. سپس گفت:

  سالم. خوب هستين؟ -

  بله خوبم. شما بهترين؟ -

  خدا رو شکر، من هم خوبم. به مرحمت شما. -

  لطف دارين. بفرماييد درخدمتم. -

  ی داخل نميای؟ اين چه کاريه؟ام مياری، ولشما نيالی منو تا دم خونه -

تره. شايد بعد از طور راحتکردم اينطور بهتره و اينکه نيال اينراستش فکر می -

  اين مدت دوست داره با شما تنها باشه
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خواد دخترم هر جا که نه اينطور نيست. من دوست دارم شما هم باشين. دلم می -

يال رو جايی بذارين و کنم اين درست نيست نهست شوهرش هم باشه. فکر می

  خودتون برين. حاال که قراره نباشين پس بهتره نيال رو هم ببرين.

  نيال معترض گفت:

  مامان. -

  شاهين دستش را روی فرمان کشيد و گفت:

  کنم بعد از اون موضوع و اجبار ازدواج نيال کسی دلش نخواد منو ببينه.فکر می -

  حرف دارم.حتما برگرد بيا، منتظرت هستيم. باهات  -

  چشم. -

  بی بال. -

  انيس خانم خداحافظی کرد و ارتباط را قطع کرد. گوشی را به نيال برگرداند و گفت:

  االن مياد. -

نيال ابروهايش را باال انداخت و منتظر شد. ده دقيقه بعد شاهين آمد. نيال در را 

  برايش باز کرد و او به درون منزل آمد.

  پرسی کرد.انيس خانم احوالبا آقا جالل دست داد و با 

  انيس خانم قبل از نشستن شاهين گفت:

  تشريف بيار تو آشپزخونه. -
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  چشم. -

او کتش را به دست نيال داد و به دنبال انيس خانم روان شد. پشت ميز نشست. 

  انيس خانم برايش چای در استکان ريخت و مقابلش گذاشت.

  ممنون. -

  کنم.خواهش می -

  آماده کردن ظروف برای شام گفت:انيس خانم حين 

دونيم طی يک اتفاق بد با هم آشنا شديم. ماها دوسال با هم آقا شاهين همه می -

دونم درگير بوديم و توی اين مدت هممون از لحاظ روحی روانی آسيب ديديم. می

شما برادرتون رو از دست دادين. اين درد کمی نيست ولی در ازای نيال پسرم رو 

حاال که موضوع به اين شکل خاتمه پيدا کرده، بهتره برای هميشه تموم بخشيدين. 

هايی که قراره بشه. حتی اگر از ما متنفری با زنت بيا تو اين خونه. به خاطر بچه

در آينده داشته باشين. قهر صورت خوشی نداره. درسته که سينای قاتل، روزی 

  هاتون. قاتل عموشون اما...شه دايی بچهمی

انم اندوهگين به مقابلش خيره شد. آهی کشيد که شاهين سر بلند کرد و انيس خ

  گفت:

خوام مادر همسرم رو به اندازه مادر اگر به شما گفتم مادر، به اين دليل بود که می -

خودم عزيز و محترم بدونم. سينا کاری کرد که جون برادرم رو گرفت. من با قبول 

ز اين ازدواج. سينا ناخواسته اين کار رو اين ازدواج بخشيدمش. شايد حتی قبل ا

کرد. ممکن بود االن اين موضوع برعکس باشه. شاهرخ به جای سينا زندان بود. 
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خوام همه چيز عادی باشه. تنفر، اگر امشب نيال رو آوردم اينجا دليلم اين بود که می

رم. شايد تونم جلوش رو بگيعقده و دعوا نباشه. نيال به شما احتياج داره و من نمی

سخت باشه ولی سعی دارم با همه چی کنار بيام و باعث بشم همه چی معمولی بشه. 

تا نيال احساس کنه توی يک زندگيه عاديه، نه يک زندگی پر از تنفر و کينه. يک 

  زندگی تق و لق يا هر چی.

  گفت که شما خيلی منطقی هستين. نيال راست می -

  ممنون.  -

  و مثل خونه خودتون بدونيد و احساس غريبی نکنيد.پس خود شما هم اينجا ر -

  چشم. کمک الزم دارين؟ -

  انيس خانم چند بشقاب جلوی دست او گذاشت و گفت:

  لطفاً اينا رو ببريد توی سالن و بگيد نيال بياد. -

  چشم. -

  چشمتون روشن. -

ها را برداشت و به هال رفت. ظروف را روی ميز ناهارخوری گذاشت شاهين ظرف

  گفت:و 

  کنن.نيال جان مادر صداتون می -

  نيال به آشپزخانه رفت و شاهين مقابل آقا جالل نشست. 

  پسر خوبی به نظر مياد.  -
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  اون خيلی خوبه مامان.  -

  ازش خوشت مياد؟ -

  کرد تا غذاها را در ديس بکشد گفت:نيال در حاليکه به مادرش کمک می

برام اهميّتی نداره. مثل يه هم اطاقيه. کاری ازش بدم نمياد. اما دوستشم ندارم و  -

  به کار هم نداريم.

  شه. بدون احساس که نمی -

  خوام به اين چيزها فکر کنم. خيال مامان، نمیبی -

  باشه.  -

  مامان، از حسام خبر دارين؟ اين طرفا نيومد؟ -

  چرا مادر! حالش خوب بود. بهش هم گفتيم ازدواج کردی! -

  هايش را مشت کرد و گفت:ستتن نيال يخ زد. د

  چی گفت؟ -

  چی بگه مادر؟ بنده خدا حالش خيلی بد شد.  -

  واقعا ناراحت شد؟ -

  خيلی زياد.  -

  نيال به فکر فرو رفت. 
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خواست باهات حرف بزنه ولی ديگه بابات بهش گفت چند باری رفت و اومد. می -

  که ازدواج کردی و نه به ما و نه به تو زنگ نزنه. 

  دونين به من زنگ زده؟ از کجا می شما -

مون و ازمون خواست به حسام بگيم ديگه شوهرت يه روز عصر اومد خونه -

خوام خودم رو درگير بکنم. بهتره بدونه نيال گفت نمیباهات تماس نگيره. می

ها. خوب حق هم داره. شما بدون اّطالع حسام اين ازدواج کرده و از اين حرف

  کاررو کردين.

  برای همين آدرس خونه رو بلد بود.  پس -

  تو خبر نداشتی؟  -

  نه.  -

  دونی به روی خودت نيار. کاری نکنی بينتون شکرآب بشهاالن هم که می -

نيال سر فرود آورد و ميز شام را چيد. و بعد هر دو مرد را که گرم صحبت بودند به 

  سر ميز دعوت کرد.

  که توجه شاهين کامالً به او جلب شده بود.نيال در تمام طول مدت آنقدر در فکر بود 

  دوساعت بعد شاهين خستگی را بهانه کرد و از نيال خواست به منزل بروند.

  صبرانه پرسيد:وقتی خداحافظی کردند و سوار ماشين شدند شاهين بی

  اتّفاقی افتاده؟ -

  نه. چطور مگه؟ -



472 
 

  حال نبودیپدرت خوشولی تمام مدت تو خودت بودی. انگار از اومدن به خونه  -

  حال شدم. نه اصال اينطور نيست. خيلی هم خوش -

  کنم؟پس چرا من اين حس رو ازت دريافت نمی -

  دونم چون تو به همه چی شک داری؟نمی -

  شاهين ابروهايش را باال انداخت و متعجب گفت:

  من به همه چی شک دارم؟ من به چی شک کردم تا حاال؟ -

  کردن ندارم.من االن حوصله بحث  -

نيال! اول اينکه اگه االن حوصله نداری نتيجه همون احوالت خونه باباته. چی  -

کنم، فقط متأسفانه به شنيدی که ريختی به هم؟ دوم اينکه من به چيزی شک نمی

کنم و درکم از اتفاقّات پيرامونم باالست. آدم نفهمی نيستم که متوجه همه چی دقّت می

  نگول يهو مثل خمير وا رفت.نشم اون دختر شاد و ش

ريزی تو پرسم ِچت شده مثل يه دختر خوب بگو مشکلم اينه که کمکت کنم. میمی

  خوای چی رو ثابت کنی؟خودت می

اينکه خيلی تو داری، خيلی مستحکمی. با من مثل يه خانواده باش. چيزی رو ازم 

  دمپنهون نکن. بهم اعتماد کن. بذار اگر کاری ازم برمياد انجام ب

  حوصله گفت:نيال بی

  در اين خصوص هيچی ازت بر نمياد. پس اينقدر پاپيچم نشو. -
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دونی شايد تونستم پس درست متوجه شدم اتّفاقی افتاده. در ضمن تو از کجا می -

  کاری کنم.

  چيزی نيست. -

  نيال... -

  نيال يکدفعه چون آتشفشان فوران کرد و با صدای باال رفته گفت:

  ، بسه... بسه.ولم کن شاهين -

کنم دست از سرم بردار. الزم هم نيست اينقدر حواست به من باشه که خواهش می 

من خوشحالم، غمگينم، ناراحتم، عصبيم، چيزی خوردم، نخوردم، هر چی! فقط 

بينی تو بودم. بذار راحت باشم. بذار تو خودم باشم. خسته شدم از بس زير نگاه ذره

من بردار. دوست ندارم حواست بهم باشه. دوست  اين دقّت و نگاهت رو از روی

خيال ندارم مراقبم باشی. من بچه نيستم. از اين رفتار تو هم بيزارم. پس ديگه بی

  من شو.

  شاهين نفس عميقی کشيد و گفت:

  گم هنوز صالح نيست بری خونه بابات به همين دليله.وقتی می -

  نگاهی به او انداخت و گفت:نيال در ميان خشمش شاهين را نگريست. شاهين نيم

تا وقتی که تو اون خونه حرف از حسام عظيمی باشه، صالح نيست که نيال سرمد  -

  به اونجا رفت و آمد کنه. 

  اش را روی گوشش زد و گفت:شاهين انگشت اشاره
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خواد با حرفاش من رو تيکه پاره کنه. در شنوه، میيه چيز از حسام عظيمی می -

خوای من رو خفه کنی؟ يا اينکه نه، شايد چون از پدرت ه میموردش چی شنيدی ک

ی زياد و نامعقوليه؟ شنيده خواستم بهش خبر بدن تو ازدواج کردی خيلی خواسته

ازدواج کردی ناراحت شده! غصه خورده! االن تو هم به خاطر اون مثل ديناميت 

  شدی؟ 

ديد. او اتفاقات را بو ها لرزيد. شاهين را زرنگتر از اين حرفهای نيال میدست

رفت. طوری که با کشيد و درست سر اصل مطلب میکشيد. احساسات را بو میمی

  گذاشت.حرفهايش راه پس و پيش نمی

ترسيد و صورت کبود شاهين نشان دهنده وخامت سرعتش باال رفته بود. نيال می

  اوضاع بود.

  نيال ترسيده گفت:

  کنيم.، االن تصادف میخيلی خوب! آروم باش و سرعتتو کم کن -

  شاهين گوش نکرد. نيال ُمِصر گفت:

  شاهين با توام. -

ها خالی کشيد و حرصش را سر پدالخيال اليی میکنيم. شاهين بیاالن تصادف می

  کرد.می

نزديک بود با ماشينی تصادف کنند، شاهين نيش ترمزی گرفت و فرمان را سمت 

  ها گريخت. چپ گرداند و از الی ماشين
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نيال از ترس به گريه افتاد و يک دستش را به داشبورد تکيه داد و دست ديگرش 

  را روی ساعد شاهين گذاشت و بغض کرده گفت:

  ترسم.تر. من میکنم آرومشاهين! خواهش می -

  اش کوفت و گفت:شاهين دست چپش را که مشت شده بود روی سينه

قت فکرت هنوز درگير کس اونوخوابی ذاری اينجا و میها سرت رو میتو شب -

  ديگه است؟

  نيال ساعد او را محکم تکان داد و با فرياد گفت:

  غلط کردم فقط بس کن. -

  های شديد ماشين اشک نيال را در آورد.ها و تکانصدای جيغ الستيک

  نيال گريان فرياد کشيد:

  شاهين ارواح خاک شاهرخ بس کن. -

  کرد. ارش را میاما شاهين با ابروهای به هم پيوسته، ک

  نيال از ترس هر دو دستش را روی سرش گذاشت و خم شد و داد زد:

  شاهين جون مادرت تمومش کن.

  ولی انگار اين مرد کسی برايش اهميّت نداشت. نيال فرياد زد:

  جون هر کی که دوست داری بس کن. جون من بس کن. -

  زد.نيال اما هنوز زار میچند ثانيه بعد شاهين سرعتش را پايين آورد و آرام راند. 
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حوصله و ناراحت مسير باغ را طی کردند و به وقتی به منزل رسيدند هر دو بی

ی خانواده راستاد دور هم نشسته بودند. حتی محسن و درون ساختمان رفتند. همه

  شيوا هم بودند.

  آهسته سالم دادند و جواب گرفتند.هر دو 

  رامين گفت:

  ی. يه عروسی افتاديم.شاهين بيا کارت دعوت دار -

  حوصله گفت:شاهين بی

  مبارک باشه.  -

  ها سرازير شد.و دِر سوئيت را باز کرد و از پله

های سرخ شيوا به نيال رسيد و نگاهش را از جای خالی شاهين گرفت و به چشم

  شده نيال نگاه کرد و گفت:

  خوبی؟ چی شده؟ -

و به گريه افتاد. شيوا متعجب  نيال که طاقت از کف داده بود به آغوش شيوا رفت

  پشت او را ماساژ داد و گفت:

  چی شده؟ -

  همه حال خراب نيال را نگريستند. آقای راستاد گفت:

  شده دخترم؟چی -
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  نيال از شيوا جدا شد و خطاب به رامين گفت:

  تو رو خدا بريد پايين بازم نره قرص بخوره. ديگه تحّمل رفتارای بعدش رو ندارم. -

  اعصاب خوردی روی زانوهايش زد و گفت: رامين با

  خورم. باز شروع شد. االن کتکاش رو من می -

  ربکا که از ته دل خوشحال بود گفت:

يادت رفته دفعه پيش چی اش رو حل کنه. جا. خودشو بفرستين پايين مسئلهبی -

  سرت آورد؟

  رفت گفت:رامين که سمت سوئيت می

  تو ساکت. -

  ن مشت و لگداس.واقعاً که لياقتت همو -

  گم.گردم بهت میاالن بر می -

ای نشاند و ها پايين رفت. شيوا دست نيال را کشيد و او را در گوشهرامين از پلّه

  هايش را در دست گرفت و با صدای آهسته گفت:کنارش نشست و دست

  شه. چرا ناراحته؟ اذيّتت کرد؟عزيزم نگران نباش درست می -

داره. من بلد نيستم باهاش چطور رفتار کنم؟ کارهای من خودم مقصرم، حق  -

  غلطه.

  های او را ماساژ داد و گفت:شيوا انگشت
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  بره.غصه نخور، تا با هم مچ بشين کلی زمان می -

  بعد دست نيال را فشرد و با لبخند نرمش گفت:  

  شات رو در ميارم. بار آخرت باشه.نبينم داداشمو اذيّت کنی. چ -

ا بين هايش را پس کشيد و سرش رخنديدن بيشتر گريه کرد و دست نيال به جای

  هايش گرفت و هق هق زد.دست

  منير خانم رو به آقای راستاد با طعنه  گفت:

رفتی زن گرفتی واسش که حال روحيش بهتر بشه ديگه؟ االن حالش خوبه؟ صبح  -

وز دعوا، ظهر دعوا، شب دعوا، نصف شب دعوا. پس کو اون حال خوب؟ هر ر

ريخت. االن شده يه شب بار به هم میشه. اون وقتا اين بچه ماهی يکداره بدتر می

شه، نتيجه بهتر از اين درميون. وقتی غد بازی در مياری، حرف حرف خودت می

نيست. دو ساعت رفتن بيرون ببين با پسرم چکار کرده. با حال خوش رفت، درب 

  و داغون برگشت.

کرد کارش تا چه حد حش را گرداند. داشت فکر میآقای راستاد در سکوت تسبي

  درست بوده است.

کردند، در موردش در های سرزنش واری که به نيال میربکا و شيال هم با نگاه 

  داد.حال پچ پچ بودند. محسن طبق معمول سکوت کرده بود و نظری نمی

ردارد. شاهين داد داروهايش را برامين در سوئيت با شاهين درگير بود و اجازه نمی

  های به خون نشسته و عصبی گفت:با چشم
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  زنمت فکت خورد شه. برو کنار از جلوی اين لعنتی.رامين به قرآن االن جوری می -

  ها تحمل کن.ها دوای دردت نيستن، بدون اينگوش کن شاهين اين قرص -

  شاهين ناتوان برگشت و سمت تخت رفت و نشست و گفت:

خوام خوام بشنوم. فقط میخوام ببينم، نمیشم. نمیديوونه میتونم، دارم نمی -

  فهمی.کنه. میبخوابم. سرم هم درد می

  کنی.خوری قاطی میياد که قرص میز -

اش را پشت سرش گذاشت و های قفل شدهشاهين با همان حال دراز کشيد و دست

  گفت:

هايی که از غّصهشم. من کنم فقط بی هوش میاز زياد قرص خوردن قاطی نمی -

  بينم.کنم. از چيزهايی که میکنم. از فشار عصبی قاطی میخورم قاطی میمی

فهمه که من هم آدمم. يه روح داغون دارم، يه قلب شکسته و يه مغز نابود. کی می 

کل زندگيم شد فکر و فکر و فکر. مگه من چه گناهی کردم که بايد اينطور ضربه 

، از روزگار. حاال هم از کارهای نيال. رامين من زندگيم بخورم. از نوشين، از عشقم

 رو پای

نوشين گذاشتم. چرا ولم کرد؟ اون که هر چی خواست بهش دادم. پس چرا رفت و 

  با رفتنش کمر به نابوديم بست؟ اون االن کجاست که حال و روز من رو ببينه.

رفت؟ من سعی  کجاست ببينه چطور با رفتنش هزاران زخم رو تن و قلبم گذاشت و

زنه. اين خيلی دارم خوب باشم. مرهم درد نيال باشم. ولی اون هم به من زخم می
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کشه روی زخمای تر از هميشه. چون نيال با کاراش چنگ میدردناکه و دردناک

قديميم که چرکی شدن. امشب اونقدر غصه دارم و اونقدر عصبيم که حتی توان داد 

کنم. در و ديوار رو ندارم. فقط احساس مرگ میکشيدن ندارم. توان مشت زدن به 

مون رو از بند اين مرگی که شايد خيلی قشنگتر از اين احوال باشه. مرگی که همه

دونم. چرا اين افته رو نمیکنه. اما چرا اين قلب زخمی از کار نمیدرد خالص می

. نابودم، به دونمافته رو نمیمغز له شدِه هالجی شده از فکرای مسموم از کار نمی

زنم تا حال پرستن نابودم رامين. دارم تو اين منجالب دست و پا میخدايی که اينا می

خودم و بقيه رو خوب کنم، همه چی رو درست کنم اما جواب رفتار و احساساتم رو 

کنه! چرا من احساس له شدن دن. چرا اين مرد احساس بدبختی میبا خنجر می

 کنم زخمایاحساس شکنجه شدن دارم. چرا احساس میغرورم رو دارم؟ چرا امشب 

  کنن.قلبم امشب دارن خونريزی می

هايش را بست. رامين اولين بار بود که درد دل شاهين او آهی کشيد و آهسته پلک

شود. شنيد. شاهين اهل حرف زدن نبود. فهميد واقعاً آن شب يک مرگش میرا می

  حالش خوب نيست و شديداً رنجيده است.

ديد او حتی به قول قدر درمانده و رنجور نديده بود. میشاهين را تا به حال اين

زند تا آرام شود فقط همچون يک کودک کند و مشت نمیخودش داد و فرياد هم نمی

  بی پناه در خود مچاله شده است.

رامين با نگرانی سمت ميز چرخيد و کشو را سمت خود کشيد و داروهای شاهين 

  را در آورد.
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ها يک داروهای او را يکی يکی نگاه کرد. از هر کدام يک دانه جدا کرد. از کنار پله

ها ديد. او ليوان آب خواست. کمی بعد ربکا را با يک ليوان بزرگ آب باالی پله

  خواست پايين بيايد که رامين گفت:

  تو نيا. بده به نيال بياره. -

  چرا؟ شايد کمکی از دستم بر اومد؟  -

  زت بر نمياد. بگو خانومش بياد.ا کاری -

يد. مقداری از آب روی ميز ربکا حرصی رفت و ليوان را مقابل نيال، روی ميز کوب

  ريخت. 

  شيوا نگاهی به ربکا انداخت و گفت:

  بيار بزن تو سرمون، عجب بابا. -

  و بعد رو به نيال گفت: 

  برو پيشش... بهت احتياج داره. -

  ن داد.نيال سرش را به چپ و راست تکا

  رامين صدا زد:

  کنين؟اين آب چی شد؟ دارين لوله کشی می -

  گفتم برو. -
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های پر از تنفر بقيه به طبقه پايين نيال ليوان و کيفش را برداشت و در مقابل نگاه

  رفت.

وقتی به جلوی در رسيد رامين بيرون آمد و در را روی هم گذاشت و با صدای 

  آهسته گفت:

  چه باليی سرش آوردی؟ -

  چطور؟ -

زنه. اين حرفا طور نديده بودمش. خيلی نگرانشم. از مرگ حرف میتا حاال اين -

  مناسب يه آدم افسرده نيست.

  های نيال چکيد و گفت:اشک

  حماقت کردم رامين. -

  حاال بهش فکر نکن. بيا اين قرصا رو بهش بده بخوره. -

  من که گفتم قرص نخوره. -

ممکنه کاری دست خودش بده. اينا رو بهش بده که  الزمه نيال، حالش خيلی بده. -

  بخوابه و مراقبش باش.

  باشه. -

  من هم تا صبح بيدارم، طوری شد خبرم کن.  -

  من رو نترسون رامين.  -
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  دم. ترسونم. فقط دارم بهت هشدار مینمی -

ها را گرفت و به درون سوئيت رفت. رامين در را کشيد و آن را بست و نيال قرص

  قه باال رفت.به طب

نيال اما به کنار شاهين آمد. پاهای او روی زمين بود و تنش روی تخت آرام گرفته 

  ی آن بيرون کشيد.بود. نيال کيفش را روی تخت گذاشت و دستش را از درون حلقه

  شاهين. پاشو داروهات رو بخور. -

  شد.اش باال و پايين میکشيد و سينهشاهين جواب نداد. آهسته نفس می

  هات.شاهين قرص -

  شاهين با تُن سنگين صدايش که بسيار محزون بود گفت:

  گفتی قرص نخور.تو که می -

  االن الزمه... پاشو.  -

  ترسی؟از من می -

  نه.  -

  ترسی؟ پرسيدم می -

  نه. فقط نگرانتم. -

  باش. الزم نيست نگران هم باشيم. نگران ن -
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ها را از دست نيال گرفت و با آب فرو داد. و بعد روی آرنجش تکيه کرد و قرص

  ليوان را به نيال برگرداند و دوباره به حالت قبل بازگشت. 

نيال به پای کمد رفت و برايش يک دست لباس راحتی حاضر کرد. مشغول باز کردن  

کمک کرد بنشيند. های پيراهن او شد. بعد هم دستش را زير سر او انداخت و دگمه

  پيراهن را از تنش بيرون کشيد و کمک کرد تيشرت را تن کند. 

بعد هم کمربند او را باز کرد. شاهين به سختی برخاست و شلوارش را عوض کرد. 

های خود را تعويض کرد و چراغ را خاموش ها را در کمد چيد و بعد لباسنيال لباس

  کرده بود.کرد و به روی تخت رفت. شاهين پشت به او 

دست راستش را زير صورتش گذاشته بود و بازوی چپش را روی سرش انداخته 

  بود. 

کرد. خوابيدند اولين بار بود شاهين پشت به نيال میطی اين چند شب که با هم می

کشيد. نيال قهر شاهين را باور نداشت. او هر شب نيال را تا صبح تنگ در آغوش می

  پناه پشت به او کرده بود. ا و بیاما حاال مظلوم، تنه

نيال به خود جرأت داد و خود را جلو کشيد و از پشت به شاهين چسبيد. صورتش 

  را به پشت او چسباند و دستش را روی کمر او انداخت.

شاهين هيچ عکس العملی از خود نشان نداد. نيال بغض کرده به گريه افتاد. از خود 

  بيزار بود. از شکستن دل اين مرد تنها.

  ی نيال آرام گفت:شاهين باشنيدن صدای گريه

  ها.تونی ساکت باشی برو باال پيش بچهکنه، نمیصدا اذيتم می -
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  تا حاال بهم پشت نکردی، يا برای اينکه از سر بازم کنی منو نفرستادی باال. -

  شاهين آهی کشيد و جواب نداد.

باغ رفت. روی تاب های شاهين با دلی گرفته به رامين اما بعد از شنيدن حرف

نشست و پاکت سيگارش را در آورد. سيگاری آتش زد و به باغچه پاييز زده نگاه 

  کرد. آهسته سيگارش را دود کرد و به شرايط شاهين انديشيد.

آمد. دستی به موهای کرد اما کاری هم از دستش بر نمیوخامت حال او را درک می

ای روشنش به لرزش افتاد. نفس وههای قهلَختش کشيد و آنها را کنار زد. چشم

  عميقی کشيد و ته سيگار را روی زمين انداخت و زير لب گفت:

  چرا تموم نميشه؟ -

بخش هنوز ساعت سه صبح شد و شاهين  با وجود خوردن سه قرِص مسکن و آرام

بيدار بود و به تاريکی زل زده بود. نيال هم چون يک کواال که به درخت بچسبد، 

  هين خوابش برده بود.چسبيده به شا

شاهين چون مرده متحرک تکانی به خود داد و از تخت پايين خزيد. دست نيال روی 

تخت افتاد. او در تاريکی به سمت ميز توالت رفت. روی صندلی نشست و کشو را 

  های قرصش را در آورد.کشيد. بسته

  های درون قوطی را باز کرد و روی ميز ريخت.کل قرص

گرفت. های سفيد ريز خواب آور تصميم به خوابيدن میه آن قرصبا نگاه کردن ب

  اين که تا ابد بخوابد و هرگز بيدار نشود و هيچوقت چيزی نفهمد و حس نکند.
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  هم خودش راحت شود و هم کل اطرافيانش را از شر خود راحت کند.

  اولينش هم نيال باشد.

 دانست.کرد که ماندن را جايز نمیآنقدر احساس ضعف و شکست می

دفعه دستش ها چنگ انداخت و دستش را به سمت دهانش برد. يکبه درون قرص

ی محکمی روی صورتش نشست. طوری که با نيرويی پايين کشيده شد و ضربه

  برق از سرش پريد.

چند ثانيه بعد چراغ روشن شد و نيال را ديد. نيال برگشت و مچ او را گرفت و 

با فشار از هم باز کرد و دستش را خالی کرد. های گره خورده شاهين را انگشت

  ها روی زمين پخش شدند. قرص

شاهين هنوز گيج و منگ نشسته بود. نيال به گريه افتاد و بازوی او را گرفت. 

  شاهين را که بسيار ناتوان شده بود از جا کند و به تخت برگرداند. 

او مانده بود.  نيال صورت شاهين را نگريست. رد انگشتهايش روی صورت روشن

ها را جمع کرد و برد درون روشويی ريخت و ی قرصهق کنان همهبرگشت و هق

ها رويش به سقف آب را باز کرد. وقتی به کنار شاهين بازگشت ديد او چون مرده

  است. 

  زد. خورد نه حرف مینه تکان می

  ی تخت نشست و گفت:نيال چراغ را خاموش کرد و روی لبه
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کنی؟ چون من دوستت ندارم؟ هنوز يک ماه نيست که از يک ا رو میچرا اين کار -

کنی جز اين؟ کنی لعنتی؟ همه چی رو درک میرابطه اومدم بيرون. چرا درکم نمی

کشه از خاطرم من از اون آدم متنفر نبودم و به اجبار ازش دل کندم، بفهم. طول می

  .. لطفاً.ين کارات داغونترم نکن.بره. من خودم داغونم تو با ا

شاهين پلک بست و هيچ نگفت. نيال خود را جلو کشيد و او را به پهلو چرخاند. 

دست شاهين را راست کرد و سرش را روی بازوی او گذاشت و دست ديگر او را 

روی کمر خود انداخت. پايش را الی پاهای شاهين جای داد. درست همان شکلی 

  کرد.که شاهين او را بغل می

  ی او فشرد و گفت:نداد و سرش را به سينهاشک امانش 

شاهين يه چيزی بگو، غلط کردم شاهين، اينجوری سنگ نباش، کتکم بزن، من  -

رو بيرون بنداز، داد بزن، همه رو بکش اينجا، فقط سکوت نکن. شاهين از سکوتت 

جون ترسم. تو رو خدا با اين سکوت وحشت به دلم ننداز. تو رو به بيشتر می

  و رو به جون من قسم.شاهرخ. ت

هايش را شاهين پلک بست و نفس عميقی کشيد و نيال را به خود فشرد. حلقه دست

  باند.هايش را به سر نيال چستر کرد و لبتنگ

خورد از خواب بيدار شد. آهسته صبح روز بعد نيال با صدای ضرباتی که به در می

هايش را روی گوشهاز شاهين جدا شد و روسری بزرگش را روی سر انداخت و 

بازوهای لُختش انداخت تا بازی تاپ تنش را بپوشاند. الی در را باز کرد و با ديدن 

  رامين خود را پشت در سراند و گفت:
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  سالم. -

  سالم، صبح بخير. شاهين چطوره؟ -

  خوبه، خوابيده. -

  بيدار نشد بره سر کار، عمو منتظرشه. -

  دم صبح خوابيد.  -

  بايد همه مردا از خونه بيرون برن، امروز سفره داره. آخه زن عمو گفته  -

تونه بيدارش کنه. بهتر هم هست کس نمیشاهين صبح خوابش برد و االن هيچ -

  بخوابه. ديشب خيلی حالش بد بود.بذاريم 

ها کرد و در را هول داد و وارد شد. در را روی هم رامين نيم نگاهی به باالی پله

  ت که در خواب عميقی بود.گذاشت و شاهين را نگريس

توجه به شلوارک و تاب تن نيال و نيال متعّجب به رامين خيره بود. رامين بی

  روسريی که به سختی گرفته بود تا بازوهايش را بپوشاند گفت:

  ديشب کاری که نکرد؟ -

  چرا نصف شب بيدار شده بود قرص بخوره که ازش گرفتم. -

  به چه منظور؟  -

  خودکشی.  -

  هايش را روی هم فشرد و بعد گفت:لبرامين 



489 
 

کنه اش افت میدونستم. ديشب خيلی تو خودش بود. وقتايی که شديداً روحيهمی -

  کنه. ناخواسته به مرگ فکر می

  تا اين حد وضع روحيش داغونه؟  -

بار خودکشی کرده ولی ناموفق شه، قبالً هم يکشدتش زير فشار عصبی زياد می -

  بود.نيال!

  بله؟ -

  

رامين نگاهی سمت شاهين انداخت و دستش را بلند کرد و از روی روسری روی 

بازوی نيال گذاشت. نيال به خود لرزيد و رامين متوجه شد. دستش را پس کشيد و 

  گفت:

دونم خيلی مراقبش باش. تو بايد فرشته نجاتش باشی نه فرشته مرگش. نمی -

اد. روت غيرت داره، روت حساسه، دونم از تو خوشش ميدوستت داره يا نه! اما می

  براش مهمی. پس پا رو غيرتش نذار. کاری نکن به غرور و احساسش بربخوره. 

شه غيرت و غرور يک مرد رو شاهين با خيليا فرق داره. اون يه مرد واقعيه. نمی

قلقلک داد يا به بازی گرفت. يک مرد واقعی احساس کنه غرورش شکسته شده 

نه. پس مراقب حرفا و رفتارا و حرکاتت باش. شاهين خيلی زدست به هر کاری می

کنه. چيزی هم به مزاجش خوش نباشه زنن دقت میبه رفتار آدما و حرفايی که می

  کنه. ديدی که اون روز سر يه شوخی با من چکار کرد! بد باهاش برخورد می
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ر پس حواست رو بده بهش. زودتر خودت رو جمع و جور کن. کمتر بچه بازی د

  بيار. چون سنسور حساسيتش نسبت به تو، رو درجه هزارم تنظيم شده.

  گيره. ی که در جا برقش تو رو میمراقب باش اصطکاک نداشته باش

  گفتی. ديشب نزديک بود کار بده دستم.ها رو بايد زودتر میاين -

رم بگم عمو بره. خودمم برم حاال که طوری نشده. حواست رو جمع کن. من می -

  ذارن من کپه مرگمو بذارم.ها که نمیه دوست دخترم بخوابم. اينخون

  دور از جون.  -

  رامين! -

صدای بلند شيوا باعث شد شاهين تکانی بخورد. رامين نگاهی به شاهين کرد و 

  الی در را باز کرد و خطاب به شيوا اشاره کرد:

  هيس. عه! -

  چيه؟ -

  رامين با اشاره گفت:

  شاهين تازه خوابيده. -

  ای به تخت کرد و گفت:شيوا سر تکان داد و رفت. رامين اشاره

  برو بخواب، اذيتت کردم. -

  اين چه حرفيه؟ -
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  روز بخير. -

  روز خوش. -

  رامين رفت و نيال در را قفل کرد و به تخت بازگشت.

  پوشيد گفت:ی باال رفت و در حالی که کتش را میرامين به طبقه

گفت دم صبح خوابيده. فکر نکنم به اين زوديا بيدار میشاهين امروز نمياد، نيال  -

  بشه.

  باشه، پس من ميرم سر کار، تو کجا ميری؟ -

  من هم ميرم سر کارم. -

  کارت چيه؟ -

  رامين لبخند زد و گفت:

  کار منو شما دوست ندارين. -

  خداحافظی کرد و از منزل خارج شد.و بعد 

  نيال آمد و گفت:ساعت دو بعد از ظهر بود که شيوا به سراغ 

  نيال جان! يک دست لباس مشکی مرتب بپوش و بيا باال. -

  برای چه کاری؟ -

  رسن، بهتره تو هم باشی. االن مهمونا سر می -

  شين؟شيوا خانم اگه بگم نميام ناراحت می -
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  چرا نيای دختر؟ -

  تونم بيام جايی که قراره همه من رو با انگشت نشون بدن.آخه، سختمه. نمی -

  شی. بپوش بيا.بار برای هميشه راحت میاين چه حرفيه؟ در ضمن يک -

  ولی... -

  منتظرتم. -

و بعد از پله ها باال رفت. نيال پوفی کرد. رفت و موهايش را شانه کشيد و باالی 

   سرش بست. آرايش ماليمی کرد و يک دست کت دامن از کمد بيرون کشيد و پوشيد.

روسری مشکی را روی سرش انداخت و به کنار شاهين رفت. او غرق خواب بود.  

  پتو را رويش مرتب کرد و از سوئيت بيرون رفت.

با بيرون رفتنش همهمه درون سالن قطع شد. همه رو به او کردند. او يک سالم 

  جمعی و آرام کرد که جواب نگرفت. منير خانم زير گريه زد و گفت:

  شاهرخم... ای وای پسر جوون مرگم.. ای وای ای وای شاهرخم -

ای های گرد شده مادرش را نگريست و بعد اشارههمه به گريه افتادند. شيوا با چشم

نگين همه گذشت و کنار شيوا های سبه نيال کرد. نيال جلو رفت و از زير نگاه

  نشست.

  نيال سر به زير گرفت و با حس بدی که داشت گفت:

  گفتم که نميام. -

  فيلمشونه بابا، به دل نگير.  -
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  داشت تا نخندد.با اين حرف شيوا، نيال به زور خود را نگه

  ی افراد خانواده راستاد بود.کرد. تقريباً اخالقش خالف همهاز اين دختر تعجب می

وضوح کلمه کردند و به پچ میهمه نيال را زير نظر گرفته بودند و در موردش پچ

  قاتل را چند بار شنيد.

هايش را بگيرند تا آرام کردند دستکرد و بقيه سعی میمنير خانم عجز و البه می

  شود.

. به کرد. به ياد سينا افتادقراری دستمال کاغذی دستش را تکه تکه مینيال با بی

  کرد.خاطر او بايد تحّمل می

شيوا با آرنجش به بازوی نيال زد. نيال حواسش را به او داد و بعد مسير نگاه شيوا  

  دنبال کرد و به منير خانم رسيد. را

زد و گريان از زود هنگام رفتن شاهرخ و جای خالی او او داشت با زنی حرف می

  کرد.گاليه می

  های شيوا نگاه کرد. شيوا نزديک گوش نيال گفت:نيال به چشم

  خواست دخترش رو به شاهين بده.ين خانمه، يه زمانی میا -

  دخترش کدومه؟ -

اس که اونجا رو به رومون نشسته و تو اين سرما خودش رو باد اون ترشيده -

  زنه. مراقب باش هووت نشه. همينطوری هم منت دارن دختر بدن به شاهين.می

  شاهين چی؟ -
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  چی؟ -

  بگيره؟نظرش چی بود؟ منت داره دخترشون رو  -

  کرد، چشم تو چشم نشن.بچه شدی؟ شاهين راهشو از پونصد متريش عوض می -

  چرا؟ اين که خيلی خوشگله. -

که فقط  شيوا برگه دعای دستش را باال آورد و روی صورتش گذاشت، طوری

  هايش مشخص بود. گفت:چشم

م نه که حرف زدنش رو نشنيدی! دختره غد و مغرور و حق به جانب. مامان من -

  خواست بگيره ببنده به ناف شاهين. تازه فقط اين نيست.می

  پس چی؟ -

  يه خورده خل وضعه. -

  نيال به سختی خود را کنترل کرد و با نگاهش به فرش گفت:

  من رو نخوندن شيوا زشته. -

  کنی.روسريت رو بزن رو صورتت و بخند. مثالً داری گريه می -

  داشت. گفت:نيال به سختی خود را نگه

خندی و کيف گی و میمثالً سفره خيرات داداشته و داداش منم اونو کشته. می -

  کنی.می

  دونم االن از خنديدن تو شادتره.شاهرخ عاشق خنديدن بود. می -
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  نيال آهی کشيد و گفت:

  خدا رحمتش کنه. -

  ممنون. -

  شيوا دست نيال را گرفت و گفت:

  با ما داره؟ دونی اين دختره چه نسبتیحاال ولش کن. می -

  نه! -

کرد خاله شونه. اين دخترخاله رامين و ربکاس . اون زن هم که با مادر صحبت می -

  دختره يه سال از شاهين کوچکتره.

  گی!راست می -

  اهوم. -

نيال دختر را برانداز کرد. به مادرش رفته بود. پوست سفيد درخشان با موهای بور 

  شاهين او را نپذيرفته است. کرد کههای سبز روشن. تعجب میو چشم

  گير کرد.او نگاهش را چرخاند و نگاه نيال را غافل

  چند لحظه به هم نگاه کردند که شيوا با صدای بلند گفت:

  خانما. -

  نيال از جا پريد و رو به او کرد. 

  لطفاً بشينيد سر جاهاتون که خانم اميدی روضه رو شروع کنه. -
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و زن شروع به خواندن روضه کرد و در تمام همه سر جا نشستند و ساکت شدند 

طول مدت نيال برای بهتر شدن حال شاهين، آزادی سينا و آرامش و صبر حسام 

  دعا کرد و اما از خدا برای خودش هيچ نخواست.

بعد از روضه و دعا همه دور سفره نشستند. از خود پذيرايی کردند و برای حلواها 

  کردند.به و چهچه های خانگی بهیو خوراک

  شيوا با خوردن يک حلوای رولتی گفت:

  چه عجب مه لقا يه حلوای خوب پخت. -

  اينا رو من درست کردم. -

  شيوا رو به نيال کرد و گفت:

  جدی؟ -

ی حلوا و مسقطيها کار منه. من از مامانم ياد گرفتم. چون اون زياد نذر آره. همه -

  داره.

  پزی ها شده. بابا ايول. بهتر از حلوای شيرينی -

  و بعد با صدای بلند گفت:

  نيال جان دستت درد نکنه، سنگ تموم گذاشتی و زحمت حلواها رو کشيدی. -

با اين حرف شيوا سکوت سنگينی به جمع حاکم شد. يکدفعه زنی از آن طرف سفره 

  گفت:

  بران کنيم.هات جشاءهللا شادیاندستت درد نکنه دخترم.  -
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  ماه منير خانم با غصه گفت:

  بانو جان، دشمن جون من رو نگو دخترم. کدوم شادی؟  -

دشمن جونت نيست و عروسته. ماشاءهللا بهش. شاديش هم به دنيا آوردن بچه  -

  شاهين باشه. 

خدا شاهرخ جان رو رحمت کنه. حيف شد ولی هرچی بود تموم شد. االن اين دختر 

  دار کنی. و فراموش کنی نه که خودت رو غصهاومده که تو غمت ر

  ها تمومی نداره. با وجود اين دختر هرگز غصه -

  اين چه حرفيه؟  -

وقت دعوا دارن. پسرم رو گم. از وقتی زن شاهين شده وقت و بیراستش رو می -

  ديوونه کرده. آخه ساعت سه نصف شب وقت دعوا راه انداختنه؟ 

وا راه ننداخته باشه؟ ول کن منير خانم. تو چکار از کجا معلوم پسر خودت دع -

  داری به زندگيشون. 

  چی رو چکار دارم؟ نحسی اين دامن خانوادم رو گرفته.  -

کو نحسی؟ وهللا من شنيدم از وقتی عروستون شده، ماشاءهللا شاهين خودش رو  -

ن ره، به خودش رسيده و شده هموپيدا کرده. سر کار ميره، بيرون از خونه می

شاهين گذشته. پس ديگه اين حرفارو نزن. سر اين سفره خوبيت نداره. تازه عروس 

م گذشت اش هم شنيديم. هر چی هباسواد و خوشگلی هم هست. درباره خانواده

  اتفاق بود، پس فراموش کن.
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  منير خانم سکوت کرد. شيوا در گوش نيال گفت:

  مگه زن عمو از پس مامان بر بياد. -

  ت آميزی به نيال کرد. نيال هم لبخند کمرنگی زد.بانو نگاه محب 

نيم ساعت بعد نيال جمع را ترک کرد و به سوئيت برگشت اما شاهين هنوز خواب 

  ازش کرد. بود. به روی تخت رفت و با سرانگشتش موهای شاهين را نو

داشت. با خود انديشيد که شاهين کرد ترس بَرش میوقتی به شب گذشته فکر می

  خواست خودکشی کند. بدون هيچ حرفی، بدون هيچ هشداری!واقعاً می

يعنی او تا اين حد مريض احوال بود که اگر فشار مضاعفی را بر خود احساس کند 

  دست به خودکشی بزند؟ 

خورد االن چی به سرش اومده ها را میشدم و قرصاگر متوجه نمی«از خود پرسيد 

  »بود.

  بر تنش سيخ شد. از فکر مردن شاهين بدنش لرزيد و مو

دهد از خود خجالت ديد کارها و حرفهايش تا اين حد او را شکنجه میوقتی می

  کشيد. می

  من«دستش را پس کشيد و موهايش را چنگ زد و انديشيد 

برای نجات برادرم، خودمو به زندگی کسی آويزون کردم که از من خواست اين 

  هر بار به يک شکل آزارش بدم. کارو نکنم. به من هشدار داد. االن انصاف نيست
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ام رو برای خودم نگه دارم و تحت هيچ پس بهتره خوددار باشم و مکنونات قلبی

  » شرايطی اونارو با شاهين در ميان نگذارم. نه در غم، نه در خوشی.

نيال چهره آرام و مظلوم مرد کنارش را نگريست. مردی را که نيال شب گذشته با 

  نده بودش.حماقت به مرز جنون رسا

  دلش برايش به درد آمد.

  هوای پاييز بود و زودتر از هر وقت ديگر 

  رسيد. اما شاهين هنوز هم خواب بود. شب از راه فرا می

رفت. چند ضربه به در خورد. رفت و در را گشود. نيال با کالفگی با گوشيش ور می

  رامين بود. 

  سالم.  -

  سالم. خوبين شما؟  -

  ممنون. شاهين چطوره؟  -

  بيا تو، خوابيده.  -

  رامين وارد شد و به کنار شاهين رفت و دستش را روی پيشانی او گذاشت و گفت:

نذار ديگه به اين حال در بياد. اين که با تو حالش خوبه. پس دليل حال خرابش  -

  نشو.

  امروز به حد کافی خودم رو سرزنش کردم.  -
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کنم. اين يکی باليی سرش بياد فقط دارم ازت خواهش میخوام سرزنشت کنم. نمی -

  شن. اين خانواده ديگه سر پا نمی

  کنم. حواسم رو بيشتر جمع می -

  اميدوارم.  -

  چيزی الزم نداری برات بيارم؟  -

  نه، ممنون.  -

  چيزی خواستی حتی اگر نبودم خبرم کن. شماره تلفنم رو داری؟  -

  نه.  -

  يادداشت کن.  -

  شماره تلفن رامين را در گوشيش ذخيره کرد.نيال 

  به من تک بزن شماره ات رو داشته باشم.  - 

نيال به او زنگ زد. رامين گوشيش را باالتر گرفت و به شماره تلفن خيره شد. ابرو 

  در هم کشيد و بعد رو به شاهين کرد. 

  طوری شده؟ -

  رامين سرش را تکان داد و گفت:

  نه. هيچی!  -

  بعد در را باز کرد که با شيرين رو در رو شد.  
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نگاهی شيرين با سينی حاوی ظرف ميوه و آجيل و شربت دستش پشت در بود. نيم

  به رامين انداخت و رو به نيال گفت:

  سالم خانم اين برای شماست. -

  ممنون. -

  رامين دست برد و يک بادام برداشت و در دهان گذاشت و گفت:

  رو گردگيری کن. نکردی؟ گفته بودم اتاق -

  دن. مادر انجام می -

  مادر گرفتارتر از اين حرفاست.  -

  شيرين ابرو در هم کشيد و گفت:

  دم.چشم انجام می -

  همين حاال برو آينه رو تميز کن؛ روش کلی لک افتاده.  -

  شه.با - 

  رم کن که بتونی کمک مادرت باشی. کمتر سرت رو با چيزای ديگه گ -

  های نيال گذاشت و گفت: نی را روی دستشيرين سي

  با اجازه.  -

  ها را گرفت و رفت.بعد راه پله

  نيال متعجب از صحبت آن دو رامين را نگريست. رامين زير لب گفت:
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  دختره پررو. -

  چيزی شده؟ -

  رامين با چهره در هم گفت:

  کنم. کاری نداری؟نه. فقط خيلی پررو شده، ولی من روش رو کم می -

  نه. -

  باال رفت.  هارامين از پله

با خود فکر کرد چقدر شماره تلفن نيال شبيه به شماره تلفن قديمی نوشين بود. تنها 

  فاوتش در رقم پنجم و ششم آن بود.ت

نيال به درون برگشت. با پايش در را بست. در تقريباً محکم به هم خورد که شاهين 

  را بست.هايش ازخواب پريد. پلک گشود و دوباره چشم

نيال لبش را به دندان گرفت و سينی را روی ميز گذاشت. سمت شاهين رفت، آهسته 

  صدا زد:

  شاهين. -

شاهين تکانی خورد. گيج و منگ پلک گشود. چند ثانيه مقابلش را نگريست و بعد 

  هايش روی هم افتاد. دوباره پلک

ريخته جلوی نيال پشت سر شاهين نشست و دستش را جلو برد و موهای به هم 

  سرش را رو به عقب مرتب کرد.
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شاهين با احساس دست نيال درون موهايش حس آرامش گرفت. داشت دوباره 

  خوابيد که نيال دستش را روی صورت او کشيد و گفت:می

  ديگه خرس تنبل، خسته شدم تنهايی.پاشو  -

  شاهين حرف نيال را شنيد اما رغبتی برای صحبت با او نداشت.

  به مقابلش خيره شد. نيال به  پلک گشود و

  نوازش موهای او ادامه داد و گفت:

  هنوز باهام قهری؟ -

  شاهين جواب نداد.

  چجوری از دلت در بيارم؟ -

  شاهين دوباره پلک بست و جواب نداد.

  ببوسمت از دلت در مياد؟ -

العملی از ی شاهين را بوسيد. شاهين هيچ عکسو بعد سرش را خم کرد و گونه

  ان نداد اما ته دلش از اين بوسه زير و رو شد. خود نش

  نيال غمگين گفت:

کنی. آخه توجهی نمیچکار کنم من رو ببخشی؟ من که گفتم غلط کردم اما تو هيچ  -

  يه چيزی بگو.

  نيال دستش را روی بازوی چپ شاهين کشيد و بعد با بدجنسی گفت:
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  گاز بگيرم. -

  زويش گذاشت. نيال خنديد و گفت:شاهين با همان حال دست ديگرش را روی با

  ای ترسو. -

  بعد سرش را روی بازوی او گذاشت. 

  کرد گفت:نيال در حاليکه با موهای شاهين بازی می

  بخشی؟ صدام بد نيست. يه چيزی برات بخونم من رو می -

  بخون.  -

  هايش برقی زد و سر بلند کرد و خندان و با صدای کودکانه گفت:نيال چشم

  دارم قلقليه، سرخ و سفيد و آبيه...يه توپ  -

  شاهين پلک گشود و لبخند زد. نيال خوشحال گفت:

  خونم و بعد شروع به خواندن کرد.آهان حاال شد. پس برات می -

  دلتنگيات برای من 

  خورمخودم غمت رو می

  ذارم تو روتنها نمی

  بُرم من از تو دل نمی

  سر روی شونه هام بذار

  مندرداتو هديه کن به 
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  سنگ صبور تو منم 

  بيا و تکيه کن به من

  گاهتممن تکيه

  يار و همراهتم

  درمون آهتم 

  من عاشقتم

  من تکيه گاهتم

  يار و همراهتم

  درمون آهتم

  من عاشقتم

  

خود شده به صدای زيبای نيال و شعر پر از احساس او گوش شاهين از خود بی

  خواند.کرد نيال جدی بگويد و برايش چيزی بکرد فکر نمیمی

اين صدای آهنگين از نيال را باور نداشت. صدايش هم حزن داشت و هم با ريتم 

  خواند. شعری که شنيدنش از زبان نيال به دلش می نشست. خوبی می

  

  تا وقتی که داری منو
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  ی هيچ چيزو نخورغصه

  من مثل کوه پشت توام

  از آرزوهات دل نبُر

  تونیتا وقتی هستم می

  رسیخوای ببه 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

  شدنمعاشق عاشق 

  گاهتممن تکيه

  يار و همراهتم

  درمون آهتم

  من عاشقتم

  من تکيه گاهتم

  يار و همراهتم
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  درمون آهتم

  من عاشقتم

 » ترانه از امين حبيبی« 

  

  نيال راست شد و گفت:

  پاشو ديگه، پاشو... زيادی نازت رو خريدم. -

بعد به سختی دستش را زير سر او انداخت. شاهين را نشاند و پاهای او را روی  

  فرش گذاشت.

  حال گفت:دار و بیشاهين با صدای خش

  سيگار منو بده. -

  نيال برای او يک ليوان شربت حاضر کرد و گفت:

  بيا اينو بخور بهتر از سيگاره. -

آهی کشيد و ليوان را گرفت. دو جرعه از آن را نوشيد که حالش به هم  شاهين

  هايش را جلوی صورتش گرفت.خورد. ليوان را به نيال برگرداند و دست

نيال متوجه حال او شد. ليوان را روی ميز گذاشت و سطل را برداشت و مقابل 

  ال آورد.اش را باهايش را برداشت و محتويات معدهشاهين گرفت. شاهين دست
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وقتی حالش بهتر شد نيال سطل را زمين گذاشت و دستمال برداشت و صورت و 

  های او را پاک کرد.لب

  شاهين شرمنده گفت: 

  گم سيگارمو بده.خوام. برای همين میمعذرت می -

  هيچ اشکالی نداره.  -

  نيال فشار سنجش را آورد و فشار او را گرفت. با تأسف سر تکان داد و گفت:

  ارت پايينه... بهتره چيزی بخوری.فش -

  بايد دوش بگيرم.  -

 خواست خم شود و سطل را بردارد که نيال اجازه نداد و گفت:

  دم.من انجام می -

  نيال بازوی شاهين را گرفت و تا سرويس همراهيش کرد. 

نيال دِر حمام را باز کرد. شاهين رو به نيال که کنارش ايستاده بود کرد. چند لحظه 

  او را نگريست و بعد گفت:گيج 

  تو ديشب من رو زدی؟  -

  حقّت بود.  -

  کنه. يه لحظه حس کردم رامين زد اونقدر که محکم زدی. فکم هنوز درد می -

  گی؟ جدی می -
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کرد و بعد فک کبود شاهين را نگريست و قلبش شروع به تند زدن کرد. باور نمی

  دار گفت:ا صدای خشتا اين حد محکم زده باشد. شاهين غرغرکنان و ب

  يکی طلبت. منتظر تالفی باش. -

  زنی؟کنی؟ میچطوری تالفی می -

هايش شاهين فک نيال را در دست گرفت. کمی آن را فشرد. آخ نيال در آمد و پلک

  را روی هم فشرد. با اينکه گيج بود قدرتش هنوز هم زياد بود. 

ای های نيال بوسهروی لبهای غنچه شده او را نگريست. سر خم کرد و شاهين لب

  گذاشت و رهايش کرد. به درون حمام رفت و در را به روی نيال بست. 

  نيال هم سطل را در دستشويی تميز کرد و برای شاهين لباس حاضر کرد.

تاپ نشست تر بود. با هم شام خوردند و بعد پای لپشاهين وقتی بيرون آمد سرحال

  ش شد.او مشغول انجام کارهای عقب افتاده

  دفعه پرسيد:او با اينکه سرش گرم کارش بود، يک

  چرا مشکی پوشيدی؟ -

  شد گرفت و گفت:نيال نگاهش را از سريالی که پخش می 

  بله؟ -

  شاهين در حين انجام کارش دوباره گفت:

  اين لباسا چيه تنت؟ -
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  آخه... رفتم باال توی مجلس برای همين مشکی پوشيدم. -

  در ميان آن مجلس نيال چقدر آزار ديده است؟ شاهين با خود فکر کرد 

  بدون اجازه رفتی توی مجلس خاله خانباجيا؟ -

  شما شرايطتون طوری نبود که اجازه بگيرم. -

  اذيتت نکردن؟ -

  مگه مهمه؟ -

  شاهين ابرو در هم کشيد و گفت:

جای يکی به دو همين حاال عوض کن چون حالم داره بد ميشه، يه رنگ شاد  -

  بپوش.

  چشم!  -

  و حواسش را به فيلم داد. شاهين سر بلند کرد و با تحکم گفت:

  االن. -

  نيال پوفی کرد و گفت:

  کنم ديگه.بعد از فيلم عوض می -

  فهمی؟گفتم االن، مگه تو معنی االن رو نمی -

نيال کالفه از جايش برخاست و پای کمد رفت. غرغرکنان آن را باز کرد و کتش را 

  د. زيرلب گفت:از تن بيرون کشي
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  کردم ديگه.دوست داری گير بدی فقط. خوب بعد از فيلم عوض می -

  های شاهين دورش حلقه شد.دست برد و يک تيشرت برداشت که دست

های او بيشتر در های شاهين را نگاه کرد. دستنيال نگاهش را پايين برد و دست

های هايش را روی دستتر در آغوش گرفت. ناخواسته دستهم پيچيد و نيال را تنگ

  شاهين گذاشت. 

  شاهين سرش را کنار گردن نيال گذاشت و آرام گفت:

  گم چی بپوشی.من می -

  تر و با نفس تنگ شده در سينه جواب داد:نيال آرام

  پوشم، با شلوار راحتی ديگه.شرت میيه تی -

فش خوش شاهين کمی جلوتر رفت و به نيال چسبيد. دستش را بلند کرد و يک تاپ بن

  خورد، از روی آويز برداشت و گفت:اش بندينک میطرح دکلته که جلوی سينه

  به جای مشکی پوشيدن، جلوی من از اينا بپوش. -

  صورت نيال گل انداخت و گفت:

  ممکنه کسی بياد. -

  کسی اومد روش چيزی بپوش. -

  زد.اش میقلب نيال به شدت سر بر سينه

  گذاشت و يک دامن کوتاه برداشت و گفت:شاهين تاپ را در دست نيال 
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  داشتی؟و از اينا. اينا رو برای يادگاری اين تو نگه -

  نه... ولی... -

کشيد. نفسش بند آمده بود و ناخواسته نيال از اين شکل نزديکی شاهين خجالت می

  کرد.دار ادا میکلمات را کش

اش رفت و روی يک شانهبين شاهين و کمد گير افتاده بود. شاهين موهای او را گ 

  انداخت و گفت:

  ولی چی؟   -

و با انگشت، بند تاپ و لباس زيِر تن نيال را تا روی بازوی او پايين کشيد، سر خم 

ای گذاشت. تمام بدن نيال مورمور شد. با همان ی لخت نيال بوسهکرد و روی شانه

  دار گفت:حال، ناخواسته و کش

  از اينا بپوشم.شه جلوی شما ولی من روم نمی -

  خواستی جلوی کی بپوشی؟خريدی میوقتی اينا رو می -

  دونم، جلوی دوستام يا تو جمع دخترونه. نمی -

های شاهين باالتر آمدند و با فشاری که به اندام او وارد کرد نفس نيال داشت دست

  شد. شاهين آهسته در گوش نيال گفت:قطع می

  پوشی.خود، فقط برای من میبی -

  کنی؟ حسودی می -

  آره. -
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ی سريال را از فهميد که بايد فکر ديدن ادامهفهميد. میمردش را می نيال خواسته

  سرش بيرون کند. عاجزانه گفت:

  شه چراغارو خاموش کنيم؟می -

  شه. همه دوستات حق دارن چشمشون به جمالت روشن شه، اال من؟می -

ست آن را پايين بکشد که نيال در يک و دستش باالتر آمد و به يقه او رسيد. خوا

ی شاهين کوفت. شاهين دست او ش را در سينهاحرکت چرخيد و دست مشت کرده

  را گرفت و لبخند زد. نيال را به آغوشش کشيد و گفت:

  خاموش کن. -

  

  فصل دهم

خش برد و خشگرفت. از هوای باغ لذت میزد و آفتاب مینيال داشت در باغ قدم می

کرد. صدای وارد شدن يک ماشين به ن زير پايش حالش را خوب میبرگ درختا

  درون پارکينگ را شنيد.

  نگاهی به ساعتش کرد. نزديک دوازده و نيم بود.

فکر کرد حتماً شاهين به خاطر سردرد برگشته است. به سمت پارکينگ رفت که از 

  د.ی مات بوپشت در توانست دو نفر را در پارکينگ ببيند. نصف در شيشه

های گرد شده آن دو را نگريست و صدای رامين باال باهم درگير شدند و نيال با چشم

  رفت:
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  گم وايسا ببينم.بهت می -

و آن دختر را کشيد. فکر کرد با ربکا درگير شده است. اما صدای شيرين او را در 

  جا خشکاند.

  خوای؟تو از من چی می -

  ت کن. من تو نيستم! شما هستم. با من درست صحب -

  ازت متنفرم، ولم کن.  -

  کنی؟احساست برام اهميت نداره. بهم بگو داری چه غلطی می -

  به تو مربوط نيست.  -

  اتفاقاً کامالً به من مربوطه.  -

شيرين دستگيره در را کشيد که رامين در را محکم بست و شيرين را به در کوفت 

  و گفت:

  اينطوری رفتار کنی دخالت رو ميارم! -

  شيرين بغض کرده گفت:

  به من دست نزن، دستای کثيفت رو از من بردار. -

رسی جفتک ننداز. خفه شو و فقط گوش کن، درست رفتار کن. وقتی به من می -

کنم. پدری لی به الالت بذارم. قلم پاهات رو خورد میمن شاهرخ و شاهين نيستم لی

  ازت در ميارم کيف کنی.
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  کثيفت نيار.اسم بابای من رو تو دهن  -

  ها آمد که نيال از جا پريد.صدای سيلی خوردن يکی از آن

  سمت در رفت و دستگيره را پايين کشيد و هراسان گفت:

  رامين، شيرين، اينجا چه خبره؟ -

  شيرين به کنار پرت شد و رامين با چهره خشن در را باز کرد.

  رامين خطاب به شيرين گفت:

  گمشو. -

نگاهی به نيال انداخت و از کنار متش سرخ شده بود نيمشيرين با صورتی که يک س

  او رد شد و با حالت دو سمت ساختمان دويد.

  نيال دور شدن او را نگريست و بعد رو به رامين گفت:

  چکارش داشتی رامين؟ -

  رامين به درون پارکينگ بزرگ برگشت و گفت:

  نميگی مبارک باشه. -

  نيال وارد شد و گفت:

  چی؟ -

  ماشين سفيد رنگش اشاره کرد و گفت:رامين به 

  امروز عمو برام خريد. -
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  مبارک باشه...قشنگه... ولی تو با شيرين درگير بودی و کتکش زدی. چرا؟  -

  حقش بود.  -

تو اين حقو نداری دستت رو روی يک دختر بلند کنی؛ حتی اگر خدمتکار خونه  -

  باشه. 

وئه. خودش رو در حد شيال و ربکا بينی چقدر پرراون خدمتکار خونه نيست! نمی -

دونه. چون مردای اين خونه زياد از حد بهش توجه داشتن. البته هر چند االن می

شاهرخ نيست، شاهين ازدواج کرده. جز حاجی کسی حواسش بهش نيست. يه 

  آره. خورده جاش تق و لق شده. داره دم در می

  گی رامين؟ تو چی می -

  يگه.گدا که معتبر شد همينه د -

  کنی؟ تر صحبت میواضح -

کرد. اگه نام نمیاگه حاجی اين چش سفيد رو بهترين مدرسه غيرانتفاعی ثبت -

کردن. بهترين لباس، بهترين شاهرخ و شاهين از جيب مبارک مدام خرجش نمی

دونست. يه خريدن االن حد خودش رو میلوازم تحرير، بهترين کفش رو براش نمی

  انگار دختر شازده قمره. کردجوری رفتار نمی

خواد خوب زندگی ای دلش میخوب چه اشکالی داره؟ شيرين بچه است. هر بچه -

کنه. حاال شيرين هم از دو سالگی تو اين خونه بوده. اينکه حاج آقا يا پسرا بهش 

  محبت کنن از روی احساس پدرانه يا برادريشون بوده. 
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  رامين کمی صدايش را باال برد و گفت:

  محبت بايد اندازه باشه، نه اونقدر که باعث فسادش بشه. -

  گی؟چی داری می -

  رامين عصبی گفت:

هفده سالشه، پا شده با پسره الدنگ بره خونشون. از دم در برش گردوندم، من  -

ره. يه وقت باليی شدم باديگارد شيرين خانم که مراقب باشم ببينم با کی مياد و می

شد. يه روز دم مدرسه ديدمش. داشت با يه پسره سوار میسرش نيارن. اينم شانسی 

هر چی هم اول با زبون خوش گفتم بعد خواهش کردم بعد با توپ و تشر گفتم فايده 

نداشت. امروز ديگه تو گوشی الزم داشت. خودش رو با شيال و ربکا مقايسه 

  ده.شير میگه اينا ده دوازده سال از من بزرگترن. من هنوز دهنم بو کنه. نمیمی

  من رو باش هزار تا فکر ديگه کردم. -

ره ولی خودش هم آره ديگه. واسه نجات آبروی يه احمق آبروی خودت می -

بار ديگه با اين پسره ببينمش دوتاشون رو جرواجر دونه. قسم خوردم يکمی

  کنم.می

  بايد به مه لقا بگی باهاش صحبت کنه.  -

صحبت کنه؟ فقط ياد گرفته بشوره،  متوقع بی عقل مه لقا چی بلده که با اين دختر -

بسابه. بلد نيست دو کالم حرف معمولی بزنه چه برسه به اين که دخترش رو قانع 

  کنه.
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کنيم. ماشينت هم مبارک حاال اعصاب خودت رو خورد نکن. بعداً يه کاريش می -

  باشه، قشنگه. بايد يه روز من رو ببری دور دور. 

  روی دو تا چشمم. باشه حتما. به  -

  کنين؟شما دوتا اينجا چکار می -

نيال رو به عقب چرخاند. با ديدن شيال روی برگرداند. آن دو طبق يک قرار نانوشته 

  کردند.اصالً با هم صحبت نمی

  رامين جواب داد:

  بينی؟تو ما رو در حال انجام کاری می -

  و گفت: اش را باال انداخت. ماشين رامين را نگريستشيال شانه

  چه خوشگل! مبارک باشه. -

  ممنون.  -

  نگفتی... -

  چی رو؟ -

  کردين؟که داشتين چکار می -

  تو به چشمای خودت هم شک داری؟ -

  نيال خطاب به رامين گفت:
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شما خودتون رو ناراحت نکنيد. تو اين خونه من عفريته ام، بی پدر و مادرم، بی  -

  خائن بخورم.همه چيزم. االن هم قراره انگ هرزه و 

  نيال رو به شيال گفت:

اگر خواستين من رو بد جلوه بدين، طوری جلوه بدين به اطرافيان خودتون ضربه  -

  نخوره. 

  و بعد آنجا را ترک کرد و با اعصاب خوردی به سوئيت رفت. 

  يعنی واقعاً ديگه شماها خجالت بکشين.  -

  شيال به ماشين تکيه کرد و گفت:

  کنم جگرم حال مياد. چرا؟ خيلی هم خوبه. اذيتش می -

  رامين جلو رفت و پايش را روی سپر گذاشت و خطاب به شيال گفت:

گوش کن دختر عمو، آبجی کوچيکه، تاج سر، حاج ددی جونت به اون پسر  -

  رضايت داد. ولِی َدم، صاحبش، پدرش، رضايت داد تموم شد رفت. 

بيشتر از حاج ددی شاهرخ رو دوست نداشتی ولی  درک کن عزيزم. مطمئن باش تو

تونه شاهين باز رضايت داد. اين دختر هم خيلی با کمالته. فقط اگه شماها بذارين می

  رو از منجالبی که واسه خودش ساخته خالص کنه. 

کنه. اينقدر هی اين موضوع رو کش ندين. اين کش در بره اول خودتون رو کور می

دونم ره. نمیکنه و اگر نه جونش واسه اين دختر در مییدونی شاهين رو نممی

  گه واقعاً اين دختر رو دوست داره. چطوری شده و چجورياس ولی حسم می
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پس حاال که حالش خوشه شماها حالش رو خراب نکنين. پس همونقدر که شاهرخ 

  اهميت داشت، سعی کنين شاهين هم براتون مهم باشه.

يدی؟ شاهين ِکی روی تو دست بلند کرده بود؟ حتماً رفتارشاهين رو با خودت د 

  زنش براش مهمه که به خاطرش زد تو صورت تو. 

کنی با اين دختر دوست بشی. باور تو چرا يه خورده به شيوا نرفتی؟ چرا تالش نمی

  کنی دختر بدی نيست. کن اونقدرها که فکر می

  قاطی کردين بابا؟گناِه کردِه برادرش به اين چه؟ چرا همه چی رو با هم 

  شاهرخ هم داداشم بود.  -

شاهين نيست؟ شاهرخ زير يه خروار خاک خوابيده. تو به فکر شاهينی که زنده  -

  است باش.

ً چرا شيوا عقلش بيشتر از شماها کار می  کنه؟ مگه همتون سر يه سفره واقعا

  تری؟نبودين؟ همتون از يه نوع غذا نخوردين؟ پس چرا تو خنگ

  به بازوی رامين زد و گفت: شيال مشتی

  عه... مسخره نکن. -

  دوست دارم مسخره کنم، يه بار سعيت رو بکن.  -

  چرا اين دختر اينقدر واسه تو مهمه؟ -

  گرفتمش. رفتم میکرد من میچون اگر شاهين باهاش ازدواج نمی -

  شيال حيران به رامين نگاه کرد. رامين خنديد و گفت:
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  شی.ناز می قيافت رو شبيه بز نکن -

کوفت. اين دختر چی داره همه مردای خانواده راستاد ازش خوششون اومده. اون  -

  از بابام که دستش رو گذاشت تو دست شاهين. اون از شاهين اينم از تو!

  هايش گذاشت و گفت:رامين خنديد و انگشتش را روی لب

از داشتن هيس بابا! شوخی کردم باهات. يکی بشنوه، به گوش شاهين برسه  -

  کنه.نعمت دندون محرومم می

  ترسی؟تو از شاهين می -

  مثل سگ.  -

  هر دو خنديدند. رامين سری تکان داد و گفت:

  ترسم، هيچوقت هم ازش نترسيدم. فقط دوستش دارم، همين!نه، شوخی کردم. نمی -

وقتی مامان بابام مردن خيلی هوام رو داشت. مثل يه داداش بزرگتره که هيچوقت  

  داشتم. ن

  گردی دانمارک؟بر می -

  کنم. به حاجی قول دادم برنگردم. بهش گفتم ازدواج می -

  با کی؟  -

  هر کی که شد! -

  هر کی که شد؟! -
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  آخه کسی رو دوست ندارم.  -

  اين همه دوست دختر داری.  -

  عاشق هيچ کدوم نيستم.  -

  تو گفتی و من هم باور کردم. پس چرا هميشه سرت تو گوشيته؟  -

  زنم. خوب با دوست دخترام حرف می -

  تونستم ببينمش که چه شکليه!دوست دخترت، نه دوست دخترات! کاش می -

  رامين سر به زير گفت:

  بگذريم. -

 اش مشغول کار بود. داشت يک پرونده صادرات را بررسی شاهين در دفتر قديمی

  کرد.کرد و سود و زيان کار را حساب میمی

  فنجان چای را برداشت و يک جرعه نوشيد. منشی به در زد و وارد شد و گفت: 

  جناب مهندس يه آقايی تشريف آوردن با شما کار دارن. -

  قرار قبلی دارن؟ -

  خير.  -

  بفرستيد برن، سرم خيلی شلوغه. -

ود که آن مرد جوان را ميان و دوباره مشغول شد. منشی خواست بيرون بر

  چهارچوب در ديد و گفت:
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  کنم.آقا گفتم منتظر بمونيد خبرتون می -

هايش را ريز کرد. اين همان دوست سينا شاهين سر بلند کرد و با ديدن حسام چشم

  بود! هر چه به ذهنش فشار آورد نامش را به خاطر نياورد.

  از جايش بلند شد و گفت:

  بفرماييد. -

د شد. شاهين از پشت ميز بيرون آمد و خطاب به منشی مشترک خود و حسام وار

  پدرش گفت:

  لطفاً برای آقا چای بياريد. -

  دستش را به سمت حسام بلند کرد و گفت:

  آقای... -

  حسام بدون اينکه با او دست بدهد گفت:

  حسام عظيمی. -

  تمام تن شاهين يخ زد. دستش در هوا خشک شد.

  موردی پيش اومده؟ -

شاهين دستش را پس کشيد و آرام روی مبل نشست و به حسام اشاره کرد تا بنشيند. 

  حسام هم مقابلش نشست.

  » پس دوست صميمی سينا نامزد نيال بوده« شاهين با خود گفت:
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هر دو سکوت کرده بودند و هر دويشان به خاطر استرس شديدی که داشتند، 

  پاييدند.مقابلشان را می

  قرار و فرو ريخته.عادی بود و از درون هر دو بیاز بيرون همه چيز 

  هايش را روی صورتش کشيد و بعد آه بلندی کشيد و گفت:حسام کالفه دست

دو هفته رفتم مسافرت تا به خودم بيام. رفتم و برگشتم، وقتی برگشتم کل زندگيم  -

  غارت و نابود شده بود.

نگ زدم گوشيم رو جواب چيز عوض شده بود. زندگيم زير و رو شده بود. ز همه

  داد.هام رو جواب نمینداد، پيام دادم، پيغام

  هر چی هم التماس کردم ببينمش کسی جواب التماسم رو نداد. 

  آخر هم گفتن ازدواج کرده. ازدواج کرده تا سينا رو نجات بده. 

دنيا روی سرم خراب شد. از اون روز تا حاال هزار بار از خودم پرسيدم اين حقم 

يانه؟ ولی انگار از نظر سرنوشت اين حقم بوده. چون من خودم رو گم کردم و بود 

  بلد نبودم کاری کنم. بلد نبود چطوری به نيال کمک کنم.

  شاهين اسم نيال را که از زبان مرد مقابلش شنيد سر بلند کرد و او را برانداز کرد.

  ای که درد در آن نمايان بود گفت:حسام با حال خراب و چهره

دونستم برای دو دقيقه بعدم بايد چکار کنم، چه برسه من تو حالی گير کردم که نمی -

به دو سال آينده. من هميشه کسايی رو داشتم که بهم بگن چکار بکن و چکار نکن. 

هام تأثير داشتن، گيریخودم بلد نبودم تصميم بگيرم. اونقدر که ديگران روی تصميم
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اً چکار کنم. وقتی يه جايی حس کردم دل نيال شکسته، حاال ديگه بلد نبودم بايد دقيق

ام برنامه چيدم. پا شدم رفتم مسافرت. با خودم خلوت کردم و برای صد سال آينده

کشم ولی وقتی برگشتم نيال نبود. گفتم ايراد نداره، ازم رنجيده. اونقدر منتش رو می

بود. ولی با اون خبر دنيام ها داشتم، خيلی فکرا تو سرم کنه. برنامهتا که قبولم می

  تيره شد. من حقم بود که سرزنش و تنبيه بشم ولی نه با اينکه نيال رو ازم بگيرن.

هايش را فشرد و نم اشک را او آرنجش را روی مبل گذاشت و با دو انگشت چشم

ها گرفت. کمی بعد که درد بغض در گلويش آرام گرفت سر بلند کرد و نفس از آن

  فت:عميقی کشيد و گ

دم که چرا کشم، فحش میزنم، میشم، میرم درگير میهزار بار با خودم گفتم می -

تر از اين حرفاست. حتی اگر دنيارو اين بال رو به من نازل کردن اما احوالم خراب

  شم. هم زير و رو کنم آروم نمی

پيش  ها را مقابلشان گذاشت. برايشانمنشی با دو فنجان چای و شيرينی آمد. فنجان

  دستی چيد و رفت. 

  حسام آهی کشيد و گفت:

  برای همين تصميم گرفتم بيام و با خودتون صحبت کنم.  -

  او جلوی پايش را نگريست. لبش را گزيد و بعد سر بلند کرد و گفت:

دونم احساس نيال به دونم که نيال از کنار شما بودن خوشحال نيست. من میمی -

نشده بود که به شما جواب مثبت داد. اون فقط من چی بود! اون از من متنفر 
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خواست سينا رو نجات بده. چون اين اواخر هم به خاطر سينا خيلی نا اميد و افسرده 

  شده بود. 

بخشيديد نه که در ازای ناموسش از کرديد و سينا رو میشما بايد مردونگی می

کشتين و بار میکردين. اگر اين خواهر و برادر رو روزی هزار اعدام خالصش می

  کردين از اين کارتون بهتر بود. زنده می

  آقای راستاد، بهتره بذاريد نيال ازتون جدا شه. 

تر از زهر مطمئنم نيال هرگز شما رو دوست نخواهد داشت. زندگی دوتاتون رو تلخ

  نکنيد. من رو هم نابود نکنين. 

  شيم. ی ما نابود میدر واقع با اين کار همه

داد. به غير از حضور حسام، شاهين در ظاهر آرام بود اما يک چيزی آزارش می

  آزرد. چيزی وجودش را می

نفس عميقی کشيد و حال حسام را درک کرد. هر دو در ظاهر خونسرد و در باطن 

  ناآرام و پر تشويش بودند.

  بدون نگاه کردن به حسام گفت:

ی زندگيم توی چند ساعت آينده آقای عظيمی، من بر خالف شما برای صد سال -

تصميم گرفتم. نيازی به دوسال سردرگمی و دو هفته مسافرت نداشتم که بخوام 

  بفهمم بايد چکار کنم!
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شايد همين فرِق ما، االن ما رو مقابل هم قرار داده. اتکای به نفس من، و نداشتِن 

  اعتماد به نفس شما. 

من با تصميم تو يک شب و طی  شما برای نجات زندگيتون خيلی وقت داشتين و

  چند ساعت يک زندگی رو نجات دادم.

غير از اينا کسی رو به دست آوردم که االن شريک زندگيمه. من کسی رو مجبور 

نکردم بياد تو زندگيم. کسی رو وادار به اتخاذ تصميمی نکردم که دوست نداره. اين 

  خانم با اراده خودشون پا گذاشتن توی زندگی من.

کنم ايشون هم دوست ای به جدايی از ايشون ندارم. فکر نمیهم هرگز عالقهبنده  

دونه طرف مقابلش حرفی که داشته باشه از زندگی من بيرون بياد چون حداقل می

  ايسته.زنه تا آخر پاش میمی

جناب عظيمی! زندگی از اين بازيا زياد داره، االن هم همه چی بين شما دو نفر تموم 

  ره بريد و به شکل ديگه به زندگيتون بپردازيد.شده است. بهت

گيد جدا بشين؟ اين اصالً با عقل جور در نمياد شينيد و میشما چطور مقابل من می

  و... 

  حسام با عصبانيت حرف او را قطع کرد و گفت:

اما اين با عقل جور در مياد که يک دختر رو توی منگنه قرار بديد که برای نجات  -

  ازدواج کنه. آره؟ برادرش با شما

هيچ اهرم فشاری وجود نداشت. مطمئن باشيد اگر اين دختر عاشق بود هرگز  -

  داد.جواب مثبت نمی
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دونم دونم که خوشبخت نيست. میدونيد که اينطور نيست. میخودتون هم خوب می -

شناسمش. من هاست که میدونم که تحت فشار زياديه. سالکه خوشحال نيست. می

شناسم. پس باعث آزار و شکنجه روحيش نشيد. بذاريد بهتر از هر کسی مینيال رو 

  به زندگيش برگرده.

  طاقت شاهين طاق شد و از جايش بلند شد و با صدای بلند گفت:

تونيد درک درستی از اوضاع داشته معلومه که شما حالتون خوش نيست و نمی -

  باشيد.

ه و بر خالف تصوراتتون خيلی هم آقای محترم، اون دختر االن زندگی جديدی دار

خوشبخته. توی زندگيش هيچی کم نداره و خدا رو شکر من هم بيشتر از هر کس 

براش احترام قائلم. پس ذهنيّات غلطتون رو به زبون نياريد. بذاريد خيالتون رو 

گرده. حاال اش بر نمیثبات گذشتهبرای هميشه راحت کنم که همسر من به زندگی بی

  تونيد تشريف ببريد، من کلی کار دارم.ری نمونده، میهم اگر ام

  حسام از جايش بلند شد. به مقابل شاهين آمد و گفت:

تونی بگی که دوستش داری. نيال هم دختريه که بدون عشق دونی! تو حتی نمیمی -

  تونه زندگی کنه. حسی بينتون نيست و هرگز هم قرار نيست به وجود بياد.نمی

ذارم يه آب خوش از گلوت پايين ام روی زندگيتونه. نمی! سايهمن هستم، هميشه 

  گيرم. بره، من عشقم رو ازتون پس می

شد تر میشاهين که مشامش از عطر حسام پر شده بود و داشت هر لحظه عصبی

  فرياد زد:
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  بيرون... برو بيرون. -

  منشی سراسيمه به درون آمد و گفت:

  چی شده جناب راستاد؟  -

  يشون کنيد بيرون.راهنماي -

  منشی سمت حسام آمد و گفت:

  بفرماييد آقا، بفرماييد دردسر درست نکنيد. -

ی کارمندها جلوی در آقای راستاد هم آمد و با ديدن حسام موضوع را دريافت. همه

  های پسر رئيسان را نشنيده بودند. تجمع کردند چون تا به حال صدای عربده

  رفت. آقای راستاد خواست چيزی بگويد که حسام حسام داشت از در بيرون می

  زودتر از او گفت:

تا به حال به کارمنداتون گفتين که برخالف اين تيپ و اين شکِل ظاهريتون اصال  -

  آدم دين داری نيستين؟!

  شاهين با حال خراب سر بلند کرد. آقای راستاد گفت:

  دهنت رو ببند برو بيرون. -

  چرا نگرانيد که بقيه بدونن شما چطور آدمی هستين؟ -

  و بعد رو به افراد تجمع کرده گفت:
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دو سال از حاجيتون خواهش و تمنا کرديم که خون پسرش رو ببخشه و نبخشيد.  -

  روزی که بخشيد در ازاش خواهر اون پسر رو که نامزد من بود گرفت.

  حسام با فرياد گفت:

که مشکل روحی روانی داشت ازدواج بده. پسری که  تا اون دختر رو با پسرش -

  کسی جرأت زن دادن بهش رو نداشت. هيچ

يه دختر رو از زندگيش بدبخت و آواره کرد تا يه پرستار برای پسرش داشته باشه. 

  اين اون مرد خدايی شماست.

  ها که آمده بودند گفت:آقای راستاد خطاب به نگهبان

  اين رو پرتش کنيد بيرون. -

ها خواستند حسام را بگيرند. حسام رو به شاهين که درون اتاق، رو به روی در  نآ

  ميخ شده بود گفت:

  اين اولشه. -

  و بعد دستش را از دست نگهبان کشيد و از بين جمعيت رد شد و رفت. 

ها به هم ريخته بود. اعصابش متشنج شده شاهين يخ زده بود و از شنيدن آن حرف

  بود. 

کارمندهايش را به سرکارشان فرستاد. به سراغ شاهين رفت و در را آقای راستاد 

  بست و گفت:

  نگران نباش بابا، تموم شد.  -
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  اش فرود آمد و زير لب گفت:شاهين به پشت ميزش برگشت. روی صندلی

چرا چهره و اسمش تو خاطرم نبود؟ چرا يادم نبود حسام عظيمی همون دوست  -

اش رو روی گوشی نيال ديدم چشمام تار شد و سينا سرمده؟ چرا روزی که عکس

  تشخيص ندادم که اين همونه. 

  او وسايل را با ساعدش کنار زد و با بيچارگی سرش را رو ميز گذاشت. 

  های او را ماساژ داد و گفت:آقای راستاد رفت و شانه

  نگران نباش. تموم شد. -

گفت. اما من به دروغ هيچی تموم نشده، تازه اولشه. اون هر چی که گفت راست  -

گه نيال خوشبخت نيست. نيال مجبور شد با من زندگی متوسل شدم. اون راست می

  کنه. 

  قرار نيست اتفاق بدی بيفته. -

  بدتر از اين چی هست؟ -

  چند لحظه بعد سر بلند کرد و روی دگمه تلفن زد و گفت:

  يه ليوان آب خنک. -

  راستاد متوجه حال بد او شد و گفت:هايش به سرعت قرمز شده بود. آقای چشم

  بهتره بری خونه، حالت خوب نيست. -

  او هراسان گفت:
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  نيال، نيال... -

  نيال چی؟ -

رفته بيرون لباس بخره برای جشن. نکنه اون عوضی بره در خونه و نيال رو  -

  اونجا ببينه.

  واب داد.او سريع گوشيش را برداشت و با نيال تماس گرفت. بعد از چند بوق نيال ج

  بله.  -

  کجايی نيال؟ -

  اول سالم. -

  شاهين کالفه جواب داد:

  عليک. گفتم کجايی؟ -

  گردم.پاساژ... دارم دنبال لباس می -

  همون جا بمون دارم ميام. -

  طوری شده؟ -

  نه. -

  و ارتباط را قطع کرد. 

  شاهين وسايلش را جمع کرد که منشی برايش آب آورد و گفت:

  بفرماييد. -
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  ليوان را گرفت و کل محتوياتش را سر کشيد. ليوان را روی ميز گذاشت و گفت:او 

  گرم بود. -

  ولی از آب سرد کن آوردم آقا! -

شاهين از پدرش خداحافظی کرد و رفت. سوار ماشينش شد و به سرعت سمت 

  پاساژ رفت.

  وقتی به مقصد رسيد به نيال زنگ زد و گفت:

  کارت تموم شد؟ -

  چيزی برای خودت بخری؟ بله، نميای يه -

  کنه. اگر کارت تموم شده سريع بيا، جای بدی پارک کردم. نه. سرم درد می -

  های خريدش را در عقب قرار داد.نيال چند لحظه بعد از پاساژ خارج شد و پاکت

  خودش هم سوار شد و گفت:

  سالم.-

  شاهين دستش را سمت او دراز کرد و گفت :

  سالم. -

  او ماشين را به حرکت در آورد که نيال کمربند را بست و گفت: با هم دست دادند.

  کنم حالت خيلی رو به راه نيست.احساس می -

  نه زياد. سردرد دارم.  -
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نگاه نيال به دست لرزان شاهين افتاد. از حال خراب او تعجب کرد و بيشتر متعجب 

  شد وقتی ديد شاهين سعی دارد آرام باشد.

هات شه که دستخود تا اين حد حالت بد نمیافتاده و اگر نه بیحتماً امروز اتفاقی  -

  بلرزه.

  لرزش دستم معلومه؟ -

  کامالً.  -

ای را شاهين در سکوت سمت منزل راند. وقتی به مقصد رسيدند ماشين غريبه

  جلوی منزل ديد. حسام از ماشين پياده شد و به جلوی ماشين تکيه کرد.

زد و ضربانش برايش يکی شد. قلبش به شدت می نيال با ديدن او زمين و آسمان

  سوخت.اوج گرفته بود و صورتش می

  نيال خواست پياده شود که شاهين مچ دست او را گرفت و شمرده گفت:

  شی.بشين، تحت هيچ شرايطی پياده نمی -

  ولی...  -

  ولی چی؟ حرفی باهاش داری؟  -

  نيال سر تکان داد و گفت:

  نه.  -

اش را از نيال گرفت و کمربندش را باز کرد و پياده شد. سرخ شاهين نگاه جدی و

  سمت حسام رفت و گفت:
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  خوای؟ تو اينجا چی می -

  خوام با نيال حرف بزنم. می -

  دهنت رو آب بکش و اسم زن من رو تو دهنت نچرخون. -

  ات؟زنت يا برده -

  ی دارن.ديم؟ ايشون خيلی هم زندگی خوباش میکنی شکنجهتو چرا فکر می -

حسام خواست سمت ماشين شاهين برود که شاهين جلويش ايستاد و کشيده و با 

  صدای بلند گفت:

  کجا؟ -

  کنم. اش رو از خودش بپرسم. اگر گفت خوشبخته باور میبايد خوشبختی -

  ی حسام گذاشت و گفت:شاهين دستش را روی سينه

  ام خيلی زياد نيست.حوصلهخوشبختی زن من به تو چه؟ گمشو برو رد کارت.  -

من به حوصله تو کاری ندارم. من با اون زنی کار دارم که حلقه نامزديش هنوز  -

  تو دست منه. 

و دست چپش را باال آورد. شاهين اخم کرده و عصبی پشت دست راستش را به 

  دست چپ او کوفت و گفت:

  اش به دست اون خانم نيست.برو درش بيار چون لنگه -
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ال بود که رامين از راه رسيد. صدای آهنگ ماشينش کر کننده بود. با ديدن در اين ح

اش ماشينش را پشت ماشين او پارک کرد و پياده شد و شاهين و حالت گارد گرفته

  با شنيدن بگو مگوی آن دو سمتشان رفت و گفت:

  چی شده شاهين؟ -

  های حسام غريد:شاهين خيره در چشم

  ماشين منو ببر تو. -

  اقی افتاده؟ آقا فرمايشی دارن؟ اتف -

  گفتم ماشين منو ببر تو.  -

  رامين ريموت را زد که در باز شد. حسام شاهين را هل داد و گفت:

  برو کنار ببينم، من بايد باهاش حرف بزنم. -

  رامين صدا زد:

  شاهين! -

شاهين عصبی با حسام درگير شد و او را به عقب هل داد و به ماشينش کوفت و 

  زد: فرياد

  گفتم ماشين منو ببر تو.  -

  رامين بسيار خونسرد رفت و پشت فرمان نشست و گفت:

  سالم، اينجا چه خبره؟ -
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  شناخت. کرد. رامين تا به حال حسام را نديده بود و او را نمینيال مضطرب گريه می 

  کنی؟ چی شده؟ چرا گريه می -

  کشن.همديگر رو می خيالی. دارنتو رو خدا آقا رامين. چرا اينقدر بی -

  رامين لبخند زد و ماشين را به درون پارکينگ برد و گفت:

  کنه.تا حاال دعوای شاهين رو نديدی؟ نگران نباش االن لت و پارش می -

  نيال با نگرانی داد زد:

فهمی؟ رامين طوری رو به نيال کرد که گردنش اون نامزد سابق منه، چرا نمی -

  ا جديّت گفت:صدا داد. حين پياده شدن ب

  نيای بيرون شر شی. -

و با عجله وارد کوچه شد و ديد که شاهين فقط سعی دارد حسام را دفع کند و قصد  

  درگيری ندارد. 

  زد:حسام اما بسيار عصبی بود و داد می

  خوام باهاش حرف بزنم.می -

  

ی شاهين خورد و خواست رد شود. ها مشتش در چانهميان اين دست و پا زدن 

ش را نثار اهای گره کردهشاهين بازوی حسام را چنگ زد و او را برگرداند و مشت

  سر و صورت حسام کرد و با فرياد گفت:
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اون زن منه، تو حق نداری بهش نزديک بشی. انگار تو زبون آدم حاليت نيست  -

  حيوون.

  امين خود را ميان آن دو انداخت و سعی کرد جدايشان کند. ر

نيال طاقت نياورد و بيرون رفت و جلوی در ايستاد. با ديدن هر سه مرد گالويز 

  فرياد زد:

  شاهين، تو رو خدا بسه. -

شاهين با شنيدن صدای نيال مات شد. حسام از زير دست او در آمد. دستش را به 

يال و شنيدن صدای او، با لبی که پاره شده بود، لبخند ماشين تکيه زد و با ديدن ن

  دردناکی زد و گفت:

  نيال! عشقم. -

شاهين حس کرد رگی در مغزش پاره شد. درد شديدی در سرش حس کرد. نيال با  

ها ايستاد و گريه کرد. دلش هنوز ديدن حال حسام سمتشان رفت و در دو متری آن

  ی تعلّق خاطر  بود.ی کوچههم وا مانده تپيد. دلش هنوزهم برای اين مرد می

  حسام يک قدم جلو گذاشت و گفت:

  خوام باهات حرف بزنم.عزيزم! فقط می -

  ی حسام را گرفت و مشت محکمی کنار ابروی او زد.شاهين يقه

  حسام روی زمين پرت شد و نيال گريان، فاصله باقی مانده را جلو دويد و فرياد زد:

  حسام... حسام. -
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هايی که تا آخرين حد گشاد شده بود به صدای های قفل شده و چشمشاهين با دندان

کرد. رامين قبل از اينکه نيال به آن دو برسد نيال که پشتش ايستاده بود گوش می

  هايش را دور کمر او زد و عقب کشيدش.دست

امين يک زد. رقرار نام حسام را فرياد میزد و فريادکشان و بینيال دست و پا می

بازويش را قفل کمر نيال کرد و دست ديگرش را روی دهان او گذاشت و فرياد حسام 

  حسام را در دهان او خفه کرد.

  او را به درون پارکينگ و بعد هم باغ کشاند.

توانست و کرد تا خود را از حصار دستان رامين آزاد کند نمینيال هر چقدر تقال می

  کشيد.عمارت میرامين او را چون پر کاهی سمت 

هايش سياهی شنيد و چشمشاهين آژيری که چون يک بوق ممتد بود در مغزش می

رفت. کمی بعد بهتر شد و ديد که حسام در حال برخاستن است. حسام دستش را می

  به سپر گرفت و گفت:

  کنی؟آزارش ندين، اون طاقت نداره. چرا اين کارا رو باهاش می -

ی حسام را گرفت و او را به جلوی دِر ماشينش يقه شاهين جلو رفت و از پشت 

  کشيد. دِر ماشين او را باز کرد و به درون پرتش کرد و گفت:

  کنم.زودتر از اينجا گمشو واگرنه روزگار دوتاتون رو باهم سياه می -

در ماشين او را به هم کوفت و مشت محکمی در آينه بغل ماشين او زد که آينه 

  يزان شد.شکست و از ماشين آو
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  شاهين از دِر پارکينگ وارد شد و ريموت را زد و بعد وارد باغ شد.

رامين در جلوی ديدگان حيرت زده ساکنين عمارت که فقط ترسيده و هراسان 

  ها پايين کشيد.پرسيدند چه شده نيال را با آن حال از پلّهمی

  گر بودند.ها نظارههمه از باالی پلّه

داشته بود و سعی کرد با دست ديگر دٌر دهان نيال نگهرامين يک دستش را روی 

پايين را باز کند اما قفل بود. نيال را به در چسباند و بدون اينکه دستش را بردارد 

  هشدار دهنده گفت:

  خفه شو... خفه شو. -

آمد. در هايش بند نمیلرزيد و اشکی دوم را در صورت او داد زد. نيال میدو کلمه 

  ترسيد.از رامين هم میآن لحظه حتی 

  هراسان او را نگريست. رامين گفت:

گوش کن، گوش کن نيال. اين اسم رو به زبون نيار. االن شاهين مياد تو. چه تو  -

رو بکشه چه يه چيکه آب بخوره. پس فقط ساکت باش. هيس... هيس... 

خوای که خودت رو به شناسيش که چجور آدميه. فقط االن ساکت باش. نمیمی

  شتن بدی. نيال ترسيده سرش را تکان داد.ک

  شاهين وارد عمارت شد. شبيه گرگ زخمی بود. حالش عجيب به هم ريخته بود. 

  منير خانم پرسيد:

  شاهين! باز چی شده؟ اين چه حال و روزيه مادر؟ شاهين! -
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ها سمت سوئيت آمد. ربکا از ترس شاهين سرد و سخت و ژوليده بدون نگاه به آن

  تر داد زد:داد و پشت منيرخانم قايم شد. شيال ترسيدهرا به هم فشار میهايش دست

  رامين! نيال رو بيار باال. -

کرد هر اتّفاقی که افتاده، احتمال مرگ نيال به دست شاهين حتمی چون حس می

  است. 

  هايش گذاشت و گفت:رامين رو به نيال انگشتش را روی لب

  هيس. -

شد. نيال ترسيده از حال و روز شاهين از جلوی در کنار ها سرا زير شاهين از پلّه

  آمد و به پشت رامين رفت و بلوز او را چنگ زد و گريان داد زد و گفت:

رم تو. شاهين قفل در را باز کرد و دستگيره را رم تو... من نمیرامين! من نمی -

  پايين کشيد و لگدی به در زد. در محکم به ديوار خورد و برگشت.

  دستش را عقب برد و مچ نيال را گرفت و او را جلو کشيد و گفت: رامين

  شه.برو تو، چيزی نمی -

نيال تقريباً به درون دويد. شاهين وارد شد و در را به هم کوفت و آن را از داخل  

  قفل کرد.

  شيال پايين دويد و گفت:

  چی شده رامين؟  -

  رامين با بيچارگی روی پلّه اول نشست و گفت:
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  د سابقش اومده بود دم خونه.نامز -

  شيال با دو دست برسرش کوفت و گفت: 

  خدا مرگم بده. درگير شدن؟ -

  آره.  -

های عطرش شاهين پس از قفل کردن در سمت ميز توالت رفت و در ميان شيشه

ی عطر لی البو را برداشت و به درون سرويس رفت. وارد حمام شد گشت و شيشه

د، که هم شيشه عطر شکست و هم کاشی ترک و شيشه را طوری روی کاشی ز

برداشت. سر انگشتهايش زخمی شدند. تهويه را زد و بيرون آمد. نيال همان وسط 

  کرد.ايستاده بود و گريه می

  شاهين سمت نيال رفت و گفت:

  من حيوونم؟ -

  نيال ترسيده سرش را به چپ و راست تکان داد. شاهين فرياد زد:

  آره! من حيوونم. -

  نيال آهسته عقب رفت و دوباره سرش را به چپ و راست تکان داد. 

  زده و خشمگين داد زد:زنان، هيجانشاهين نفس

گم بيرون نيا ميای بيرون؟ مگه من فهمی؟ چرا میپس چرا حرف من رو نمی -

  کنم؟فارسی صحبت نمی

  نيال به حرف آمد و گفت:
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  ترسيدم دعوا کنين. -

  شد در صورت نيال فرياد زد:تر میظه سرخشاهين با صورتی که هر لح

خواستم دعوا کنم، تو باعث شدی. چرا اومدی بيرون؟ گفتم بيرون نيا. من نمی -

  اومدی که اون نر، جلوی من به تو بگه عشقم، عزيزم؟ 

های بيرون زده از گردن او نگاه کرد. حس کرد اگر شاهين کمی ديگر نيال به رگ

  شوند.نش پاره میهای گردداد بکشد حتما رگ

جلوتر رفت که نيال پايش به صندلی ميز توالت گير کرد و تعادلش را از دست داد. 

  هايش را روی هم فشرد. پهلويش به ميز گرفت و از درد آه از نهادش بر آمد و پلک

  شاهين جلوتر رفت و گفت:

  زنی حسام!تو اون وسط نگران آقا حسامتون هستی. داد می -

های نيال را چنگ زد و او را جلو کشيد و طوری بر سر ها شانهانهشاهين چون ديو

  نيال فرياد کشيد و گفت:

  من شوهرتم. -

حس شد و وقتی شاهين او را به وسط که نيال حس کرد فشارش افتاد. پاهايش بی

اتاق پرت کرد، نتوانست خود را کنترل کند و به ميز جلوی مبل خورد و روی زمين 

  افتاد.

  همان حال خراب داد زد:شاهين با 

  من شوهرتم، نه حسام. -
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  و ادامه داد: 

کشی؟ تو شيشه عطر منو به عشق اون بو تو عطر منو به ياد اون سگ بو می -

  کردم از عطر من خوشت مياد.کشيدی؟ من خر رو بگو که فکر میمی

 زمان با صدای بلندرا پس کشيد هم و مشتش را در آينه فرود آورد و وقتی دستش

  فرو ريختن آينه آخ بلندی گفت. 

نيال با ديدن شاهين که دست راست خود را در مشت گرفت و خون از آن جهيد 

زد و نيال و شاهين را صدا وحشت زده نگاهش کرد. رامين به در زد. تند تند در می

  زد.می

  کرد و توان برخاستن نداشت.زنان و ترسيده شاهين را نگاه مینيال نفس

ی تخت نشست و ساعدهايش را با دست ديگر فشرد و رفت روی لبه شاهين دستش

فشرد از نفس افتاده، سر را روی زانوهايش گذاشت و در حاليکه جای زخم را می

  به زير گرفت.

کرد نفسش نيال چند لحظه شاهين را نگريست. با ديدن خونی که از دست او چکه می

  ن وزنش روی آن از جايش بلند شد.بند آمد. به سختی به ميز چنگ زد و با انداخت

  سمت در دويد. قفل در را باز کرد که همه به درون هجوم آوردند.

دانستند چکار با ديدن وضعيت ميز توالت و حال خراب شاهين دستپاچه شدند و نمی

های دهان باز کنند. رامين دست شاهين را گرفت و سمت خود کشيد. با ديدن زخم

  کرده گفت:



545 
 

  دکتر. پاشو ببرمت -

  نيال رو به مه لقا گفت:

  های اوليه رو با يه سرم شست و شو و يه تشت بيار. جعبه کمک -

  مه لقا سريع رفت. نيال مقابل او نشست و گفت:

  بذار زخمت رو ببينم. -

کشيد اما حاضر نشد دستش را به او نشان دهد. وقتی مه لقا برگشت شاهين درد می 

نيال رامين را نگاه کرد. رامين مچ او را گرفت و تشت را زير دست شاهين گذاشت. 

  جلو آورد. 

  گفت:زد و نگران میمنير خانم روی دستش می

مادرت بميره... اين چه باليی بود بهت نازل شد. به اون بابای غدت صد بار گفتم  -

  تو رو بدبخت نکنه گوش نکرد.

او شست. يک نيال بی توجه سرم را روی دست شاهين گرفت و خون را از دست 

  تکه از آينه روی انگشت وسط او بود. خطاب به رامين گفت:

  بايد اين رو بکشم بيرون. -

  خطرناک نيست؟ ببريمش بيمارستان؟  -

  دم. نه دستش رو محکم بگير. انجام می -

رامين دست او را محکم گرفت و نيال شيشه را گرفت و بيرون کشيد. شاهين از درد 

  لرزيد و آه کشيد. 
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حسی تزريق کرد های او را باز کرد و با سرم شست. بعد هم به دستش بینيال زخم

های و چند دقيقه بعد نخ و سوزن بخيه را برداشت و مشغول بخيه زدن انگشت

  زده شاهين روی دست خود و نيال بود.زخمی او شد. در تمام مدت نگاه يخ

بلند شد و سست و ناتوان  وقتی کارش تمام شد، دست او را باندپيچی کرد و از جا

  صندلی را از پشت ميز ناهارخوری پس کشيد و نشست. 

در طول آن مدت مه لقا اتاق را مرتب کرده بود و حاال داشت جای خون را از روی 

  سابيد. فرش می

  رامين گفت:

  مه لقا ولش کن. برين باال اينجا رو خلوت کنين. -

  آمد گفت:ر باال میشاهين با صدايی که خش افتاده بود و به زو

  رامين. -

  بله.  -

  داروهای من رو بده بعد برو.  -

  چشم.  -

  رامين برای او داروهايش را حاضر کرد. 

ها و مسکنش را خورد. رامين از اتاق بيرون رفت و در را بست. بخشاو آرام

هايش را جلوی کمد تعويض کرد و ای در هم از جا بلند شد و لباسشاهين با چهره

  های قبلی را درون سبد انداخت.سلبا
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شود او کارش را کرد هيچ چيز باعث نمینيال با نگاه به حرکات او داشت فکر می

  به ديگران واگذار کند. 

شاهين به روی مبل رفت و پرده را کنار کشيد و پنجره را باز کرد. پايين آمد و پاکت 

  د.  سيگار و جاسيگاريش را از مقابل نيال از روی ميز چنگ ز

نخ سيگار پی در پی و عصبی دود کرد. حتی يک  ی تخت نشست و چندروی لبه

لحظه نگاهش را باال نگرفت تا نيال را ببيند. انگار نيال اصالً وجود خارجی نداشت. 

قرار کرد که نيال بیای فکر میکشيد و به لحظهکشيد و سيگار میتنها سيگار می

  کرد. حسام را صدا می

  کرد. تر میشد و حالش را خرابهای او در سرش اکو میياد صدا و گريه

وقتی پاکت سيگارش ته کشيد جا سيگاری را روی ميز کنار تخت گذاشت و دراز 

آزرد. کشيد و سقف را نگريست. از شدت سر درد، رنگ سقف چشمش را می

  هايش گذاشت و گفت:ساعدش را روی چشم

  چراغارو خاموش کن.  -

  ها را خاموش کرد و باعث شد اتاق تاريک شود.از جايش بلند شد و چراغ نيال

هايش را عوض کرد و روی مبل نشست. تازه متوجه درد نيال پای کمد رفت و لباس

  پهلويش شد. اما اهميّتی نداد و خسته و درمانده روی مبل دراز کشيد.

  دار و شکسته شاهين در گوش نيال نشست.صدای خش

  و خونه بابات.جمع کن بر -
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  خيز شد و رو به سمت تخت کرد و گفت:نيال نيم

  چرا؟ -

  خوام ببينمت. ديگه نمی -

  زده دراز کشيد و اين حرف شاهين چون خوره به جانش افتاد. نيال غم

حسام با حال و روز به هم ريخته به منزل رسيد. ماشينش را پارک کرد و به درون 

  درش با ديدن وضعيّت او قيام کردند.منزل رفت. وقتی وارد شد پدر و ما

زد. اما با صورت متعجب و هراسان او را برانداز کردند. حسام با مادرش حرف نمی

  خطاب به پدرش گفت:

  سالم. -

صدای پر دردش درد را به قلب پدر و مادرش سرازير کرد. او آهسته و به سختی، 

  با تن و قلبی پردرد به طبقه باال رفت.

قراری او. به ی تخت نشست و به نيال انديشيد. به بیو روی لبهوارد اتاقش شد 

شناخت فرياد حسام حسام گفتنش و بيشتر درد کشيد، وقتی ديد آن پسری که نمی

  او را با آن حال به درون منزل کشيد.» رامين«

  به گريه افتاد و پر درد گريست. کمی بعد در زده شد.

  نشست و گفت:پدرش وارد اتاق شد. به مقابلش رفت و 

  چی شده حسام؟ -

  چکيد گفت:حسام سرش را به چپ و راست تکان داد و در حاليکه اشکش می
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  اش کردم.من نيال رو بدبخت کردم. من بيچاره -

  گناه تو چيه؟ -

حسام سر به زير گرفت و غمبارتر گريست. ياد فريادهای نيال او را به نابودی 

  ون کشيد و کنار انداخت.کشاند. با اندوه کتش را از تن بيرمی

روی تخت دراز کشيد. پدرش برگشت و با پنبه و بتادين زخم لب و کنار ابروی او 

  فايده بود،های او گذاشت اما بیرا تميز کرد. بعد هم کيسه يخ را روی زخم

  چون هم کبوده شده بودند و هم لبش ورم کرده بود.

  رفتی سراغ نيال؟  -

گوشه چشمش سرازير شد. آقای عظيمی غمگين گريان پلک بست. سيل اشک از 

  از حال پسرش گفت:

  با شوهرش دعوات شد؟ -

  حسام سر تکان داد.

  نيال خوب بود؟ -

هقش را تر شده بود سرش را به چپ و راست تکان داد و هقحسام که داغش تازه

  آزاد کرد و گفت:

  نه. -

های داغش را و بعد به پدرش پشت کرد و رو به ديوار در خود مچاله شد و اشک 

  ی بالشش کرد.نثار سينه
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  مهرانه خانم به کنار در آمد و از بين چارچوب پسرش را نگريست.

از کاری که با او کرده بود پشيمان شد. به حال و روز شاد او وقتی که نيال را کنار 

  خود داشت انديشيد.

ديد. اين حال خراب حسام،  چندين روز بود که حسام را زار و پريشان میاما حاال

ای نشست. اما حاال ديگر دير بود و چارهاين احساسات او چون درد در قلبش می

  جز نگاه کردن به پوسيدن  فرزندش در غم نداشت. 

شب بعد شاهين تکانی خورد و بيدار شد. گيج و منگ بود، کمی هم تهوع داشت. 

اش را ماساژ داد. وقتی صدايی از داخل ش را روی صورتش گذاشت و پيشانیدست

  اتاق نشنيد پلک گشود.

جا هم کسی رويش به در سرويس بود. چرخيد و آن طرف اتاق را نگاه کرد. آن

  نديد.

فهميد حاال که نيال نيست چه حال خرابی دلش گرفت. نيال رفته بود. فقط خودش می

  دارد.

صورتش به ارتعاش در آمد و پلکش خود به خود شروع به پريدن لرزيد. قلبش می

  کرد.

به سختی روی تخت نشست. با گيجی از تخت پايين رفت. به درون سرويس رفت 

  و کارهايش را انجام داد.

  وقتی برگشت روی مبل نشست و گوشيش را برداشت. به رامين پيام داد:
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  برام سيگار بيار. -

  چند لحظه بعد جواب آمد:

  چشم.  -

درست يک ربع بعد دِر سوئيت باز شد و نيال وارد اتاق شد. شاهين با ديدن او 

ابروهايش باال پريد. ارتعاش پلکش بيشتر شد. دستش را روی پلکش فشرد. نيال 

سينی دستش را روی ميز گذاشت و دو پاکت سيگار از روی آن برداشت و مقابل 

  شاهين گرفت. 

  ها را روی ميز انداخت. از آنها را گرفت و يکی شاهين پاکت

  مشغول باز کردن پلمپ ديگری شد. نيال برايش زيرسيگاری و فندک را حاضر کرد. 

  نرفتی؟  -

  توجه گفت:اين سوال شاهين ته دل نيال را خالی کرد. با اين حال بی

  دستت بهتره؟ -

  مگه نگفتم برو؟  -

  نيال عصبانی شد و هيجان زده گفت:

گفت زندگی خاله بازی نيست. کسی حق نداره يک ؟ کی بود میکجا برم؟ چرا برم -

  روز به خاطر منافعش بياد و روز ديگه به خاطر همون منافع بره! 

اش گرفت و گوشه لب گذاشت. های باندپيچی شدهشاهين سيگار را با نوک انگشت

  با دست چپ فندک زد و پک عميقی به سيگار زد. 
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  فت:نيال روی مبل کنار او نشست و گ

  شيوا اومده، باهات کار داره. -

هايش برداشت شاهين با دو انگشت اشاره و وسط دست چپش سيگار را از بين لب

  و گفت:

  کارش چيه؟ -

  در رابطه با رفتن به اصفهانه. عروسی خواهر آقا محسن.  -

  حس و حالت رو به نيال، جدی گفت:های يخ زده و بیشاهين با چشم

  االن تو خيلی دلت خوشه، نه؟  -

  چطور؟  -

چطور؟ االن من بايد فراموش کنم که اون شب بعد از برگشتن از خونه بابات سرم  -

کشيدی که برام مهم نباشی. که دست از سرت بردارم. کاريت نداشته باشم؟ داد می

  يا حسام حسام کردن ديروزت رو فراموش کنم؟ 

  شاهين...  -

  کنه... منو به حال خودم بذار. هيس... سرم درد می -

  من...  -

  شاهين به ميان حرف او پريد و گفت:
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تو چی؟ تو زنی هستی که غرور شوهرت رو به خاطر عشق سابقت لگد مال  -

گيريم به اين فکر کن که به کی تعهد داری؟ کردی. دليل اينجا بودنت رو فاکتور می

  ا اون؟ جفت منی يا اون؟به من يا اون؟ عيال منی ي

  شاهين پک محکمی به سيگار زد و گفت: 

آوردی؟ هان؟ حاال به خاطر همين تأهل و تعهدت بايد اسم کی رو به زبون می -

  اصالً وقتی گفتم بيرون نيا، چرا گوش ندادی و اومدی بيرون؟

  نيال جوابی نداشت. به شاهين حق داد. 

  نامعلومی خيره شد و زير لب گفت: حالی تکيه کرد و به نقطهشاهين با بی

کنم. اون عشق سابقت نيست، عشق فعليته. ممنون که با شايد هم من اشتباه می -

  رفتارت به عشق سابقت ثابت کردی هيچ ارزشی برای شوهرت قائل نيستی.

  شاهين!  -

  شاهين سرش را سمت نيال چرخاند و با جديّت گفت:

  تی.شاهين ُمرد. تو ديروز شاهين رو کش -

نيال با غصه از کنار او برخاست و رفت روپوشش را درون کمد گذاشت. به اين 

رفت تا کمتر شد و به سر کار میفکر کرد کاش زودتر اين يک هفته هم تمام می

  اذيت شود.
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شاهين هم به رامين پيام داد تا برايش وسايلش را از داخل ماشين بياورد. رامين 

را به نيال  هان، هم خريدهای نيال را داخل آورد. آنچند دقيقه بعد، هم وسايل شاهي

  سپرد و رفت.

کرد و اوراق جلوی دستش را زير شاهين در حال انجام کارش بود سيگار دود می

  کرد.و رو می

حوصله کرد. نيال هم بیداد و چيزهايی را حساب و بررسی میتاپ میاعداد را به لپ

به سينمای خانگی بود و حواسش هزار جا در حال نگاه کردن برنامه بود. چشمش 

ديد. اعصابش به هم خيال و غرق در کارش میکشيد. وقتی شاهين را بیسرک می

  ريخت. دوست داشت او را چون خود کالفه ببيند.می

دانست شاهين بد عادتش کرده خواست. خودش هم میدلش توجه شاهين را می

اهين خو گرفته بود. برای همين دلش های ريز و درشت شها و توجهاست. به محبت

  خواست. پس برای جلب توجه شاهين غرغرکنان گفت:گيری میبهانه

  خفه شدم... کمتر سيگار بکش. -

ديد او توجه به نيال سيگارش را درون جاسيگاری له کرد. نيال میشاهين بی

دريغ  دهد اما نگاهش را از نيالاش را انجام میشنود، خواستههايش را میحرف

  کند.می

گرفت هر وقت نيال ته دلش احساس غصه کرد و غمگين شد. شاهين داشت ياد می

از نيال ناراحت است نگاهش را از او بگيرد و نيال در اوج اين تنهايی بی انتها 

  ديد.کس میبيشتر خود را غريب و بی
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  در زده شد و شاهين گفت:

  بفرماييد. -

آمد آمد. شاهين و نيال از جا بلند شدند و به او خوشدر باز شد و شيوا به درون اتاق 

  گفتند. شيوا آن دو را دعوت به نشستن کرد. شيوا خطاب به نيال گفت:

  .ات رو ببين. من با داداش حرف دارمبشين برای خودت برنامه -

  و همين کافی بود تا نيال سر جايش بنشيند و غريبانه به تلويزيون زل بزند. 

تر کرد و بعد از پرسيدن حال او و وضعيت به صندلی شاهين نزديک شيوا صندلی را

دستش، با صدايی آهسته در مورد مسئله روز قبل سؤال کرد و شاهين کالفه سر 

  تکان داد و گفت:

  حتماً به گوشت رسوندن چی شده!  -

  شيوا سر فرود آورد و گفت:

  تصميمت که برای اومدن عوض نشده! -

ام حرف نزن. کالفه شدم شديد. مسافرت رفتن از حوصله ديگه اصالً در موردش -

  خارجه. 

  شيوا ساعد شاهين را گرفت و با صدايی بسيار آهسته گفت:

برای روحيه دوتاتون خوبه. نه نامزدی داشتين، نه عروسی گرفتين. از روزيکه  -

ازدواج کردين خواسته و ناخواسته همش دعوا داشتين و مشکالت بوده. بيايين 
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ت شايد اونجا دور از َجو اين خونه و فشار اين وضعيت، به همديگه عالقمند مسافر

  شدين و اتفاق احساسی بينتون پيش اومد. به هر حال يه ماه عسل براتون الزمه.

  او به روی شاهين لبخند گرمی زد. 

  شاهين دستش را به ته ريشش کشيد و گفت:

  شه.شيوا جان! باور کن ديگه هيچی درست نمی -

  ی شاهين انداخت و آهسته گفت: ا دستش را روی شانهشيو

ريم خونه داداش شه. ما که میشه، خيلی چيزها درست میباور کن درست می -

جا. تو و نيال دوماد. يک خونه اضافه مبله داره که برامون حاضر کردن بريم اون

  گذره.برين هتل که راحت باشين. مطمئن باش بهتون خوش می

  ين را سمت خود خم کرد و صورت او را به صورت خود فشرد. و بعد سر شاه

  شاهين وقتی از فشار پر محبت شيوا خالص شد گفت:

  اين دختر از من متنفره. -

  کی؟ نيال؟ نه بابا.  -

  هم به زبون آورده هم تو حرکاتش ديدم.  -

داداش، حتی اگر دوستت نداشته باشه، مطمئنم ازت متنفر نيست. رفتار آدمی که  -

اش گير از ديگری متنفر باشه، اين شکلی نيست. نيال بيشتر بين گذشته و آينده

  کرده. تو بايد راه رو بهش نشون بدی. 
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های هميشه خندان و صورت فرشته شاهين شيوا را نگريست. شيوا با آن چشم

  اهين لبخند زد و بعد صورت برادرش را بوسيد و گفت:گونش به ش

  بيا ديگه، به خاطر من.  -

  باشه.  -

  آفرين.  -

هايش را دور گردن شاهين انداخت و او را محکم به سينه فشرد و نيال از و دست

گويند. اما احساس خطر فهميد با هم چه میکرد و نمیپشت حرکات شيوا را نگاه می

  دانست شيوا لنگه مونث شاهين است. بی آزار و با محبت. کرد چون مینمی

  شاهين دو ضربه آرام روی کمر شيوا زد و گفت:

  خفه شدم شيوا. -

  شيوا خنديد و از او جدا شد. 

  کنين؟ حاال کی حرکت می -

  همين فردا صبح زود. همه چمدونا رو بستن. فقط شما دوتا موندين.  -

  شاهين چند لحظه فکر کرد و دنبال بهانه بود. گفت:

  آخه کارم... -

  خوای نيای؟ کار رو سپرده به بقيه. بابا هم داره مياد تو می -

  اشه بابا ديگه مغز من رو نخور. ب -
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  پس ميای؟  -

  _ آره! 

  قول؟ -

  قول. -

  هايش را به هم کوفت و گفت:شيوا دست

  خوبه. -

  هايش را جلو برد و در گوش شاهين گفت:و بعد لب 

براتون يک اتاق خوب رزرو کردم. شاهين حيران از کار شيوا رو به او کرد.  -

  شيوا لبخند زد و گفت:

  ديگه.ماه عسله  -

  شاهين پوزخندی زد و گفت: 

  ديوونه. -

  هايش را باال انداخت و حين برخاستن از جايش گفت:شيوا شانه

گی ديوونه. خوب! پس قرارمون باشه فردا صبح. اگه اين کارا رو نکنم بهم نمی -

  لطفاً امشب زود بخوابين که فردا خواب نمونين.

  باشه عزيزم.  -
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های شيوا فهميد او در ت و رفت. نيال از آخِر حرفشيوا به هر دو شب به خير گف

  مورد مسافرت با شاهين حرف زده است.

اما در مورد تصميم شاهين مطمئن نبود. شاهين پشت به او داشت و بعد از چند 

  تاپ بود گفت:دقيقه که سرش درون لپ

  خوای بری اصفهان وسايلت رو جمع کن. اگه می -

  من برم؟ -

  تاپ را بست. نيال ادامه داد:و در لپ شاهين سر بلند کرد

  رم.اگر تو نيای من هم نمی -

  شاهين پوزخندی زد و گفت: 

کنی از اين اخالقا دارم که زنم رو تنهايی جايی بفرستم؟ ياد بگير نگی فکر می -

  من، بگو ما.

رم. اگه تو رفتی تنها هم نيستم، خانوادت هستن. ولی در کل من بدون تو جايی نمی -

  مونم. جا میهم ميام. اگه نرفتی همين من

  رسه. خوبه که حداقل عقلت به اين چيزا می -

  خيالت راحت باشه. خيلی هم بی عقل نيستم.  -

  پس پاشو وسايلت رو جمع کن.  -

  واسه تو چی جمع کنم؟  -
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  دم تو به کار خودت برس. من خودم کارم رو انجام می -

  باشه.  -

ليست وسايل مورد نيازش را نوشت و بعد مشغول جمع  نيال از جايش بلند شد و

  ها شد. در آخر رو به شاهين گفت:کردن آن

  شاهين.  -

  تاپ بود و دستش روی لبش گفت:شاهين در حالی که نگاهش روی لپ

  هوم.  -

  چمدون من رو پايين مياری. -

  آره. - 

  ايين آورد.شاهين از جايش بلند شد و از انباری کمد، چمدان را برای نيال پ

  چمدان را دست او داد و از روی صندلی پايين آمد. 

  و نيال تشکر کرد و مشغول بستن چمدان خود شد.

                      ***  

صبح که از راه رسيد همه در هول رفتن بودند. وسايلشان را داشتند در 

  چيدند.هايشان میماشين
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ها باال برد هايشان را از پلهد چمدانشاهين اما هنوز خواب بود. نيال به اجبار، خو

که رامين با ديدن او از سر ميز برخاست. لقمه را گوشه لپش چپاند و با شتاب 

  سراغش رفت و با همان حال گفت:

  داريد.مگه من ُمردم شما اينا رو بر می -

  برم. دور از جون، خودم می -

  بده من تعارف نکن. -

  ت در رفت. آقای راستاد گفت:و دسته هر دو چمدان را گرفت و سم

  دخترم بيا صبحانه بخور، بايد االن بريم. -

  خوريم، ممنون.شاهين بيدار شد با هم می -

  ربکا خطاب به او گفت:

  زنه که باهات سر يه ميز هم بشينه.شاهين اصالً با تو حرف می -

  منير خانم گفت: 

  همين رو بگو. -

  نيال با آرامش گفت:

مون اون يکی هم که باشيم دو چيزيمون جدا نيست. يکی سفره ما با هم قهر هم -

  جای خوابمون.
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ربکا به نيال نگاه کرد و انتظار اين روراستی را از او نداشت. آقای راستاد سر فرود 

  آورد و گفت:

  احسنت، شير مادر حاللت. -

ان ها پايين رفت. کيف و وسايل ديگرش را برداشت و از ساختمنيال چرخيد و از پله

  ها پايين رفت و به باغبان سالم کرد.خارج شد. از پله

ها يادش آمد، پتوی مسافرتی و بالش شاهين را نياورده است. شب قبل به بودن آن

  کلی تأکيد کرده بود.

وسايل دستش را روی پله گذاشت و به ساختمان برگشت که شيرين از در بيرون 

  آمد و به او برخورد.

  سالم خانم.  -

  شيرين، چرا صورتت قرمز شده؟ سالم  -

  هيچی خانم، شايد مال کار کردنه. -

ها پايين رفت. نيال هم به درون منزل رفت و وسايل شاهين را برداشت. و بعد از پله

  او هنوز هم دمر خواب بود.

  نيال صدايش زد.

  شاهين... آقا شاهين من با شمام. همه جمع و جور شدن فقط تو موندی. -

  روی سرش کشيد. شاهين بالش را
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نيال کالفه سری تکان داد و از سوئيت بيرون رفت و وسايل شاهين را هم با خود 

ها سرازير شد کيفش را هم برداشت که رامين به کمکش شتافت و برد. وقتی از پله

  همه را از او گرفت و رفت.

که نيال با خوشحالی رامين را نگريست و ته قلبش از او ممنون بود. خوشحال بود 

  در اين خانواده رامين هست.

حضورش هميشه باعث دل گرمی نيال بود. نيال به سوئيت برگشت و مشغول شانه 

  کشيدن موهايش شد. موها را باالی سرش بست و آرايش کرد.

هايش را نيال به کنار شاهين برگشت و بالش را از روی سر او کشيد. شاهين دست

  روی سرش گذاشت.

  ی بری سر کار ساعت هفت بيدار باش بودی، نه؟خواستامروز اگه می -

داد. نيال خم شد و روی ساعدهايش تکيه کرد. دست شاهين اصالً جواب نيال را نمی

  شاهين را کنار انداخت و موهای او را نوازش کرد و گفت:

  گيرم.شاهين به جون خودم بخوای همش مثل دخترا قهر باشی حالت رو می -

ايش را باال انداخت. نيال دوباره موهای پشت سر او را شاهين پلک گشود و ابروه

  نوازش کرد و گفت:

  قهر نداريم، زور نداريم، دعوا نداريم... -

هايش را دو طرف بدنش گذاشت و به کمک بازوهايش خود را از شاهين مشت 

  روی تخت کند. نشست و رو به نيال گفت:
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  ديگه.اون واسه با هم خوابيدن بود نه برای زمان  -

گذره، غير از اون کاربردی آهان اين قانون برای زمانی بود که به شما خوش می -

  نداره.

  مراقب حرف زدنت باش.  -

  غير از اينه؟ -

  گذره؟ _ آره. يعنی به تو خوش نمی

  نه.  -

اش را باال برد. نيال ترسيده صورتش را ميان شاهين در يک آن دست باندپيچی شده

  هين با ديدن حالت او، دستش را پايين انداخت.بازوهايش کشيد. شا

 دلشکسته از جايش بلند شد. شاهين نيال سر بلند کرد و با ديدن نگاه جدی شاهين

  هم عصبی برخاست و به درون سرويس رفت.

نيال ناخواسته اشکش چکيد. انتظار نداشت شاهين دستش را روی او بلند کند. هنوز 

درد داشت که آن هم از ترس او به وجود آمده جای خوردن پهلويش به ميز توالت 

  بود.

نيال با ناراحتی روی صندلی ميز توالت نشست. شاهين وقتی بيرون آمد با ديدن حال 

او چهره در هم کشيد. به کنار ميز رفت و مشغول شانه کشيدن موهايش شد. با خود 

  فکر کرد بايد يک آينه برای ميز بخرد.

  و بعد روی سر او خم شد و گفت:نگاهی به چهره نيال انداخت 
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  خوام، اين روابط دو طرفن.خوای فقط کافيه بگی نمیزورت نکردم، هر وقت نمی -

  نيال از جايش خيز برداشت و گفت:

گی فقط به نفع خودته. حرف زدناتم فقط حق به جانبه. بسه ديگه، هر چی که می -

چرا من از پريروز تا حاال  ادای آدمای عاقل رو در مياری ولی يه ذره منطق نداری.

مورد غضبتم؟ به خاطر احساساتی که ناخواسته بروز دادم؟ فقط يه لحظه به اين 

دادی که دلم برای کتک خوردنت فکر کن اگر جای تو و حسام برعکس بود حق نمی

تونم احساساتم رو سرکوب شناختمت؟ چون نمیبسوزه. وقتی که چند سال بود می

  ری؟ کنم بايد ازم رو بگي

  چکار کنم؟ حلوا حلوات کنم؟ خانم سرمد، فقط انتظار دارم بفهمی کجا وايسادی!  -

  کجام مگه؟ تو چهار ديواری زندان تو. اين رو هم به خوبی فهميدم آقای راستاد.  -

  شاهين از او رو گرفت و سر ميز رفت وگفت:

  نه نفهميدی. درضمن، ديگه اسم اين عنتر رو جلوی من نيار. -

  مشغول صبحانه خوردن شد.  شاهين

  بيا بخور که راه بيفتيم.  -

  ميل ندارم.  -

  مون جدا نيست. گفتی سفرهتو که االن داشتی به باالييا می -

  نيست، فقط ديگه ميل ندارم.  -

  چرا ميل نداری؟ چون ديگه نازت خريدار نداره؟  -
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  نه، چون انتظارم از شما بيشتر از اين حرفا بود.  -

  شاهين نيال را نگريست. او با نوک انگشت اشک را از چشمش پاک کرد. 

  شاهين سری تکان داد که نيال زير لب گفت:

  همين مونده بزنه تو گوشم.  -

  شاهين حرف او را شنيد. بعد از خوردن صبحانه برخاست و سمت نيال رفت و گفت:

  اين عزا داری واسه چيه؟ حاال که نزدم.  -

  اش را باال برد و به شاهين خيره شد و گفت:آرايش شدههای نيال چشم

من که ديروز پهلوم به ميز توالت خورد و درد اومد، پرتمم کردی روی اين يکی  -

  زدی، جای دوری نميره. ميز، حاال هم می

  پهلوت چی شده؟  -

  هيچی!  -

  ببينم.  -

  الزم نکرده. -

  گفتم ببينم. -

کت خم شد و صندلی نيال را چرخاند و تاپ او را نيال توجه نکرد. شاهين در يک حر

باال زد و با ديدن پهلوی کبود شده او کالفه نفسش را بيرون داد. تاپ او را عصبی 

  پايين داد و زير لب گفت:
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  لعنتی. -

  ها شنيد.که صدای رامين را از باالی پله

  شاهين های شاهين.  -

  شاهين رفت درب سوئت  را باز کرد و گفت:

  ن های رامين.رامي -

  افتيم های. داريم راه می -

  من هم دارم ميام های.  -

  رامين خنديد و گفت:

  زود باش داداش، خيلی دير شد. همه سوار شدن و منتظر شمان. -

  راه بيفتين، من هم پشت سرتون ميام.  -

  ريم. کسی از کوچ جا نَمونه. گن همه با هم میحاج دديتون می -

  ميام.  باشه بابا... االن -

  آفرين پسرم.  -

  ربکا به ميان چهارچوب آمد و گفت:

  شاهين من با تو ميام، دلم واسه توی ماشين تو بودن تنگ شده. -

  نگاهی به نيال انداخت و گفت:شاهين نيم

  باشه. -
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  رامين گفت: 

  جا، با خودم ميای!بی -

  خواد با شاهين برم، تازه شيال هم مياد. برو بابا. دلم می -

  خانوادگی بريزين تو ماشين اين. -

  به تو چه...  -

ی باال رفت و با ربکا اين را گفت و رفت. رامين هم دنبالش رفت. شاهين به طبقه

  يک پماد برگشت. تاپ نيال را باال زد. نيال گفت:

  الزم نيست. -

  و خواست لباسش را پايين بکشد. شاهين مچ او را گرفت و اجازه نداد.

کشيد و شاهين در سکوت با حوصله برايش پماد زد و بعد  نيال دستش را پس

  برخاست. پماد را روی ميز انداخت و گفت:

  با خودت بيارش. -

  هايش شد. هايش مشغول پوشيدن لباسو بعد از شستن دست

نيال هم حاضر شد. شاهين نيال را نگاه کرد و دلش برای بوسيدن آن دختر زيبا غنج 

رفت. در پيش نگاهش نيال همچون يک عروسک زيبا بود که بايد او را روی طاقچه 

  ها نگاهش کرد. گذاشت و مدت

  نيال اتاق را مرتب کرد و سينی را به مه لقا داد.
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هش به نگاه شاهين افتاد. باز هم نگاه او را وقتی نيال در را قفل کرد چرخيد که نگا

های داغ و تبدار. نگاهی که هزار های خاص. از آن نگاهطور ديگر ديد. از آن نگاه

  شد در آن خواند. چيز را می

قلبش به طپش افتاد و محکم سر بر سينه زد. اين نگاه طوالنی و گرم و خيره 

انداخت. اين همان ش را به تالطم میشاهين، اين نگاِه از خود بی خود شده او، روح

های شاهين فرق داشت. حسش با تمام لحظات متفاوت نگاهی بود که با تمام نگاه

  خود شدنش از چيز ديگر بود.بود. اين از خود بی

آهسته يک قدم جلو رفت و نيال را بين خود و در گير انداخت. هر دو دستش را روی 

  در گذاشت. 

دانست اين مرد باز هم يک چيزش زد. میشم او دو دو میهای نيال بين دو چچشم

  شد. 

از شدت استرس ناخودآگاه خواست از حصاری که شاهين برايش ساخته بود 

بگريزد. شاهين اما زرنگی کرد و دستش را روی در سراند و پايين آورد. کمر نيال 

  گذاشت. او  هايش را روی لبرا گرفت و او را محکم نگه داشت و در يک آن لب

  دست ديگرش را پشت سر نيال گذاشت و توان هر حرکتی را از او سلب کرد. 

هايش را بست. نفس آرامی کشيد. دلش آرام ضربان قلب شاهين به اوج رسيد. پلک

  گرفت. آرامشی به آرامی دريای روزهای آفتابی شمال. 

ردن از سرش نيال به خاطر اين حس و حال شاهين ناخواسته آرام گرفت. فکر تقال ک

  ها و پاهايش ديگرافتاد. نفهميد چرا برخالف بار پيش دست
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  هيچ تقاليی برای فرار نکردند. 

هايش انگار در اختيار او نبودند. باال رفتند و دور گردن شاهين قفل شدند و دست

  او را همراهی کرد. شاهين وقتی حس نيال را ديد او را به سينه فشرد. ج

  ها ايستاد و گفت:ود دوباره به سراغشان آمد. باالی پلهرامين که کالفه شده ب

  شا... هين. -

و با ديدن آن دو سريع خود را کنار کشيد. صدايش را صاف کرد و از پشت ديوار 

  صدا زد:

  شاهين. -

  شاهين نيال را رها کرد و گفت:

  بله. -

  همه منتظرن.  -

  او گفت:های نيال برای فهميدن حس شاهين با کند و کاو در چشم

  دارم ميام. -

  کارت رو زودتر تموم کن بيا ديگه.  -

خون زير پوست نيال جهيده بود و به شدت سرخ شده بود. شاهين از سرخی صورت 

  او برداشت خوبی کرد و با لبخند محوی گفت:

  تمومه... اومدم. -
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  کنی؟ خدا رو شکر. دو ساعته ما رو کاشتی چکار می -

افتاد باال رفت. باال برود. نيال با قلبی که از تپش شديد نمیشاهين به نيال اشاره کرد 

  شاهين هم پس از او رفت. در دوم را قفل کرد و به خروجی بزرگ رسيد. 

رامين که برگشته بود و ميان چهارچوب در ايستاده بود کنار رفت تا نيال رد شود. 

ش ايستاد و دستش او با نگاه پرمحبتش نيال را بدرقه کرد. وقتی شاهين آمد مقابل

ی در تکيه زد و با لبخند او را برانداز کرد. شاهين متعجب او را نگاه کرد را به لبه

  و گفت:

  خوبی؟  -

  انگار تو بهتری. -

  يعنی چی داداش؟  -

  ست کردی با نيال خانوم؟  -

  چی رو؟  -

  رژ لبتو.  -

قرمز روی هايش کشيد. با ديدن رژ شاهين دستپاچه انگشت دست چپش را روی لب

  هايش گرد شد. انگشتش چشم

رامين با آن لبخند کش آمده دستمالی از جيبش در آورد و مقابل شاهين گرفت و 

  گفت:

  بگير.  -
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  هايش کشيد. شاهين دستمال را گرفت و محکم روی لب

  صاحبارو.پاک شد، آروم، کندی اون بی -

  شاهين معترض دستمال را نگريست گفت:

  بايد حتماً قرمز بزنی؟اين همه رنگ. بگو  -

  رامين با لودگی گفت:

قرمز دوست نداری؟ بگم عوض کنه؟ شاهين دست راستش را باال برد که بر سر  -

  رامين بکوبد. رامين مچ او را در هوا گرفت و گفت:

  شی عمو.آ آ آ. دستت جيز شده. بزنی خودت اوف می -

  شاهين دستش را پس کشيد و گفت:

  باز شروع کردی. -

  رامين دستش را دور گرن شاهين انداخت و او را با خود همراه کرد و گفت:

بيا بريم، دنيا دو روزه، بخند دنيا به روت بخنده. تازه افتادی رو دور خوشی. پس  -

  شه.خوش باش و بخند. زندگيت رو حال بده. به خودت حال بده. زندگيتم قشنگ می

  نه بابا، روانشناس شدی؟  -

  وونه ها به من مدرک روانشناسی داده. زندگی با دي -
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شاهين نگاه سنگينش را روی رامين انداخت. رامين شروع به دويدن کرد و شاهين 

تا کوچه او را دنبال کرد. رامين به درون ماشينش جهيد و درها را قفل کرد. شاهين 

  روی شيشه زد و گفت:

  تا کی اون تو ميمونی. -

  نديد. و رامين ادای او را در آورد و خ 

شاهين ماشينش را ديد که کمی جلوتر پارک شده است. رامين ماشين او را آماده 

  پارک کرده بود. به سمت ماشين رفت و در را باز کرد و سوار شد.

  با ديدن ربکا بغل دستش جا خورد. چند ثانيه او را نگريست و بعد رو به عقب کرد.

بود. نيال هم کنار پنجره  شيال روی صندلی عقب کنار پنجره سمت راست نشسته

  سمت چپ، پشت سرش نشسته بود. 

کرد که نيال چرا در عقب سوار شده است. حرفی نزد و ماشينش را به تعجب می

  حرکت در آورد.

  از شهر که خارج شدند و وارد جاده شدند ربکا سکوت را شکست و گفت:

  ديگه وقتشه. -

  وقت چی؟ -

  يه آهنگ با حال. -

را به پخش صوت وصل کرد. صدايش را تا آخر باز کرد و  و بعد فلش مموريش

  صدای آهنگ خارجی در اتاقک ماشين پيچيد. شيال و ربکا با خوشحالی جيغ کشيدند.
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  زد.های  شاهين زنگ میآنقدر صدای جيغ و دستشان بلند بود که گوش

ه ديد و ننيال اما ذهنش چنان درگير بوسه و حسشان جلوی در بود که نه چيزی می

  شنيد.می

قدر درگير حسش با شاهين شد که ناخواسته کرد که آن لحظه آنبه اين فکر می

  هايش را دور گردن او قفل کرد.دست

طی اين چند روز که کنار شاهين بود هرگز اينچنين خودخواسته به او نچسبيده بود. 

کرد می هايش را دور گردن مردی انداخته بود که فکراما اين بار با ميل خود دست

  هرگز نخواهد به او بچسبد و او را ببوسد.

هايش را ای که دستهزار بار آن لحظه را برای خود تداعی کرد. درست در لحظه

دور گردن شاهين قفل کرد احساس کرد آن مرد با حسی از جنس دوست داشتن او 

  ی مردانه. را بوسيده است. خالی از هوس، خالی از هر درخواست غريزه

  مين حس شاهين را انتقال يافته در گوشت و خون و روحش احساس کرد. برای ه

يعنی واقعاً شاهين خارج از احساس وظيفه و شوهری و آقا «از خود پرسيد: 

  »ای هم نسبت به من داره؟باالسری حس ديگه

  نگاهش را از جاده گرفت و به موهای پشت سر شاهين داد. 

تا کنار گردنش پايين آورد. کمی  او دست چپش را درون موهايش فرو برد و

کرد. با خود فکر کرد موهايش را مرتب کرد و نيال داشت حلقه دست او را نگاه می

  آيد. ی او میاين حلقه سفيد رنگ چقدر به انگشتهای کشيده
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نگاهش را از دست شاهين گرفت و سمت آينه چرخاند. شاهين عينکش را باالی 

  کرد. باز هم حواس شاهين به او بود. یسرش گذاشته بود و داشت نگاهش م

  ته دلش خالی شد. از شاهين نگاه

  گرفت و دوباره جاده را نگريست.

کشيدند و لذت خواندند. جيغ میشيال و ربکا با صدای بلند همراه خواننده می

  بردند.می

  

I feel so unsure  

  احساس دودلی دارم

as I take your hand and lead you to the dance floor  

  كنم.درحاليكه دستت را گرفته و به سمت سكوی رقص هدايتت می

as the music dies  

  يابدوقتی موسيقی پايان می

something in your eyes  

  چيزی در چشمانت

calls to mind a silver screenand all it's sad goodbyes  

  كند.میهای غمناك آن را يادآوری ی سينما و تمام بدرودپرده
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I'm never gonna dance again  

  خواهم دوباره برقصمنمی

guilty feet have got no rhythm  

  پاهای گنهكار ريتمی ندارند

though it's easy to pretend  

  گرچه وانمود كردن آسان است

I know you're not a fool  

  دانم كه تو احمق نيستیمی

I should have known better than to cheat a friend  

  بايد به چيزی بهتر از گول زدن يك 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 رقصيدم.
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اش افتاد. وقتی که در جمع کرد. به ياد گذشتهشاهين در ذهنش آهنگ را مرور می

زد همه خواندند و هربار رامين اين آهنگ را با گيتارش میهميشه باهم آن را می

  گفتند باز هم آنشرلی اومد.خنديدند و میمی

ه اما شاهين اين ترانه را بيشتر به خاطر حضور نوشين دوست داشت. دختری ک 

  خواند. در قلبش جا خوش کرده بود و اين آهنگ را هر بار با جان و دل برای او می

دستش را روی پيشانيش کشيد. تا شايد درد پيشانيش کمتر شود و ياد نوشين از 

  خاطرش محو شود. 

دانست. او هنوز بعد از آن اما علّت عالقه بيش از حد رامين را به اين آهنگ نمی

برد و گاهی چندين کرد و از آن لذت میچون بار اول گوش میهمه سال هم آن را 

  شد. دقيقه در خود غرق می

دوباره خواننده شروع کرد و صدای هيجان زده شيال و ربکا باال رفت و شاهين را 

 از افکارش بيرون کشيد. 

  

time can never mendthe careless whisper of a good friend  

  احساس دوست خوب را ترميم كندنجوای  بی تواندگاه نمیزمان هيچ

to the heart and mindignorance is kind  

  برای قلب و ذهن بی توجهی مهربانی است

there's no comfort in the truth  
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  ای در حقيقت وجود نداردراحتی

pain is all you'll find  

  درد تنها چيزی است که يافت می شود

I'm never gonna dance again  

  خواهم دوباره برقصمديگر نمی

guilty feet have got no rhythm  

  پاهای گنهكار ريتمی ندارند

though it's easy to pretend  

  گرچه وانمود كردن آسان است

I know you're not a fool  

  دانم كه تو احمق نيستیمی

I should have  

known better than to cheat a friend  

  ی بهتر از گول زدن يك دوستبايد به چيز

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  
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  خواهم دوباره برقصمپس نمی

the way I danced with you 

  

  آن گونه كه با تو رقصيدم.

  ربکا بازوی شاهين را کشيد و گفت: 

  خونی؟شاهين تو که حفظی... چرا نمی -

  نگاهی با محبت به ربکا انداخت و دست راستش را بلند کرد.شاهين نيم

شيال و ربکا ساکت شدند و شاهين منتظر ماند تا خواننده شروع کند و بعد با اشاره 

آهنگ کرد و نيال داشت با  یانگشتش همزمان با خواننده شروع به خواندن ادامه

  کرد. کرد و خواندن او را گوش میلبخند محوی شاهين را نگاه می

  

tonight the music seems so loud  

  رسدامشب موسيقی بسيار بلند به نظر می

I wish that we could lose this crowd  

  شد از دست اين جمعيت رهايی يابيمكاش می

maybe it's better this way  

  شايد اينگونه بهتر باشد
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we'd hurt each other with the things we want to say  

  خواهيم به يكديگر بگوييم، يكديگر را آزار دهيمچون ممكن است با چيزهايی كه می

we could have been so good together  

  توانستيم با يكديگر خيلی خوب باشيممی

we could have lived this dance forever  

  توانستيم اين رقص را تا ابد ادامه دهيممی

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  

  پاهای گنهكار ريتمی ندارند

though it's easy to pretend  

  گرچه وانمود كردن آسان است

I know you're not a fool  
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  دانم كه تو احمق نيستیمی

I should have known better than to cheat a friend  

  بايد به چيزی بهتر از گول زدن يك دوست

and waste a chance that I'd been given  

  كردممن داده شده بود فكر میو از دست دادن شانسی كه به 

so I'm never gonna dance again  

  خواهم دوباره برقصمپس نمی

the way I danced with you  

  آن گونه كه با تو رقصيدم 

)now that you're gone)  

  ایحاال كه تو رفته

now that you're gone  

  ایحاال كه تو رفته 

)now that you're gone) 

  ایرفتهحاال که تو 

what I did's so wrong  

  کاری که من کردم خيلی بد بود
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so wrong  

  خيلی بد

that you had to leave me alone  

  كه مجبور بودی (شدی) من را تنها بگذاری.

وقتی شاهين ساکت شد دستش را پايين آورد و فرمان را با دو دست گرفت و ربکا  

  يدند و به افتخار شاهين دست زدند.و شيال به ياد گذشته با صدای بلند جيغ کش

اما چيزی در اين آهنگ وجود داشت که هميشه موجب آزار قلب و روح شاهين 

داد. اما هر چه بيشتر گرفت و يک طوری آزارش میشد. فکرش را به بازی میمی

  رسيد.کرد، کمتر به نتيجه میفکر می

  ربکا گفت:

کرد با هم دفعه مجبورمون میيادش بخير! رامين عاشق اين آهنگ بود. هر  -

  بخونيمش.

  شيال خود را بين دو صندلی کشيد و گفت: 

تر خوند. چون انگليسيش قویی ما بهتر میيادش بخير! شاهين از اول از همه -

  بود.

  ربکا گفت:

  اتفاقا صداش هم بهتر بود. -

  االن هم صداش خوبه. -
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  شاهين در آينه نگاهی انداخت و گفت:

  آد.دا ندارم، به زور صدام در میاالن ديگه ص -

  چرا؟ -

  دونه صدای من شبيه چی شده!کشم. رامين خوب میچون زياد سيگار می -

  شبيه چی؟ -

از خودش بپرسين. ولی در عوض صدای نيال عاليه. من صداش رو گوش کردم.  -

   خونه.خوب می

  ربکا پوزخندی زد و گفت:

  عمرا.  -

  نگاهی به نيال انداخت و گفت:نزد. شيال نيمنيال شاهين را نگريست و حرفی 

  مون هم نداره. از وقتی نشستيم تو ماشين هيچی نگفته.حوصله -

  کرد گفت:نيال در حاليکه جاده را نگاه می

  من فقط حالم بده که ساکتم، از حضور شما دلخور نيستم. -

  شاهين با نگرانی گفت:

  چرا؟ -

  چيزی نيست، به خاطر مسيره. -

  اس.به خاطر نخوردن صبحانه نخير، -
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  ربکا گفت: 

  مگه بيدار شدی صبحانه نخوردين؟  -

  من خوردم، نيال نخورد. -

  ربکا نگاهی به عقب انداخت و گفت:

  شما که سفره يکی بودين پس چرا قهر کردی و نخوردی؟  -

  شاهين به جای نيال جواب داد:

  داد.میتقصير من بود، چون داشت کارهای من رو انجام  -

نيال دوباره شاهين را نگريست. شاهين دوست نداشت کسی فکر کند آن دو با هم  

  قهر هستند. پس گفت:

  دارم چيزی بخوری.يه کم ديگه تحمل کنی يه جايی نگه می -

  دم.ممنون زحمت نمی -

زحمتی نيست. خدا مه لقا رو خيره بده. هميشه برای تو راهمون چيزی حاضر  -

  سبد خوراکی نذاشته. کرد ايندفعهمی

  شيال و ربکا به هم نگاه کردند و خنديد. شاهين گفت:

  خندين؟چيه! می -

  شيال گفت: 
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مه لقا برامون همه چی حاضر کرد، توی دوتا سبد. يکيش پيش باباش، يکيش  -

  هم رامين.

مونه يه سبد پيش خوب پس اونی که پيش رامينه فرض کنيد که ديگه نيست. می -

م مناسب ما نيست. همش انجير خشک و توت خشک و کشمش و حاجی که اون

  گشا وچای بی رنگ با غنچه گل رز و...مشکل

  ها به خود لرزيد و مو بر بدنش سيخ شد.شاهين با فکر به محتويات سبد آن

  شيال خنديد و گفت:

  هر چی که شاهين دوست نداره اون توئه. -

  ايستاد. کمی جلوتر رامين چراغ راهنما زد و کنار جاده

قبل از او آقای راستاد و محسن توقف کرده بودند. شاهين هم راهنما زد و با احتياط 

  پشت سر رامين توقف کرد.

جا ساکن همه پياده شدند و نيال نفس عميقی کشيد و سعی کرد چند لحظه در يک

  . کرداش بهتر شود. به در ماشين تکيه داده بود و جاده را نگاه میبماند تا سر گيجه

رامين يک ليوان چای برای خود از رستوران بين راهی تهيه کرد و خطاب به 

  شاهين گفت:

  با مرغا خوش گذشت؟ -

آره. آبجيت و آبجيم با اين آهنگاشون مغزم رو ترکوندن، سر درد گرفتم. حاال  -

  آهنگ به جهنم، اين جيغای کر کننده شون.
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  اشکال نداره، تمرين جيغ زايمانه.  -

  های گرد شده گفت:چشمشاهين با 

خواد از دهنت در بياد فکر شعوری رامين. کمی هم به اون چيزی که میخيلی بی -

  کن.

اتفاقاً هميشه بهش فکر کردم که چرا دخترا دوست دارن جيغ بکشن. فقط اين به  -

  ذهنم رسيد.

  ادبی. چرا دهنت چفت و بست نداره. تو واقعاً بی -

  خت و خنديد. اش را باال اندارامين شانه

  زنی؟ خندی؟! داری در مورد خواهرت حرف میمی -

  و خواهر تو.  -

شاهين لگدی برای رامين انداخت و به بغل رانش زد. رامين خنديد و سعی کرد چای 

  روی دستش نريزد.

  بقيه کجان؟  -

  نشستن، سفارش کباب دادن... اونجان. -

  ها دور هم نشسته بودند. و به چند تخت اشاره کرد که آن

  خيلی خوب.  -

  کرد. رامين نيال را نگريست که داشت به جاده نگاه می
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  چشه، تو خودشه؟  -

  يه خورده تو مسير حالش بد شد. صبح چيزی نخورد. -

  خوب چرا نميگی بياد يه چيزی بخوره؟ براش چايی بگير.  -

ه و هوا به سرش بخوره. دخترا زياد جيغ کشيدن، فکر کنم گفتم يه کم تنها باش -

چاره کل راه چشش سردرد شده. رامين جون خودت اينا رو ببر با خودت. دختر بی

  به جاده بود. 

وهللا من که از اول بهشون گفتم با خودم بيان، گفتن خيلی وقته با شاهين نبوديم،  -

گذره. روی من رو که زمين انداختن، االن هم تو نبرشون، ريم خوش میباهاش می

  کنم. منم سوارشون نمی

  پس چی! -

ذارم با حاجی بيان که از اينجا تا خود اصفهان براشون دعا بخونه و جاشون می -

  های شبکه چهار رو اجرا کنه.ديث نقل کنه و برنامهح

  شاهين خنديد و گفت:

  کنه، اينا تحمل ندارن.بدجنس نباش. حاجی کل مسير رو راديو گوش می -

رم کباب سفارش بدم. اين تنبيهشون باشه که بدونن چطور انتخاب کنن. من می -

  برو خانومت رو بيار.

به ماشين تکيه زد. نيال رو به او کرد و لبخند شاهين به سراغ نيال رفت و کنار او 

  مهربانی زد.
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  حالت خوبه؟ -

  آره. خوبم.  -

ببخشيد که نتونستم شيال و ربکا رو يه جوری از سر وا کنم. با آهنگ گوش  -

  دادنشون اذيت شدی. 

  نه. خوبم.  -

  من خيلی وقته مسافرت نرفتم. حتی يادم نبود چيزی بگيرم بذارم تو ماشين. -

  آد. اشکال نداره پيش می -

  ی نيال انداخت و او را به خود فشرد و گفت:شاهين بازويش را دور شانه

  يادم باشه بهتر از اين خانم خوشگل پذيرايی کنم. -

  بعد هم دست نيال را گرفت و گفت:

  بريم. -

های چيده شده رفتند. نيال حاال که جلوی آن دل نيال غنج رفت. آن دو به سمت تخت

نگاه دستش در دست اين مرد خوشتيپ و خوش هيکل بود قلبش به شدت همه 

  زد و حال عجيبی داشت.می

کرد، حاال که ازدواج حالی که قبال تجربه نکرده بود. ته قلبش به خود اعتراف می

  حال است که همسرش مرد خوش قد و قامتی است. اجباری داشته است، خوش

  دند و جواب گرفتند. رامين گفت:ها رسيدند سالم جمعی کربه کنار تخت
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  جا.بيا شاهين، بيايين اين -

  و برايشان جا باز کرد. 

های بقيه کرد و نيال از نگاهنيال کنار شاهين نشست. شاهين دست او را رها نمی

  کشيد. خجالت می

کرد با آن دعوا باز هم شاهين به نيال چسبيده است و در بين همه ربکا باور نمی

  کرد.گاه غضبناکی داشت و با اخم نيال را نگاه میمنير خانم ن

احساس بدی داشت که نيال کنار پسرش نشسته است و شاهين اينچنين به او توجه 

  کند. می

  محسن دست در دست با کيانا و کيان آمد. کيانا با ديدن شاهين ذوق زده گفت:

  دايی و عروسکش اومدن. -

د. کيانا سمت تختی که شاهين نشسته بود های گرد شده سمت کيانا گرديی نگاههمه

  هايش را ذوق زده برای شاهين گشود.دويد و دست

  شاهين او را روی پای خود نشاند و بوسيد و گفت:

  خوبی دايی جون؟  -

  نيال موهای بلند و مشکی کيانا را نوازش کرد و گفت: خوشگل خانم چطوری؟ 

  کيانا رو به نيال کرد و گفت:

  خوبم.  -
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  که به نيال خيره بود گفت: همانطور

  دايی عروسکت رو هم آوردی؟ -

  آره دايی جون. -

  منم عروسکم رو آوردم. -

  خوب کردی دايی جون. -

  دايی!  -

  جان دايی؟ -

  گم خوب عروسکت رو بده ببرم با بابا محسن بازی کنيم باهاش.می -

  .محابا قهقهه زدشاهين سريع کبود شد. نيال خجالت کشيد و رامين بی

  کنه.بابا اينقدر خوب با من عروسک بازی می -

شاهين حرصی دستش را به ميان موهايش کشيد. شيوا و شيال و ربکا سر در هم 

  خنديدند.فرو برده بودند و می

ای بود داشت روش يک بازی را با گوشيش برای محسن که مرد موقر و جاافتاده

داد اما کيانا دست بردار نبود و صدا میتوجه نشان داد و خود را بیکيان توضيح می

  زد:

  بابا محسن. -

  جانم بابا.  -
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خری باهاش بازی کنه، تو چرا از اينا نمیگفت با عروسکش بازی میدايی می -

  کنی؟

نيال احساس کرد فشارش افتاد. رامين از خنده سرخ شده بود. شاهين که فقط زورش 

  رسيد رو به او کالفه گفت:به رامين می

  مرض، خرس گنده. -

های کيانا، ديگر کم مانده بود زمين هر سه دختر به خاطر کالفگی شاهين و حرف

  را گاز بزنند.

  کيانا غرغرکنان خطاب به محسن گفت:

  تو زور نداری عروسک دايی رو بگيری؟ -

  دانست با کيانا چکار کند.شاهين احساس سر دردش تشديد شد و نمی

  با تحکم خطاب به شيوا گفت:

  جای خنديدن بيا دخترت رو وردار ببر.  -

  محسن به حرف آمد و گفت:

گوش کن بابا. هر کس تو زندگيش يه عروسک برای خودش داره که فقط مال  -

خودشه. هيچکس هم حق نداره اون عروسک رو ازش بگيره. بايد هم هميشه با 

اين  عروسکش بمونه. هيچکس هم نبايد به ديگری بگه عروسکت رو بده به من.

تری. االن دايی از اين حرف تو ناراحت شده. کار خيلی زشته و حرف خيلی زشت

  کس نميدم.من هم يه عروسک برای خودم دارم که به هيچ
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  کجاست؟ -

  محسن دستش را روی زانوی شيوا گذاشت و گفت: 

تر مثل تو بهم داده. اگر کسی بياد مامان هم عروسک منه و يه عروسک خوشگل -

شم. چون شماها يا شيوا رو بده، خيلی از دستش عصبانی و دلخور می بگه کيانا

  فقط مال من هستين. پس تو هم نبايد اين حرف رو به دايی بزنی، باشه؟ 

  کيانا شاهين را نگريست و گفت:

  گم.باشه، ديگه نمی -

  شاهين موهای کيانا را بوسيد و نگاه تشکرآميزی به محسن انداخت. 

مودب بود و شاهين هرگز به خاطر نداشت از او لودگی يا  محسن هميشه سنگين و

  ادبی ديده باشد.بی

  برای همين هميشه برايش قابل احترام بود.

  رامين در گوش شاهين با خنده گفت:

  کنی؟ به منم ياد بده.حاال چه بازيا می -

شاهين که عصبانی شده بود، يقه رامين را از پشت گرفت و کشيد و او را جلوی 

های او کرد. رامين خندان از هايش را نثار بازو و شانهخود خواباند و مشتپای 

  زير دست شاهين در رفت و از تخت پايين پريد و گفت:

  چی گفتم مگه؟ -

  جرأت داری بيا بشين.  -
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  هايش را پوشيد و گفت:رامين کفش

  جرأت دارم ولی بايد برم ببينم اين کباب ما چی شد! -

  لب گفت:او رفت و شاهين زير 

  پر رو. -

کرد، برگشت و روی چند دقيقه بعد رامين در حاليکه داشت با گوشی صحبت می

  تخت نشست. ارتباط را قطع کرد و ساکت نشست.

  ديگر خبری از آن هيجان قبلش نبود. 

  شاهين که متوجه دگرگونی حال او شده بود، پرسيد:

  طوری شده؟ -

  نه، هيچی. -

  گه. ات اين رو نمیاما قيافه -

  دفعه خنديد و گفت:رامين چند لحظه شاهين را نگريست. يک

  جوابم رو ندادی ناراحت شدم. -

دانست رامين در آن لحظه مشکلی دارد و شاهين در سکوت او را برانداز کرد. می

  زند.ها را میبرای عوض کردن بحث، اين حرف

  با آرامش گفت:

  بود، من هستم.کنم حرف بزنی ولی اگر موردی اصرار نمی -
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ها از رامين سر تکان داد و سکوت کرد و نگاه عميق و متفکرش پی عبور ماشين

  جاده رفت. 

شان را خوردند شاهين زودتر رفت و حساب کرد و نيال را بعد از اينکه ميان وعده

  صدا زد. 

های شيال و ربکا را از پنجره به دست رامين داد و نيال را در جلو نشاند و کيف

  گفت:

  اينا رو بده بهشون. -

  نيال معترض گفت: 

  زشته شاهين. -

  اش را باال انداخت و گفت:شاهين شانه

  خيال.بی -

  و بعد ماشين را به حرکت در آورد. 

  های آن دو را در ماشين عمويش گذاشت.رامين کيف

  ربکا با نگاه به دور شدن ماشين شاهين گفت:

  جامون گذاشت! کار اون زن عوضيشه؟ -

  ين معترض رو به ربکا گفت:رام

  ربکا! شاهين اينطور خواست. دوست داشت با زنش تنها باشه. -
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  شيال آمد و متعجب پرسيد:

  شاهين کو؟ -

  ربکا با ناراحتی گفت:

  داداش جونت زير پاش نشست ما رو نبره.زن -

  واقعا! -

  رامين معترض گفت:

  ربکا!  -

  و بعد گفت:

شين ولی اون شناسی؟ اتفاقا نيال گفت شما ناراحت مینمینه بابا. تو شاهين رو  -

شم. البته اين بهونه برای کشن اذيت میها جيغ میسردرد رو بهونه کرد و گفت بچه

  تنها موندن با خانومش بود.

  آييم.گفت. حاال خيلی هم مهم نيست با تو میکار خوبی نکرد. بايد به خودمون می -

  اس.م رو رد کردين، من هم در ماشينم به روتون بستهشرمنده روتون. صبح دعوت -

  رامين سوار شد و شيشه را پايين کشيد و گفت:

  خوام با سينگليم خلوت کنم. حاجی شما رو مياره.با اجازه منم می -

  شيال و ربکا به هم نگاه کردند و جيغ کشيدند:

  نه! راديو! وای! -
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  گفت: کرد. نيالشاهين با سرعت بيشتری رانندگی می

  تر، عجله نداريم.آروم -

  رمنگران نباش، سرعت تابلوها رو می -

  ولی جاده شلوغه. -

  به رانندگی من اطمينان نداری؟ -

  به رانندگی ديگران اطمينان ندارم.  -

  شاهين لبخند زد و گفت:

  االن اين تعريف از من بود؟ -

  نيال لبخند نرمی زد و گفت:

  ا اعتماد به تو.دونم، يا تعريف از تو، ينمی -

نگاهی به دختر بغل دستش انداخت و از شنيدن اين جمالت از زبان او به شاهين نيم

  شدت شاد و کيفور شده بود.

  قراره بريم کجا؟ -

  من و تو ميريم يه جای خوب.  -

  کجا مثال؟ -

  ريم هتل. می -

  رن؟بقيه کجا می -
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  جا. رن اونهای ما میبرادر داماد يه خونه مبله دارن که بال استفادس. بچه -

  ده. همه با هم تو يه خونه چه کيفی می -

  جا!دوست داری بری اون -

  هم آره هم نه.  -

  چرا؟ -

جور چون فقط رامين و شيوا با من خوبن. بقيه چشم ديدنم رو ندارن. اما خوب اين -

  جاهارو دوست دارم.

  زنيم.ريم بهشون سر میمی -

نيال نگاهش به دست باندپيچی شده شاهين افتاد. غم در دلش آوار شد. وقتی به 

که  داشت. ترس از اينانديشيد گاهی ترس برش میحرکات و رفتار شاهين می

روزی شاهين طوری کنترلش را از دست بدهد که بخواهد دست به کار بدتری بزند 

  و به خود آسيب برساند.

  دستت خوبه؟ -

  شاهين دستش را باال آورد و نگاهی به آن انداخت و گفت:

  آره. خوبه، مشکلی نداره. -

  واقعاً اون لحظه فکر نکردی ممکنه عصب دستت پاره بشه؟  -

  خواستم عصبانيتم فروکش کنه. نه. به هيچی فکر نکردم. فقط می -
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  فروکش کرد؟  -

  او دستش را تکانی داد و گفت:

  تا حدی. ای...  -

  ديگه نبينم از اين کارا بکنی.  -

  اوه اوه. دستور!  -

دستور، هرچی! اصالً خواهش. من واقعا ترسيدم. يک لحظه از ترس نفسم بند  -

  دونی چقدر نگرانت شدم؟ اومد. ديگه نخواه با اين کارا من رو بترسونی. می

ر آمده بود. نيال شاهين به حرف نيال فکر کرد. موج خوشحالی در قلبش به تالطم د

گفته بود نگرانش شده است. و چقدر اين اظهار نگرانی برايش شادی بخش بود و 

  کرد. روحش را تازه می

  او دستش را جلو برد و با همان حال دست نيال را گرفت و روی پايش گذاشت. 

هايش، دست های نيال جهيد. سرخ شد و داغ. شاهين با نوک انگشتخون به گونه

  س کرد. او را لم

  شاهين حالش عجيب خوب شد. سردردش عجيب فروکش کرد. 

  من حالم االن خيلی خوبه. -

  رخ شاهين را نگريست. شاهين نگاه او را حس کرد و گفت:نيال نيم

  شه.زنی، حال من هم خوب میحرفای خوب که می -
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  من حرف خاصی نزدم.  -

يعنی زندگی مشترک، يعنی چرا! خيلی خاص بود. اينکه نگرانم شدی يعنی اميد،  -

  يکی حواسش بهت هست، يعنی...

  يعنی؟ -

  تو بگو يعنی چی؟ -

  دونم. من... من نمی -

  دونی.چرا! می -

زد. اين مرد چه توانست از او نگاه بگيرد. قلبش عجيب سر بر سينه مینيال نمی

شد. چه داشت که گاهی حواسش به اش میداشت که گاهی اينچنين نگاهش خيره

ها و صدايش داشت که اينچنين چشم و گوشش ميخ شد. چه در حرفجلبش می کل

  شد. ها و حرکاتش میحرف

  هيچ جوابی برای سواالتش نداشت.

  کنی؟بينی؟ به چی فکر میشی چی میام میطور مات چهرهوقتی اين -

نيال نفس عميقی کشيد و نگاهش را به جاده دوخت. شاهين دستش را بلند کرد و 

هايش را به گونه او کشيد. دوباره دستش را روی دست نيال گذاشت و انگشتنوک 

  گفت:

  طوری سکوت نکن. غم نگاهت رو به جاده نده با من حرف بزن.اين -

  شم! دونی شاهين. اين سوال خودم هم هست. چی داری که گاهی ماتت میمی -
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  هر چی که هست فقط تنفر نباشه!  -

  تنفر نيست. تو آدمی نيستی که کسی بتونه ازت متنفر باشه.  -

  گه... اما حس خودم می -

گه شاهين. تو يه جوری هستی که آدم ناخواسته جذبت حس خودت اشتباه می -

  شه. می

  خوبه يا بد؟  -

  دونم. واقعاً نمی -

  دفعه پرسيد:نيال نفس عميق ديگری کشيد و چند لحظه ساکت بود. يک

  کنی؟ر يه روزی مثل نامزد سابقت بذارم برم چکار میاگ -

  اصالً حرفشم نزن. -

  گفتم اگر... -

کنی بری، اما اگه رفتی وجب به وجب اين کره خاکی رو برای جا میاول اينکه بی -

  زنم. پيدا کردنت شخم می

  برای پيدا کردن اون چرا نکردی؟ -

گم برای پيدا کردن تو ولی اينکه میدنبالش گشتم، خيلی زياد. اما پيداش نکردم.  -

  گردم دليل دارم.وجب به وجب اين کره خاکی رو می

  چه دليلی؟ -
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  دونی فرق تو با اون چيه؟می -

  نه؟ -

  سر اون رو هيچوقت نذاشتم رو قلبم که بخوابه. -

ها چطور بخوابم وقتی عطر موهات تو مشامم ولی جای سر تو روی سينمه. شب

شدم که دوست ندارم از اين چيزها حتی  بودنت کنارم وابسته قدر بهنباشه؟ اون

  حرف بزنی.

  نيال سر تکان داد و گفت:

  ولی خودت به من گفتی برو. -

  دل و زبونم يکی نبود.  -

  رم که دل و زبون يکی بشی. ذارم میپس بار بعد می -

  شاهين لبخند زد و سر فرود آورد و گفت:

  عمرا ديگه اين اتفاق بيفته. -

  اميدوارم.  -

  نيال دستش را از روی پای شاهين برداشت.

  زير لب گفت:

  کنيم. چطور چنين احساساتی داری؟ما فقط حدود سی و پنج روزه با هم زندگی می -



602 
 

دن و وابسته آدمايی هستن که با سی و پنج دقيقه کنار هم بودن به هم دل می -

سی به تو نداشته باشم؟ مثل شن. تو انتظار داری بعد از اين مدت  من هيچ حمی

  سنگ باشم؟

  دونم.نمی -

  دونم گفتنهات يعنی سردرگمی. اين نمی -

  سردرگمی شديد.  -

  شی. کم از سردرگمی خالص میکم-

  اميدوارم.  -

  نيال!  -

  بله.  -

تو که بلدی حالم رو خوب کنی پس هميشه در تالش باش حالم خوب بشه. کمتر  -

  گيره. و به بازی میخطا کن. خطاهات اعصابم ر

  روزی که اومدی پيشم تو بيمارستان يادت هست؟  -

  آره.  -

  يادت هست چيا بهم گفتی؟  -

  دونی هم که حال و روز من چی بود!کامال. می -

  گفتی با من ازدواج کنی، ميای تو جهنم و چيز خوبی در انتظارت نيست.  -
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آره گفتم. گفتم که تکليف خودت رو توی سختيا بدونی. گفتم که يه وقت نيای بعد  -

  کم بياری. 

ريزم زنه دنيا رو میگذره. من وقتی به سرم میبينی که خيلی هم بهت خوش نمیمی

  سرت. دست خودم هم نيست. ولی پيش مياد. 

شه. دست روی چيزی نذار باور کن يه خورده بيشتر رعايت کنی، همه چی حل می

  شه! که بهش حساسم. درست می

  ولی زندگی با تو جهنم نيست.  -

  نگاهی به صورت نيال انداخت. انتظار شنيدن اين حرف را از نيال نداشت. شاهين نيم

دها، به چيزی که تو خيلی مهربون و خوبی. حواست به همه چی هست. به کمبو -

  کنه، به چيزی که دوست دارم. اذيتم می

خوای حواسم بهت باشه. دوست نداری تو که اون شب اعتراض کردی و گفتی نمی -

  مراقبت باشم. 

دونم که اشتباه کردم و در خواستم خودم رو تخليه کنم. میفقط عصبانی بودم. می -

  کنی. ازای اون همه محبت، حق داشتی با من هر کاری ب

از اين به بعد مراقب باش، وسط دعوا نخوای خودت رو اينطوری تخليه کنی.  -

  شم. چون ديدی که چقدر بدخلق می

  بله ديدم. -

  تونم هر کاری باهات بکنم.خودت هم که االن حق دادی می -
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ی او ديد. به شوخی شاهين لبخند نيال رو به شاهين کرد و لبخند را در پس چهره

  زد و گفت:

  گم يه چيزی از توش در بيار.حاال هر چی من می -

  گی خيلی خوبه. هر چی که می -

هر دو آرام خنديدند. نيال تکيه کرد و نگاهش را به جاده سپرد. شاهين دست برد و 

  صدای بسته شده پخش صوت را بلند کرد. با کوبش آهنگ هر دو از جا پريدند.

هين با عصبانيت، فلش ربکا را از نيال با ترس دستش را روی قلبش گذاشت و شا

  پخش جدا کرد و روی داشبورد پرت کرد و گفت:

  خوره.اَه، لعنتی، اين مزخرفات فقط به درد خودشون می -

و بعد فلش مموری خود را برداشت و به پخش وصل کرد. صدا را کم کرد و با  

  هايش را بست. پخش شدن ترانه نيال دوباره تکيه کرد و پلک

  کرد. نوا با آهنگ و با صدای آهسته، شعر را زمزمه می، همشاهين هم

  نيال گفت:

  صدات خوبه! -

  جدی نميگی.  -

  جدی گفتم. -

  شاهين لبخند زد و گفت:
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  اين رو گوش کن. -

و بعد صدای آهنگ را قطع کرد و با رامين تماس گرفت و صدا را روی اسپيکر  

  زد.

  کمی بعد رامين جواب داد.

  جانم.  -

  ونی بگی صدای من چطوريه؟تمی -

العاده بود ولی از بس سيگار کشيدی صدات شده چيزی بين تو که قبال صدات فوق -

ای مدل پنجاه و دو و صدای موتور تراکتور که صدای اگزوز پيکان جوانان گوجه

  توی سنگالخ مزرعه گير کرده.

  نيال خنديد. شاهين گفت:

  ممنون بتهوون. -

  قربونت برم. -

  ارتباط را قطع کرد و گفت:شاهين 

خوندم. اون وقتا جوون بوديم و قديما رامين آهنگسازمون بود. من هم باهاش می -

  خوش. االن که همه چی گذشته و بدل شده به غم و بدبختی.

  زدی. شنيدم خوب تنبک می -

  شاهين ابروهايش را باال انداخت و گفت:
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  از کی؟ -

  حاال.  -

  راميِن دهن لق! -

  اصال دهن لق نيست شاهين. رامين -

  از کی شنيدی؟ -

  عمو علی! -

  مگه باهاش حرف زدی؟ -

  آره. چند روز پيش. توی باغ با هم حرف زديم. اون از روزهای خوشتون گفت. -

  و موضوع فِردی رو برات گفت!  -

  آره. -

  شاهين سکوت کرد و به گذشته فکر کرد و نيال کم کم به خواب رفت.

 

  فصل يازدهم:

  شاهين و نيال هر دو اتاق را بررسی کردند. شاهين خطاب به نيال گفت:

  خوشت مياد؟ اگه دوست نداری من برم يه اتاق بهتر بگيرم. -

  نه. همين خيلی هم خوبه. -

  خيلی خوب. -
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  شاهين، باند دستت کثيف شده. بايد برات عوض کنم.  -

  خورده راحت بخوابم. باشه. بذار برم دوش بگيرم که بتونم با خيال راحت يه -

  بخوابی؟ -

  آره. چطور؟ -

  سره خواب بودی.تو از ديروز تا امروز صبح يک -

  کنن.ها بدنم رو خسته میقرص -

  باشه.  -

  گيری؟تو دوش نمی -

  نيال در حال باز کردن چمدانش گفت:

  رم.چرا بعد از تو می -

  شاهين در حال بيرون کشيدن لباسش از تن گفت:

  بعد؟ديگه چرا  -

  گاه صندلی گفت:شاهين کمربندش را باز کرد و بعد از گذاشتن شلوارش روی تکيه

  ها رو بيار.حوله -

  زد.جمع بسته بود. قلب نيال به شدت می

  دستپاچه گفت:

  خوام وسايلم رو مرتب کنم. برات حوله ميارم.من می -
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  نشنيدی چی گفتم؟ -

هايش را چنگ زد و به اين فکر کرد شاهين اين را گفت و وارد حمام شد. نيال لباس

های خاموش که تا به امروز هر اتفاقی که بينشان افتاده است در تاريکی و با چراغ

  کرد.بوده است. اما حاال بايد چکار می

کرد که صدای تحکم بار شاهين از الی در نيمه هايش را برانداز مینيال کالفه لباس

  باز او را از جا پراند:

  تونم تا ابد منتظر تصميم تو باشم. که نمی نيال! من -

  صبر کن.  -

  کرد.                 هايشان را به چوب لباسی آويزان چند دقيقه بعد نيال حوله

کرد ديگر هيچ چيز نيال در حال خشک کردن موهايش بود و داشت فکر می

  ای بين او و شاهين نيست.پوشيده

و حوله دستيش را تا کرده بود و آن را روی شاهين هم روی تخت دراز کشيده بود 

  هايش انداخته بود.چشم

نيال بعد از خشک کردن موهايش رفت و دِر کيفش را باز کرد تا گوشيش را از آن 

  بيرون بکشد که در کمال تعجب ديد چيزی درون کيفش است.

  وقتی آن را بيرون کشيد يک جعبه مستطيلی طاليی رنگ با دری رمزدار بود.

نگاهی به شاهين کرد و خواست از او بپرسد که اين جعبه متعلّق به او است؟ ولی 

  شود بيدارش نکرد.اش باال و پايين میکشد و سينهوقتی ديد با آرامش نفس می
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آن را کنار گذاشت و دوباره دست در کيفش کرد تا گوشيش را بيرون بکشد که 

يد و باز کرد. درون کاغذ نوشته ای خورد. آن را بيرون کشدستش به کاغذ تا شده

من نتونستم بازش کنم. شايد شما بتونيد و بفهميد اين چيه؟ لطفاً يک «شده بود: 

  »راز بين خودمون باشه

تواند دانست کار چه کسی مینيال متعجب و سر در گم چند بار يادداشت را خواند. نمی

  گفت.قيم به او میباشد! مطمئن بود کار شاهين نيست. چون اگر شاهين بود مست

جعبه را برداشت و چند لحظه نگاه کرد. سه قفل چفت شده روی آن بود. يک صفحه 

  کليد که شبيه يک ماشين حساب کوچک بود.

آن سريع » جيک«کمی فکر کرد و بعد يک دگمه از آن را لمس کرد که با صدای 

با دستش را پس کشيد و شاهين را نگريست. سپس جعبه را برداشت و همراه 

  يادداشت درون جيب چمدانش گذاشت.

هايش در کمد شد. اما تمام فکرش در پيش زيپ آن را بست و مشغول چيدن لباس

  آن جعبه و آن يادداشت بود.

  خواستند بيرون بروند.نيال و شاهين در حال حاضر شدن بودند و می

  گوشی شاهين زنگ زد. جواب داد و گفت:

  جانم. -

  ديگه المصب، دل بکن.سالم. خوبی؟ دل بکن  -

  سالم. خوبم از چی؟ -
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  بگو از کی! -

  مرض، تو باز شروع کردی؟ -

  ريم زاينده رود.بيا داريم می -

  جا. رم همونمن هم دارم می -

  بينيم.خوبه پس همديگر رو می -

  آره. -

  من رو ول کردی تو اين همه مشنگ. مخم ترکيد. -

  مشنگ کيه؟ -

  ربکا، شيال. دونی؟ خواهران گرامینمی -

  شاهين لبخندی زد و گفت:

  تو که دست به دوستيت خوبه. برو يه چندتا غير مشنگش رو جور کن. -

  رسيم تو هم زود بيا. به اونجاشم می -

شاهين از بين وسايلش يک شيشه عطر برداشت. مقداری از آن را زير گلويش 

  اسپری کرد. سريع بوی تلخ و تند عطرش در اتاق پيچيد.

نيال پر از بوی بهارنارنج شد. عطر تلخی که شيرينی عطر قبل را نداشت. مشام 

  شاهين سمت نيال چرخيد و گفت:

  بوش چطوره؟ -
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  عاليه، اما تلخه.  -

  های پاييز و زمستون اين بهتره.همين خوبه. گرم و تلخ برای شب -

  های نيال را در دست گرفت و گفت:او جلو رفت و دست

ی بهتری فصل نبود. فصل جديد زندگيمون رو با رايحهاون عطر مناسب اين  -

  کنيم. شايد تلخ اما گرم! خوب، تو حاضری؟ شروع می

  بله. -

  بريم.  -

  هر دو در کنار هم راه افتادند.

شاهين به زاينده رود رفت و پس از پارک ماشينش دست نيال را گرفت و هر دو 

  پل رفتند. وسهی هم به ديدن سیشانه به شانه

از پل ديدن کردند و نيال زمانی که به پايين سرک کشيد تا مسير رودخانه را ببيند 

  های او را گرفت و محکم تکان داد.شاهين از پشت شانه

نيال ترسيده جيغ کشيد و شاهين خنديد و او را زير بازوهای خود گرفت. نيال ناالن 

  آهی کشيد و گفت:

  ترسم.بدجنس، من از ارتفاع می -

  همين ديوارها رو محکم گرفته بودی؟برای  -

  بله.  -
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  شاهين خنديد و نيال را به خود فشرد.

  ی او انداخت.بعد هم دستش را دور شانه

  نيال را جلو کشيد و گفت:

  بيا رودخونه رو ببين. -

هايش را دور کمر شاهين، محکم قفل کرد و پايين را نگريست. شاهين از نيال دست

ترسيد اما با اعتماد به شاهين داشت رودخانه کرد. نيال مینيال نگاه  روی سينه به

  کرد.را نگاه می

  نيال بعد از چند لحظه گفت:

وسه پل اينطور قشنگتره. با خيلی خوب شد که آب رودخونه جريان داره، سی -

  تره.رودش خوشگل زنده

  هايش را روی سر نيال گذاشت و گفت:شاهين لب

و زاينده رود. همونطور که اين پل با اين رودخونه وسه پل هستم و تپس من سی -

قشنگه و حال و هواش بهتر، من هم با تو حال و هوام خوبه و روحياتم هم 

  تره.قشنگ

زد. نيال سر بلند کرد و شاهين را نگريست. در چهره شاهين آرامش موج می

  آرامشی از جنس دريا. از جنس زاينده رود. 

ديد. هر چند در طوفان حوادث، کمر خم و محکم میاو اين مرد را مورد اعتماد 

  کرد.کرد نشکند و حاال، باز هم داشت، کمر راست میکرده بود اما سعی می
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  زد تا خود را اثبات کند.به هر دری می

نيال به ياد حسام افتاد. مردی که خوب بود، مهربان بود، با محبت بود، اما بزرگترين 

کشيد تا کرد. يا عقب میوپايش را گم میدست هامشکلش اين بود که در سختی

کرد. گاهی هم ای اتخاذ میجوری حل شود و يا تصميم عجوالنهموضوع يک

  دهد تا اجرا کند.ماند تا ببيند چه کسی چه دستوری میتماشاچی بود و منتظر می

کرد. منتظر کسی گرفت و اجرا میاما شاهين، مردی بود که در يک آن تصميم می

  ماند تا ياريش دهد.نمی

  تر از حسام.گاه محکمی بود. حداقل محکماين مرد تکيه

نگاهش را از نگاه شاهين کند و به رودخانه برگرداند و چه حس خوبی داشت آن 

  کرد.لحظه. حسی که ترس را از او دور می

  به، جک و رز و تايتانيک خلوت کردين.به -

ا احتياط نيال را کنار کشيد و با هم دست شاهين رو به عقب کرد و رامين را ديد. ب

  پرسی کردند.دادند و احوال

  رامين لبخندزنان رو به نيال گفت:

  هميشه به عشق. -

  های نيال سرخ شد و جوابی نداد.گونه

  بقيه کجان؟ -

  ای به ابتدای پل کرد و گفت:رامين اشاره
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  دور از جون بزرگترا گردن خوردشون دارن ميان. -

  چيه باز؟ -

  گير افتادم با اين همه عنتر و منتر.  -

  حاال عنتر کيه و منتر کدومه؟  -

  مشخص نيست؟ -

  شاهين خنديد و گفت:

  چرا! -

وقتی بقيه رسيدند به هم سالم کردند و مشغول عکس گرفتن شدند. نيال داشت  

  کرد که در کنار هم شاد و خوشحال بودند.شادی و خنده خانواده راستاد را نگاه می

  گرفت. به ياد پدر و مادرش و سينا و سفرهايشان افتاد. دلش برايشان پرکشيد. دلش

  ور بود که آقای راستاد کنارش قرار گرفت و گفت:در افکار خود غوطه

شه با هم يه عکس بندازيم؟ نيال گوشی او را که سمتش دراز کرده بود دخترم می -

  گرفت و گفت:

  چشم. -

  د و يک عکس با هم گرفتند.بعد روی دوربين جلو تنظيم کر 

کرد و در دلش منير خانم در تمام طول مدت داشت با حيرت همسرش را نگاه می

  آشوب به پا بود. رامين هم که متوجه آن دو شد گفت:
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  خوام.ايول حاجی، منم عکس می -

ی عمويش تکيه رامين پشت سر آن دو ايستاد و ساعد دست راستش را روی شانه 

  داد و گفت:

  بگير. -

  نيال يک عکس گرفت که رامين گفت:

  شاهين اون دو تا رو ول کن، بيا اينجا تيم ملی رو تکميل کن. -

شاهين رو به عقب کرد و وقتی ديد در حال گرفتن عکس يادگاری هستند گوشی 

  ربکا را پس داد که او معترض گفت:

  هم نيستی. جا تو نيمکت ذخيرهتر بابا. اونگرفتی هان! آرومداشتی عکس می -

  شاهين گوشی پدرش را از نيال گرفت. کنار نيال ايستاد و عکس گرفت و گفت:

  االن ديگه با اين همه ستاره رفتيم جام جهانی. -

  هايش را در دهان گذاشت و چند سوت بلند کشيد.رامين انگشت

  آقای راستاد گوشش را گرفت و خنديد و گفت:

  تر.آروم -

  اضافه شدند و چندين عکس دسته جمعی گرفتند. هايش همشيوا و محسن و بچه

  شاهين رفت و دست مادرش را کشيد و گفت:

  شمام بيايين. -
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  نه شاهين دوست ندارم.  -

  ما دوست داريم باشين. -

و مادرش را با اصرار کنار پدرش قرار داد و شيال را صدا کرد تا يک عکس درست 

حسابی از جمع بگيرد. بعد از انداختن آن عکس، رامين گوشی را دست رهگذری 

های مختلف چند عکس انداختند و لحظات داد و همه را دور هم جمع کرد و با ژست

  خوششان را ثبت کردند. 

شاپ شدند. او برای ابانی در اصفهان رفتند و وارد کافیبا راهنمايی محسن به خي

  شاپ را رزرو کرده بود تا همه راحت باشند. يک ساعت کافی

کاری، نورپردازی زيبا و جذاب، ميزهای ديوارهای آجرنما، تابلوهای فلزی کنده

ای و چيدمان تلفيقی مدرن و ای، پارکت قهوههای قهوهپايه فلزی مشکی با صفحه

داد. بوی عطر قهوه در ابتدای ورود آدم ک آرامش خاصی به هر مشتری میکالسي

کرد. همه دور ميزهای موجود نشستند. رامين، محسن، شاهين و نيال را مست می

کردند. شيال و شيوا و ربکا داشتند عکس دور هم نشسته بودند و داشتند صحبت می

  گرفتند. می

  کردند. پچ میچيزی با هم پچآقا و خانم راستاد هم داشتند در مورد 

  های همه را گرفت. رامين گفت:پيشخدمت آمد و سفارش

  واسه حاج آقا چايی دارچينی لطف کنيد بياريد. -

  شاهين پوزخندی زد و گفت:
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  با غنچه گل رز. -

  رامين جدی شد و گفت: 

  دونی که بابات قهوه دوست نداره.هرهر... من جدی گفتم. می -

  ت رامين جا خورده بود سری تکان داد و گفت:شاهين که از حرک 

  بله! -

  و سرش را پايين گرفت و با منوی روی ميز ور رفت.

  رامين چشمک شيطنت آميزی به محسن پراند و گفت:

ترسم بخوره مغزش تغيير ام تو رودروايسی قهوه ترک سفارش داده. میآخه بچه -

  کاربری بده.

  نديدند.شاهين سر بلند کرد و هر چهار نفر خ 

  نيال گفت:

  زشته آقا رامين. - 

  پيشخدمت رفت و شيال از ميز بغل رو به رامين گفت: 

  باز معرکه گرفتی؟ -

ای بگيرم، برای صفحه مجازی اينستا که ملت چکار کنم؟ مثل تو عکس لب غنچه -

  زيرش نظرات پربار بنويسن؟

  آره. بهتر از حرکات جلف توئه. -
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  رامين با اشاره دست گفت:

  پاشو بيا اينجا. 

محسن ببخشيد گفت و از جايش بلند شد و به کنار آقای راستاد رفت. شيال هم کنار  

کشيد، به محتوای مورد رامين نشست. رامين در حاليکه صفحه گوشيش را باال می

  نظرش رسيد. 

  گوشيش را جلوی شيال گرفت و او با ديدن عکسش در جشن تولد دوستش گفت:

  خوب.-

  ها را باز کرد و گفت:کامنترامين 

  اينا رو بخون. -

ديد که رامين چگونه شد و میتر میها هر لحظه سرخ و سرخشيال با خواندن کامنت

جا نوشته بودند، در آمده است.  دوست داشت از خجالت اشخاصی که نظرات نابه

  گفت: اش را از دست او کشيد وزمين دهان باز کند و در آن فرو رود. رامين گوشی

  هامون بوديم االن شديم خروس جنگی فضای مجازی.ما مردا قبالً خروس تو خونه -

  چی شده رامين؟ -

  هيچی. -

  اون چی بود؟ -

  چيز مهمی نبود. -
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  چرا مهم بود، ببينم اون چيه؟ -

  فشرد. شاهين مچ رامين را گرفت و گفت:هايش را به هم میشيال با غصه دست

  بده ببينم چی بود؟ -

  ين دستش را پس کشيد و گفت:رام

  دادم. هر چی بود خودم حلش کردم.اگر الزم بود نشونت می -

  شيال از جايش بلند شد و رفت. رامين رو به شاهين گفت:

  سخت نگير. هر چی که هست من حواسم به اين دو تا هست. -

  ها آن شب و روز بعد را در اصفهان به گشت و گذار پرداختند.آن

مانی که شاهين خواب بود نيال داشت آن جعبه مرموز را بررسی و در شب سوم ز

  شود!انديشيد که چگونه باز میکرد و به اين میمی

چند رمز به آن داد ولی باز نشد و صدای جيک جيک کليدها باعث شد شاهين بين 

  خواب و بيداری بگويد:

  نيال اين صدای چيه؟  -

  هيچی، صدای صفحه کليد گوشيمه. -

  صداش کن.ی؟ بیبچه شد -

  چشم. -

  او جعبه را سر جا انداخت و آباژور را خاموش کرد. به روی تخت رفت و گفت:
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  شاهين! -

  هوم. -

  کنی؟تو اگه بخوای واسه چيزی رمز بذاری از چی استفاده می -

  شاهين نيال را به آغوش کشيد و جواب نداد.

هم زد. شاهين زير لب نيال دستش را ميان موهای خود فرو برد و با کالفگی به 

  خواب آلود گفت:

  چند رقمی؟ -

  سه مثال. -

  آخرين عدد شماره تلفن و روز تولدم با هم. -

مثال آخرين عدد شماره تلفن من سه هست، و روز تولدم بيست و هفتم هست،  -

  رمز بشه سيصد و بيست و هفت؟

  اهوم. -

  ممنون.-

ديد اين جعبه را کسی وقتی میشاهين جواب نداد و دوباره خوابش عميق شد. نيال 

از خانواده او در چمدانش گذاشته است حتماً رمز بايد چنين چيزی باشد. اما شماره 

  کرد؟تلفن و تاريخ تولد چه کسی؟ و اصالً اگر اين نبود بايد چکار می

کرد شاهين هايش را برای جشن حاضر میظهر روز بعد وقتی نيال داشت لباس

  پرسيد:
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  پوشی؟امشب چی می -

  پوشم.من اين لباس رو می -

و آن را به شاهين نشان داد. يک لباس طاليی رنگ پر زرق و برق. بلند و آستين 

  دار بود.

  پشتش رو ببينم؟ -

نيال پشت لباس را به شاهين نشان داد. تا کمر باز بود و دنباله زيبايی داشت. شاهين 

شاهين نشان داد و گفت:  لبخند زد. نيال ذوق زده کفش و کيف ست با آن را به

  خوشگلن؟ 

  ات رو قبول دارم.خيلی، سليقه -

  ممنون. -

  پوشی.ولی امشب اينا رو نمی -

  نيال وا رفت و گفت: 

  چرا؟  -

  چون پشت لباس بازه. -

  ولی زن و مرد قاطی نيست. -

  کی گفته؟ -
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گفتن زدن، ازشون پرسيدم. شيال و ربکا تو خونه داشتن در مورد جشن حرف می -

  پرسی! گفتم که برم لباس مناسب بگيرم. اونام گفتن جداستچرا می

  ذارم اين رو بپوشی.دونستن من نمیدوتاشون سر کارت گذاشتن. می -

  دار روی صندلی نشست و لباس را به آغوش کشيد.نيال غصه

شاهين لبخند زد و از جايش بلند شد. به کنار نيال رفت و مقابل او زانو زد. نيال 

بخند کج او را نگريست. قيافه شاهين در نظرش با اين لبخند کج و اين موهايی که ل

  رسيد.تر از هميشه به نظر میبه زور پشت سرش بسته بود شيرين

  او لباس نيال را در دست گرفت و گفت:

  دار شدی؟برای اين غصه -

  دونی چقدر گشتم تا اين رو انتخاب کردم؟می -

  چه ايرادی داره؟ اولين مراسم زنونه بپوشش.  -

تو که گفتی حق ندارم تو زنونه هم لباس باز بپوشم. پس همين هم ايراد داره. من  -

  چطور فکر کردم تو اجازه ميدی راحت باشم؟ 

  غر نزن. حاضر شو بريم يه لباس خوشگل برات بگيرم.  -

  آخه... -

  آخه چی؟ -

لباس پايين برد. شاهين خنديد و از جايش بلند شد نيال نگاه حسرت بارش را سمت 

  و نيال را با خود بلند کرد و گفت:
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  چشمات رو اينجوری نکن. پاشو بريم.  -

هر دو سريع حاضر شدند. به بازار رفتند و به دنبال يک دست لباس مناسب برای 

  نيال گشتند.

آستين بود اما  ای رنگ، چشم شاهين را گرفت. بدوندر آخر يک پيراهن بلند سرمه

  يک رويه حرير شنل مانند برايش آماده شده بود.

  آمد. شاهين به سراغش رفت واش مینيال همان را تن زد. به چهره

  وقتی نيال را در آن لباس ديد سر فرود آورد و گفت:

  اش رو هم بپوش.رويه -

  هايش انداخت.رويه بيشتر شبيه به شنل بود. آن را هم روی شانه

  گه تو دلت بخواد.خوبه ا -

  از هيچی بهتره.  -

  يعنی دوست نداری؟ -

  نيال سرش را به چپ و راست تکان داد.

  خواد، درسته؟!تو دلت اون لباس طاليی رو می -

  نيال سکوت کرد.

  دم اگر نگاهی رو تنت هرز رفت آروم باشم. باشه، اون رو بپوش. ولی قول نمی -

  نيال سکوت کرد.
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  ت:شاهين کوتاه آمد و گف

  باشه بپوش بيا بيرون. -

ای خوشش آمده بود آن را نيال مانتويش را پوشيد. شاهين که از آن لباس سرمه

  خريد. جاهای ديگر را هم نگاه کردند.

قدر ذهنش درگير آن لباس طاليی بود که گرفت. آننيال اما چيزی چشمش را نمی

  ديد.همه چيز را طاليی می

  ديد گفت:شاهين وقتی کالفگی نيال را 

  نيال بهتره برگرديم هتل. -

  باشه بريم.  -

  او نيال را به هتل برگرداند. پاکت خريد را به او داد و گفت:

  گردم.برو باال من يه کم ديگه بر می -

نيال به اتاقشان رفت و خسته و کسل پاکت را روی ميز گذاشت و در دل شيال و ربکا 

  را به باد ناسزا گرفت.

دانست، نشست و مشغول رمز دادن به آن شد. تاريخ تولد شاهين را میاو پای جعبه 

  آخرين عدد شماره تلفنش هم نُه بود.

دانست روی آن زد نهصد و شانزده. اما اشتباه بود. از بقيه هم خبر نداشت و نمی

  اند.چه تاريخی به دنيا آمده

  چندين عدد ذهنی به آن داد و همه رد شدند.
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  د. جعبه را با عجله برداشت و سمت در رفت و پرسيد:چند ضربه به در خور

  کيه؟ -

  منم.  -

شاهين بود در را گشود. او با پاکت بزرگی وارد شد. در را پشت سرش بست و 

  گفت:

  سالم طاليی. -

  نيال زير لب گفت:

  سالم. -

  شه.تو که هنوز حاضر نشدی! داره دير می -

  وصله آرايش و باقی مسائل رو نداشتم. دونم چکار کنم. ديگه حلباس که ندارم نمی -

  دونستم اونقدر لجوجی که حتی سليقه من رو قبول نداشته باشی. نمی -

  دلم پيش اون گيره.  -

  دونم. ولی اين لباس هم قشنگ بود.می -

بعد دست در پاکت کرد و يک لباس زيبای طاليی بيرون کشيد. بااليش دانتل بود و  

  از کمر به پايين ساتن.

اين زرق و برق اون لباس رو نداره. اندازه اون هم تنگ نيست، اما طالييه. نظرت  -

  چيه؟
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  اش چسباند و گفت:نيال لباس را از شاهين گرفت و آن را به سينه

  عاليه. -

و سريع آن را پوشيد. پشت به شاهين کرد و شاهين زيپ را باال کشيد. کامالً 

  نداز کرد.اش بود. نيال خود را در آينه برااندازه

  اش را خواستنی کرده بود.لباس به تنش نشسته بود و چهره

  رو به شاهين گفت:

  بهم مياد؟ -

  مياد! -

  ممنون.  -

هايش را دور گردن شاهين انداخت. شاهين او را در آغوش کشيد و و بعد دست

  گفت:

  شه بدو برو حاضر شو. داره شب می -

تا چيزی از شاهين بپرسد. شاهين وقتی نيال از شاهين جدا شد و خود را راضی کرد 

  معّطلی او را ديد گفت:

  چيزی شده؟ -

  من رو دوست داری؟ -
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گير شده بود. های نيال را نگريست. با اين سوال غافلشاهين چند لحظه چشم

  دانست چه جوابی بدهد.نمی

  اگر سخته جواب بدی، الزم نيست چيزی بگی.  -

  ت و گفت:های نيال را در دست گرفشاهين دست

اولين باری که ديدمت شبی بود که داداشت، داداشم رو زده بود. يک دختر ترسيده  -

تر از دريای تر از خود من. شايد در ظاهر چون درون من ناآروماما آروم. آروم

طوفانی بود. ولی يک روزی به خودم قول داده بودم هرگز گريه نکنم،  برای هيچ 

  چرا رفت!چيز. مگر اينکه بفهمم نوشين 

دونستم تو کی هستی. خيلی هم فکرم درگير تو نبود تا روز دادگاه. اون شب نمی

قرار رفتی تو بغل سينا فکر کردم يا همسرش جا دوباره ديدمت. وقتی اونقدر بیاون

  هستی يا نامزدش.

قراريت شدم. غبطه خوردم به اين که با وضع سينا تو هنوز ناخواسته مات تو و بی

  رش هستی. تو دلم برای خودم کمی عشق، مثل عشق تو رو آرزو کردم.قراهم بی

کنی. انتظار هم نداشتم قبول روزی که پدرم اون پيشنهاد رو داد فکر کردم قبول نمی

کنی. وقتی قبول کردی گفتم تو هم عين نوشين هستی. اما ديدم نه! زندگی کسی تو 

   هاته حاال يا نامزدت يا برادرت، فرقی نداشت.دست

که من يک آدم احساساتی هستم. بايد کسی دوستم داشته باشه تا بتونم نفس  و اين

  بکشم.
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من که همه جوره پات هستم. منتظر احساس توأم. دوستم داشته باشی، عاشقت 

  شم.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 نمياری؟ -

اش را به ديوار تکيه های نيال را رها کرد و به کنار پنجره رفت. شانهشاهين دست

  داد و خيابان را نگريست و گفت:

دوست ندارم، تو روی تو، از گذشته حرف بزنم. ولی يه روزی، به کس ديگه  -

گرفتم. زيباترين جوابش ار گفتم دوستت دارم و عاشقتم. اما جوابی نمیروزی صدب

  بود.» مرسی منم«در مقابل احساساتم 

تونم ابراز احساس کنم و طرف مقابلم بهم بگه مرسی. پس بذار تو نيال، ديگه نمی

حال خودم باشم. هر احساسی که دارم يا ندارم مهم نيست. مهم اينه که تو حالت 

کنم هت سخت نگذره. آرامش داشته باشی. من هم دارم سعيم رو میخوب باشه. ب

  که آدم باشم.

  پس!-

  پس چی؟ -
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  اگر... -

  اگر؟ -

  اگر روزی من به تو ابراز احساس کردم جوابم... -

  شاهين آرام گفت:

  مطمئن باش جوابم هر چی باشه، مرسی منم نيست. -

آراستن موهايش شد. شاهين نيال سر تکان داد و رفت جلوی آينه ايستاد. مشغول 

  ور بود.هم در افکار خود غوطه

اش با نوشين است او را نيال وقتی فکر کرد که او حتماً در حال انديشيدن به گذشته

  نگريست و برای بيرون کشيدنش از آن حال گفت:

  لباسات حاضرن؟  -

  شاهين رويش را به نيال کرد و گفت:

  جانم؟ -

  گم لباسات حاضرن؟می -

  ه.بل -

هايش را از کمد بيرون آورد و روی تخت انداخت. نيال نگاهی به شاهين لباس

های مرتب شاهين کرد. چند لحظه او را نگريست و بعد لبخند زد و به ادامه لباس

  کارش پرداخت.
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  نيال!  -

  بله.  -

  ديشب يه چيزايی ازم پرسيدی.  -

  مثل چی؟  -

  گفتی؟ ، چی میرمز و تاريخ تولد انگار. درست يادم نيست -

کنی؟ که جوابم چيز مهمی نبود. پرسيدم اگر بخوای به چيزی رمز بزنی چکار می -

  رو دادی. 

  کنی؟شوخی می -

  نه.  -

  خواستی؟برای چی می -

خواستم رمز بزنم به گوشيم اما يادم بمونه. چون فراموشکارم، ولی رمز سه  -

  عددی گفتی.

  کنن.يره. تقريباً خونه ما همه اين کار رو میخوب باقيش رو صفر بزن. يادت هم نم -

  گی؟جدی می -

  اهوم. -

  نيال به فکر فرو رفت. شاهين گفت:
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مثالً رمز گوشی من، نهصد و شونزده هزاره. آخرين عدد شماره تلفنم نُه، شونزده  -

  هم تاريخ تولدمه، سه تا صفر هم برای باقی ماجرا.

  کنی؟تر بزنی چکار میاگر بخوای رمز سخت -

  چندتايی؟ -

  شش تايی -

  آخرين عدد شماره تلفنم. روز تولدم، سال تولدم مثالً سيصدو... هرچی. -

  جالبه. اين شيوه چه کسيه؟ -

  خودم. -

  نيال مشغول آرايش شد.

  چرا آرايشگاه نرفتی؟ -

  تونم خودم رو درست کنم.خودم بهتر می -

  هايش را پوشيد.لباسشاهين مشغول مرتب کردن موهايش شد بعد هم 

ايش را زد، نيال در آينه به او خيره شد. از نظرش چهره اين مرد وقتی کروات قهوه

  بسيار زيبا و جذاب بود.

نيال وقتی کارش تمام شد از جايش بلند شد و برگشت و تيپ شاهين را نگريست. 

ای قهوه ای با کفشپيراهن سفيد راه راه پوشيده بود با کت سفيد. يک شلوار سورمه

ای رنگش را پوشيد. شاهين در کف حرکت ست کرده بود. نيال رفت و لباس سورمه

  نيال مانده بود.
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  پرسيد:

  شه؟کنی؟ پس لباس طاليی چی میچکار می -

  خوام با تو ست کنم.می -

  و خنديد.

ای پوشيدی؟ که با اين همه بدخلقی کردی برای لباس طاليی رنگ، اومدی سرمه -

  کنی؟  شلوار من ست

  هرچند مثل طالييا خوشگل نيست، ولی همين که لباسهامون به هم ميان کافيه -

  آد؟لباس تو به شلوار من می -

  شاهين خنديد و نيال را به حال خود گذاشت. 

وقتی نيال حاضر شد هر دو از هتل خارج شدند و به لوکيشنی که رامين برايشان 

  فرستاده بود رفتند.

رفت و در را برای نيال باز کرد. نيال پياده شد و تشکر کرد.  شاهين وقتی پياده شد

  شاهين دستش را روی سينه خم کرد که نيال بازوی او را گرفت.

هر دو با هم وارد تاالر شدند. رامين به استقبالشان آمد و تا به آن دو رسيد سوت 

  بلندی کشيد و گفت:

  خوشگال رو ببين. چطوری توی راه ندزديدنتون. -

  گه جرأت نکردن.دي -
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  بيا بريم بشينيم ميز ما اون طرفه. -

  نيال و شاهين پشت ميزی که رامين نشان داده بود نشستند.

شان خوش و بش کردند. شيال و ربکا شاهين و نيال از همان فاصله با خانواده

  کردند که داشتند آن دو را برانداز می

  ها شد.با آن پسری به سر ميز خانواده راستاد رفت و مشغول صحبت

  رامين و شاهين هر دو به او خيره شده بودند. شاهين پرسيد:

  اين کيه؟ -

داداش کوچيکه داماده. از ديروز صبح که با داماد و محسن اومدن خونه که ببينن  -

  کم و کسری هست يا نه ول کن نيست، پسره چای شيرين.

  داشته باشه.خوب شايد بهش گفتن به خاطر آبجِی محسن هوامون رو  -

  همه فاميالی درجه يک محسن اومدن اينجا. بايد هوای ما رو داشته باشه؟  -

  بهش فکر نکن حاجی هست. -

  دونم واسه کدوم يکی اينقدر چسب شده به ما!فقط نمی -

  گی؟چی می -

  دقّت کن ببين نگاهش بيشتر به شيالس يا ربکا؟ -
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پسر نيم نگاهی به عقب انداخت و شيال خطاب به آن پسر ميز شاهين را نشان داد. 

ها آمد. با شاهين و بعد برگشت و سری تکان داد و تشکر کرد، بعد به سر ميز آن

  آمد گفت. و بعد رو به نيال سر فرود آورد و گفت:رامين دست داد و خوش

  خوش اومدين. -

  مرسی -

  بنده، کيوان هستم برادر کوچيکتر سبحان و شما؟ -

  خانوِم محسن.شاهين هستم. برادر  -

  کيوان لبخند زد و گفت:

  خوشحالم که افتخار آشنايی با شما رو پيدا کردم. -

  ممنون همچنين. بفرماييد. چرا سر پا ايستادين. -

  مزاحم نيستم؟ -

  خير. -

  شاهين خطاب به نيال گفت:

  تونی بری پيش خانوما.عزيزم، شما می -

  بلند شد و به خانواده راستاد پيوست.نيال با اينکه دوست نداشت، پذيرفت. از جايش 

  رامين گفت:

  خوب آقا کيوان. از خودت بگو بيشتر آشنا شيم. -
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نيال سر ميز نشست که منير خانم و ربکا نگاهی به هم کردند و با اخم نيال را 

  نگريستند.

  شيوا برگشت و به جمع پيوست. شيال پرسيد:

  عروس نيومد؟  -

  فعالً نه. -

  کنن پس؟ چکار می -

  شه.االن پيداشون می -

  شيوا رو به نيال گفت:

  چقد خوشگل شدی. -

  نه به اندازه شما. -

  شاهين کجاست؟ -

  نيال به ميز اشاره کرد. شيوا گفت:

  دردش به جونم ببين چقدر ماه شده داداشم -

  . خيلی وقت بود دلم برای اين شکل لباس پوشيدنش تنگ شده بود.

  نگريست و گفت:او نيال را 

  ست کردين؟ -

  خواستم طاليی بپوشم، ولی لحظه آخر تصميم گرفتم اين رو بپوشممن می -
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  قشنگه بهت مياد.  -

  سليقه شاهينه. -

  ی نيال کشيد و گفت:های صورتی روی شانهشيوا دستی به گل

  قشنگه. -

 با کرد. معلوم بود که عصبی است. شيالپچ میمنير خانم، با آقای راستاد پچ

اش سرگرم بود و نگاه ربکا روی شاهين مات بود و با حسرت نگاهش گوشی

  کرد.می

  منير خانم برگشت و به نيال گفت:

  تو که شرط يادت نرفته! -

  کدوم شرط؟ -

  که يه توله پس بندازی و گورت رو گم کنی؟کدوم شرط؟ اين -

  تمام تن نيال به لرزش در آمد. شيوا معترض گفت:

  مامان!  -

های لرزان آقای راستاد را نگريست. کا و شيال رو به نيال کردند. نيال با دسترب

  مردی که روز اول برايش شرط تعيين کرده بود.

ای که بهتره تا اينجايين، دست بجنبونی و يه توله بندازی تو شکمت. هر چند بچه -

  گيره، درست مثل خودت.از شکم تو باشه هرگز تو دل کسی جا نمی
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تونم تو رو کنار پسرم تحمل ات رو به دنيا بياری و بری. ديگه نمیودتر بچهبهتره ز

  کنم.

امروز اين رو بهت گفتم که فراموش نکنی تو، اينجا فقط يک مهمونی. قرار نيست 

  تو رو تا ابد نگه داريم.

  شيوا عصبی و معترض گفت:

  مامان االن جای اين حرفا نيست. -

داداشت تا عمر داره، با آبجی قاتل برادرش زندگی پس کجا جاشه؟ حيف نيست  -

  کنه؟

  ای داره؟مامان! االن باز کردن اين بحثا چه فايده -

  آقای راستاد به حرف آمد و گفت:

  داری؟تونی دو دقيقه زبونت رو نگهزن، تو نمی -

کنه؟ سر ميز من، کنار من؟ دارم؟ اصال اين، اينجا ، چکار میبرای چی بايد نگه -

بينم، شم. دستش رو تو دست پسرم میبينم خون به جگر میاين رو که میمن 

  خوام روانی بشم.می

خواد تا ابد زن شاهين بمونه. اصالً چرا داره، انگار میيه جوری باهاش قدم برمی

ی ارتباطمون رو قطع کرديم که کمتر به اومد اين مراسم؟ ما همهبايد باهاش می

ای اومده تو جا بيفته. اين رو ببين با چه دبدبه و کبکبهعنوان زن شاهين تو ذهنا 

  جشن. 
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توانست نيشخندهايش را کنترل کند و نيال وقتی نگاهش به او افتاد قلبش ربکا نمی

  هزارتکه شد. 

  دين.چيز، ح... م زاده رو میوهللا همش مقصر شماهايين که به اين بی همه -

  گفت:شيال حيران دست بر ساعد مادرش گذاشت و 

  مامان! -

  اش گند زدن به زندگيمون.مامان و درد. اين و برادر ح... م زاده -

  شيوا دستش را روی ميز کوفت و برخاست. 

دفعه برخاست و به سمت در ورودی پا تند کرد. شيوا ناخواسته با صدای نيال هم يک

  بلند نامش را صدا زد. شاهين و رامين رو به آن سمت کردند.

که سمت در رفت، هر دو با احساس بدی که بهشان دست داد از جا بلند  با ديدن نيال

  شدند و کيوان متعجب به حال آن دو مرد نگاه کرد.

  جا پرسيد:ای به رامين داد. رامين از همانشيوا پشت سر او رفت. شيال اشاره

  چی شده؟ -

  شيال به در اشاره کرد.

  منير خانم گفت:

  بشين به تو چه. -

  هايش تکيه زد و زير لب گفت:د سرش را به دستآقای راستا 
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  هللا اکبر. -

رامين و شاهين به سمت دِر ورودی رفتند. شيوا برگشت و با شاهين رو به رو  

  شد.

  چی شده شيوا؟ نيال کجا ميره؟ -

  تونم با اين کفشا دنبالش بدوأم. مامان دعواش کرد رفت. من نمی -

  رفت. شاهين شيوا را کنار زد و دنبال نيال

رامين هم با عجله از او رد شد. نيال سرگردان از باغ رد شد و بعد بيرون زد و بی 

  هدف راه افتاد.

رفت تا از آن مکانی که آزرده جلوی باغ شلوغ بود و نيال نفس زنان و با عجله می

  شده بود دور شود. 

  شاهين و رامين هم از باغ بيرون زدند.

  رامين تو از اين طرف برو. اگر پيداش کردی خبرم کن.  -

  باشه.  -

خورد شاهين گوشيش را در دست گرفت و با نيال تماس گرفت. گوشی نيال زنگ می

  داد.اما جواب نمی

  يک تاکسی از کنار نيال رد شد. نيال داد زد:

  تاکسی.  -
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را روی صندلی عقب  دستش را بلند کرد. تاکسی چند قدم جلوتر ايستاد. نيال خود 

  انداخت و نام هتل را گفت.

شاهين و رامين چندين بار آن مسير را رفتند و برگشتند. وقتی به هم رسيدند شاهين 

  هايش را ماليد و گفت:با اعصاب خوردی چشم

  گوشی هم جواب نميده. -

  چی شده اصالً؟  -

  انگار مامان باز هم اذيتش کرده!  -

  به پليس زنگ بزنيم؟  -

  نه ميان دم تاالر زشته.  -

  پس چکار کنيم؟  -

  دونم. تو باغ رو گشتی؟ نمی -

  رم باغ رو بگردم. نه کامالً! می -

شاهين با بيچارگی به ديوار باغ تکيه کرد و دوباره به نيال زنگ زد. وقتی جواب 

  نداد برايش يک پيامک فرستاد. 

  کجايی؟ -

  شاهين دوباره پيام فرستاد.بعد از چند دقيقه هنوز جواب نگرفته بود. 

  شم. نيال دارم ديوونه می - 
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  هايش را بگيرد.توانست جلوی ريزش اشکها را ديد. نمینيال پيامک

  نوشت:

نگران من نباش، دارم ميرم هتل، تو بمون کادوی عروس رو بده و بعد از جشن  -

  هم بيا.

  شاهين نفس عميقی از سر حرص کشيد و  نوشت:

  ری؟با چی داری مي -

  کمی بعد جواب آمد.

  تاکسی. -

ها و شاهين گوشی را در جيب کتش انداخت. هر دو کف دستش را روی گوش

  اش گذاشت. کمی صورتش را ماساژ داد. رامين برگشت و گفت:صورت داغ کرده

  نبود شاهين بذار به پليس زنگ بزنم. -

  خوادنمی -

  برگشته هتل. 

  باهاش حرف زدی؟  -

  بله.  -

  گردی هتل يا ميای تو؟ کنی؟ برمیخوب خدا رو شکر. چکار می -

  ميام تو.  -
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  هر دو به درون برگشتند. شيوا نگران پرسيد:

  چی شد؟ -

  گرده هتل. مامان چی بهش گفت؟داره برمی -

گفت بايد يادش نره شرط چی بوده! زودتر يه بچه بياره و بره. گفت از اينکه کنار  -

  مونه و از اين حرفا. بايد به اين فکر کنه تو زندگی تو میتوئه خوشش نمياد و ن

دانست کرد. میاش میشاهين نفس عميقی کشيد. صدای کوبش آهنگ داشت روانی

  ای بيرون آورد و گفت:سردرد شديدی در راه دارد. دست در جيب کتش کرد و جعبه

بگو کاری اين رو از طرف ما بده به عروس، عذرخواهی هم بکن که نمونديم.  -

  پيش اومد که رفتن. 

  تو يک ساعت بمون.  تو کجا ميری؟ نيال رفت حداقل -

شاهين سری تکان داد و راه افتاد. بدون هيچ حرف ديگری. رامين رو به شيوا 

  گفت:

کنه. االن وقت ها رفتار میزن عمو داره شورش رو در مياره. درست مثل بچه -

  اين حرفا بود؟

  مگه همينطوری نوشين رو ديوونه نکرد؟ حاال نوبت نيالس. دونم رامين. چه می -

  رامين زيرلب گفت:

  نوشين از اول موندنی نبود. -

  رامين اوضاع خيلی بده، نگرانم.  -
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  برای چی؟  -

  مامان به نيال فحش داد.  -

  های گرد شده شيوا را نگريست. رامين با چشم

  کنه. ون به پا میفقط خدا کنه نيال چيزی به شاهين نگه. شاهين خ -

  دو دقيقه نشست پيشتون بهش فحش داد؟  -

  هايش را زير بغل زد و گفت:شيوا نگران رامين را نگريست. رامين دست

  شاهين بايد جدا شه وگرنه هر روز يه داستان دارن. -

  از نيال جدا بشه؟  - 

  نه بابا، از خونه بابات.  -

  دونی شاهين چقدر آس و پاسه. با کدوم پول؟ تو که می -

  چرا آس و پاسه؟ بابات هست. -

  کنه از بابا بگيره. قبول نمی -

  های من.خوب بره تو يکی از آپارتمان -

  شناسی؟ عمرا قبول کنه. تو غرور کاذب اون رو نمی -

  پس بشينه تا ابد رنج بکشه. -

کرد روی تخت نشست و رو به پنجره و آسمان مینيال با غمی که در دلش سنگينی 

  تاريک مقابلش کرد.
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ديد که دوست داشت يک جوری خود را از آن وضع خالص آنقدر غمش را عظيم می

  کند.

جا از او گرفت دوست داشت انديشيد که سينا و حسام را يکوقتی به شب پليدی می

  .به همان شب برگردد و دنيا را روی سر سرنوشت آوار کند

پدرش گفته بود اين ازدواج کار سختی است. گفته بود بايد طعنه بشنود، ناسزا 

تواند تحمل کند اما سخت بود. تحمل کرد میبشنود، بدی ببيند و دم نزند. فکر می

کس او را تا هايی برايش سخت بود. تا به حال هيچچنين رفتارهايی، چنين حرف

  اين حد تحقير نکرده بود.

دانست اگر های او بسيار گزنده بودند. میها و طعنهخانم، فحش رفتارهای منير

  دار شود هرگز از گزند منير خانم در امان نخواهد ماند.بچه

بايد فرزندش را بگذارد و برود. آقای راستاد از او امضاء گرفته بود و نيال بايد پس 

  رفت.گذاشت و میاز تولد فرزندش همه چيز را می

پايان آمد! اگر عشقش به فرزندش بیو و شاهين به وجود میاگر احساسی بين ا

  کرد. بود، بايد با شکست بزرگی زندگی مشترکش را ترک میمی

دانست ممکن است آورد. میدانست شاهين در برابر پدرش سرتعظيم فرود میمی

  در آينده روی حرف پدرش حرف نزند.

  خوبی از بر است. دانست آقای راستاد روش رام کردن شاهين را بهمی

های همسرش کمترين واکنش مردی که در برابر حرف» راستاد«اعتماد نداشت. به 

  داد.را نشان می
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خواست به او ديد. حتی شاهين نمیآينده خود را بسيار تاريک و مبهم و جهنمی می

  حرفی از احساسش بزند. 

خواسته بود حرفش ايستاد. اما آن روز نزد میشاهين مردی بود، پای حرفی که می

  را رک بزند. 

ديد. ريخت. او هيچ اميدی در خود نمیهايش میهای نيال گلوله گلوله از چشماشک

های شاهين بيشتر از سر هوس است و برای رفع نيازهايش. حاال مطمئن بود بوسه

  حس کرد به اشتباه احساسات شاهين را به عشق و وابستگی تعبير کرده است. 

مرد بيش از حد غيرتی و مهربان بود. مهرش از سر دل رحمی بود شاهين فقط يک 

  کرد. شد نيال را از خود دور مینه احساس و اگرنه وقتی عصبانی می

  بود.  آسيب نرساندن به نيال تنها، يک بهانه

بافت و تمام خانواده ای که خورده بود با خود توهم مینيال از ترس و از ضربه

  ديد. یراستاد را دشمن خود م

  اش را بر حسب دل رحمی گذاشته بود. هر کس هم که مهربانی کرده بود، مهربانی

  او زير لب گفت:

ی خانواده راستاد رو از کارهاشون شم. من همههيچوقت وابسته دشمنام نمی -

داديم کنم روزی صدبار بگن کاش به اون پسر رضايت میکنم. کاری میپشيمون می

  رفت. می
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هاشون پشيمون بشن. اول از همه هم راستاد بزرگ. مردی که م از کردهکنکاری می

  من بهش پناه بردم و اون من رو معامله کرد.

ذارم. قبل از اينکه اونا به من ضربه بزنن، تکشون میمن داغ بچه رو به دل تک

ندازمتون. حق ندازمتون. به بدبختی میزنم. به التماس میهام رو میمن ضربه

  گيرم. گيرم. حق فحشا رو میهای مادرم رو ازتون میالتماس

کليد در قفل دِر اتاق چرخيد. شاهين به درون آمد. در را بست و جلو آمد کتش را از 

حرف پشت به نيال در اين طرف تخت تن بيرون کشيد و درون کمد آويزان کرد. بی

  نشست.

هايش را روی نيال از جايش بلند شد و رفت چمدانش را از کمد بيرون کشيد. لباس

هايش درون چمدان شد. زمين انداخت. در چمدان را باز کرد و مشغول چيدن لباس

  گفت. کرد اما هيچ نمیشاهين کارهای عصبی او را تماشا می

د از جا بلند شد و داد. وقتی چمدان را پر کرتوجه کارش را انجام مینيال هم بی

هايش را پرت کرد و شلوار جينش را پوشيد. لباس مجلسی را از تنش بيرون کفش

  کشيد و زير لب گفت:

  از اولش هم معلوم بود نحسه. -

شرت پوشيد. روسری را سرش انداخت و پالتويش بعد آن را کنار انداخت و يک تی

ش را گرفت و سمت در اش انداخت و دسته چمدانرا تن زد. کيفش را روی شانه

  رفت.

  کرد گفت:شاهين که تا آن لحظه ساکت بود و داشت حرکات عجوالنه نيال را نگاه می
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  کجا به سالمتی؟ -

  خونه. البته خونه بابام نه اون خراب شده بابات. -

  شاهين لبخند زد. لبخندش به پوزخند و بعد هم به خنده آرامی بدل شد.

  با آرامش گفت:

  بيا بشين. -

توجه به شاهين در را باز کرد و بيرون رفت و در را به هم کوفت. شاهين ال بیني

ها هايش را دو طرفش گذاشت و با فشار روی آننفس عميقی کشيد و دست

  برخاست. 

از اتاق بيرون رفت و خود را به نيال رساند. دسته چمدان او را گرفت و با تحکم 

  گفت:

  برگرد اتاقت. -

  برد و گفت: نيال صدايش را باال

  خوام از اين جهنم برم.نيال مرد. می -

  صدات رو بيار پايين نيال، آبروريزی نکن. برگرد تو اتاقت. -

  نيال چمدانش را کشيد و گفت:

  خوام برم.می -

  تر کشيد و گفت:شاهين چمدان را محکم
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  گرديم.ما زير صدتا دوربين وايساديم. برگرد تو اتاق همين امشب برمی -

چمدان نيال را به اتاق برگرداند. نيال هم پشت سر شاهين برگشت و به در تکيه  

  کرد.

  شاهين مشغول جمع کردن وسايلش شد. پرسيد: 

  خواستی با چی بری؟به سالمتی تنهايی می -

  اتوبوس. -

  شاهين با عصبانيت رو به نيال داد زد:

  صاحبی؟بی -

  نيال به آرامی گفت:

  داشته باشم؟مگه حيوونم که صاحب  -

  شاهين کت شلوارهايش را از کمد بيرون کشيد و گفت:

دونم تو چی هستی؟! مثل ديوونه ها حيوون هم بدون جفتش جايی نميره. من نمی -

  يه لحظه خوبی يه لحظه داغون. هيچ کاريت سر اصول نيست.

  ديوونه که تو بودی! -

سته کفشش را از کمد شاهين که رويش به کمد بود با شنيدن اين حرف نيال ناخوا

بيرون کشيد و با قدرت سمت او پرت کرد. اگر نيال سرش را ندزديده بود حتماً 

  کرد. هايش را خورد میکفشش دندان
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  نيال نفس زنان نگاهی به لنگه کفش انداخت و بعد شاهين را نگريست.

  با ناباوری لبخند زد و گفت:

  کنی؟تو به من کفش پرت می -

  ادبيت گل پرت کنم؟ برابر بیانتظار داری در  -

  گی؟ادب نيستی که هر چی از دهنت درمياد به من میتو بی -

  شاهين سکوت کرد و وسايلش را درون چمدان گذاشت. خطاب به نيال گفت:

  کفش من رو بده. -

نيال با لگد به کفش زد و آن را جلويش انداخت. شاهين نيال را برانداز کرد و لنگه  

  درون چمدان انداخت.  زيپ چمدانش را کشيد.  کفش را برداشت و

  ای گرفت. گوشی را برداشت و شماره

  بله.  -

  يه نفر رو بفرستيد اتاق هفتصد و بيست و چهار چمدونای ما رو ببره پايين. -

  چشم.  -

  شاهين گوشی را روی دستگاه گذاشت و خطاب به نيال گفت:

  تو اصالً با اجازه کی از تاالر بيرون زدی؟ -

  با اجازه خودم.  -

  جا کردی. بی -
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  کنه. بايد به مادرت ياد بدی با من چطور برخورد می -

  فهمی اون دشمنته؟ دم، اما تو نمیمن به مادرم به خاطر رفتارش حق نمی -

  ادبی کنه. امشب مادرت خيلی تند رفت. باشه، ولی حق نداره به من بی -

يال بها زبان بی زبانی به مادرش توهين شد نشاهين به نيال خيره شد. باورش نمی

  کرده است. سمت او رفت و پرسيد:

  چی گفتی؟  -

خواد و اليق ادبی کنه، حق نداره هر چی دلش میگفتم مادرت حق نداره به من بی -

  خودشه بار من کنه. اون...

  گردونی به خودش؟ ادبه، و هر چی گفته بر میيعنی مادر من بی -

  آره، حقشه. -

  محکم شاهين حرف را در حلق نيال خفه کرد. سيلی

سوخت. شاهين در صورت او نيال از ضرب دست شاهين گيج بود. صورتش می

  فرياد زد:

  شعور.بی -

نيال ناباور دستش را روی صورتش گذاشت و جای سيلی شاهين را ماساژ داد. نيال 

  نگاهش را از زمين کند و به شاهين و چهره درهم و عصبيش داد. 

  صدای لرزان گفت: با
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از اين به بعد هر کی به من يا سينا، يا پدر و مادرم توهين کنه، جوابش رو با  -

  دم.توهين می

حتی اگر اون شخص مادرت باشه. اون به من و سينا گفت حرومزاده به بچه نداشته 

  تو ميگه توله.

توی تاالر گم خودتی. بايد از اين لحظه به بعد هر کی به من هر چی بگه من هم می

  اومدم.کردم میدادم. نبايد ول میجوابش رو می

شاهين بی معّطلی سيلی دوم را در صورت نيال فرود آورد. نيال لبش را تکانی داد  

  اش را ماليد و رو به شاهين که هنوز عصبی ايستاده بود گفت:و صورت گزگز شده

  تو هم لنگه مادرتی، بهتر از اون نيستی. -

سيلی سوم باال رفت که در زده شد. دستش را پايين آورد و  دست شاهين برای

بازوی نيال را گرفت و او را به کنار پرت کرد. نيال روی زانويش افتاد اما سريع 

  خود را جمع کرد و روی نزديکترين مبل نشست. 

شاهين در را باز کرد و کنار رفت. پيشخدمت هتل وارد شد. هر دو چمدان را برداشت 

  و گفت:

  گردم.رای باقی وسايل بر میب -

او رفت. شاهين در را پشت سرش بست. او رفت و روی يک مبل نشست و 

سيگارش را آتش زد و در سکوت به سيگارش پک زد. نيال هم در سکوت با 

  کرد.هايش بازی میناخن
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کرد به گريه اش میکرد بغضی که داشت خفهدرد صورتش زياد بود و سعی می

توانست داد. اما او نمیسرخش احساس بدی به شاهين می تبديل نشود. صورت

  ادبی نيال را بپذيرد. بی

کرد به خاطر مادرش چنين واکنشی از خود نشان داده است و خودش هم باور نمی

  گفت حقش بود.نيال را به باد کتک گرفته است، اما چيزی هم در درونش می

رفتن بودند. شاهين نگاه گذرايی به نيم ساعت بعد هر دو با آسانسور در حال پايين 

  ی نيال انداخت.چهره سرخ و گرفته

شاهين دستش را جلو برد تا دست او را بگيرد.نيال خود را کنار کشيد و با باز شدن 

در آسانسور خود را بيرون انداخت و به کنار ماشين که جلوی ساختمان پارک شده 

  بود رفت. 

شين آمد و دِر جلو را برای نيال باز کرد اما نيال شاهين بعد از تسويه هتل به کنار ما

 رفت و روی صندلی عقب نشست و بعد هم دراز کشيد.

  شاهين با نگاه به حرکات نيال در را به هم کوفت و رفت پشت فرمان نشست.

چند لحظه در همان حال نشست و سعی کرد ذهنش را آرام کند. يک قرص مسکن  

و آن را به حرکت در آورد و به قصد ترک شهر، خورد و بعد ماشين را روشن کرد 

  سمت خرجی رفت.

ادبيش در کرد. خودش هم اين حد از بیريخت و گريه مینيال بی صدا اشک می

طور او را بزند. تا به مقابل شاهين را باور نداشت. اما انتظار هم نداشت شاهين آن

. حتی در وخيم ترين حال هر چه که پيش آمده بود شاهين دستش به او نخورده بود
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شرايط که شاهين به شدت کنترل اعمالش را از دست داده بود نيال را کتک نزده 

  بود.

شاهين سيگاری به لب گرفت و شيشه کنارش را پايين کشيد. بسيار از دست نيال 

ادبيش. هرچند به مادرش هم حق هايش، به خاطر بیعصبانی بود. به خاطر توهين

اش بد و داد به خانوادهکند. اما به همسرش هم اجازه نمیداد به همسرش بد نمی

  بيراه بگويد. 

  فيلتر سيگارش را از پنجره بيرون انداخت و ديگری را روشن کرد. 

کشد يعنی روانش به شدت دانست وقتی شاهين پشت هم سيگار مینيال هم حاال می

  به هم ريخته است.

فهميد او چقدر اگهانی ماشين میهای نها و تکاناز صدای بوق و چراغ ماشين

خواست همان لحظه اتفاقی بيفتد و ناراحت است و تعادل ندارد. اما ته دلش هم می

  هر دو باهم خالص شوند. 

  شاهين چند دقيقه بعد عصبی صدا زد:

  نيال.-

  نيال جواب نداد. دوباره صدا زد:

  شنوی؟نيال نمی -

  يواشکی داشت جواب داد:حوصله و با صدايی که خبر از گريه نيال بی

  ديگه چيه؟ -
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  بشين ببينم.  -

  نيال نشست. شاهين آينه را رو به او تنظيم کرد و گفت:

  تو امشب چه مرگته؟ -

  نيال جواب نداد. 

  شه به من جواب بدی ببينم مشکلت چيه؟ می -

مشکل من تويی، مشکلم پدرته، مشکلم مادرته، مشکلم آبجی کوچيکته، مشکلم  -

تونی حلشون کنی؟ مشکلم اون قرار داده که پاشو امضاء کردم که ه. میدختر عموت

  دار شدم بذارم برم. هر وقت بچه

  مگه من نگفتم بار آخرت باشه که اسمش رو مياری؟  -

  من اسمش رو نميارم مادرت که هست هر دفعه يادآوری کنه. اون هم جلوی همه.  -

  اد و پرسيد: مغز شاهين به کار افتاد و ياد حرف شيوا افت

  مادرم از کجا خبردار شده؟ -

  حتماً بابات بهش گفته.  -

  شاهين سکوت کرد. نيال عصبی گفت:

ای داری تو. اونا کمر به نابودی من بستن. ولی من نابودشون يه همچين خانواده -

  کنم. کنم. نابودتون میمی

  شاهين با نگاه در آينه گفت:
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  کردی.مثل اينکه سيکلت نزديکه قاطی  -

  طور نيست.هيچ هم اين -

  شاهين با صدای بلند داد زد:

فهمی يا خودت رو به نفهمی زدی؟ مگه من نگفتم فکر اون قرارداد تو واقعاً نمی -

رو از سرت بيرون کن. من آدمی نيستم که تو رو طالقت بدم. اگر يه گلوله تو مغزم 

  کنم.خالی کردم برگه طالق رو امضاء نمی

يه چايی دارچينی با غنچه گل رز ميل کنن، يه نقشه واسه راضی  حاج آقاتون -

  کشن. کردن شما می

  شاهين با لحن بسيار جدی گفت:

نيال! حدت رو بدون. کاری نکن بپيچونم تو الين مخالف دوتامون رو راحت کنم.  -

دونستی برای بعدش، مگه تو نميگی اون قرارداد رو امضاء کردی، پس از قبل می

  توی خونه ما. ديگه اين بحثات سر چيه؟ چی اومدی

گی باهاش کنار بيا. پس چرا ادای مهربونی در آهان! همينه. تو هم داری می -

  مياری؟ 

  کنی. نيال من اصالً انتظار چنين رفتارايی از تو نداشتم. اصال خوب رفتار نمی -

  از اين به بعد همينه.  -

  شاهين عصبی داد زد:

  کنی؟ چرا؟ چته؟ مگه چکارت کردم؟ چرا اذيت می -
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  نيال آرام گفت:

خودی داد نکش. حق به جانب هم نشو. وقتی قراره با من بازی بشه من هم بی -

  دونم چطوری بازيتون بدم. چرا من آدم احمق داستان باشم؟می

ر شبيه هات بيشتگم. تو با اين رفتارا و حرفتو به من نگاه کن. ببين من چی می -

  احمقايی. 

باشه من احمق ولی تو هم هيچ کاره اين زندگی هستی. تو هم يه عروسک خيمه  -

خوان تو رو برقصونن و از من انتقام بگيرن. اما شب بازی هستی. پدر مادرت می

  از پا درشون ميارم. 

  شاهين سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

کنی واقعاً؟ مامانم که اخالقش مصرف میقشنگ مشخصه تََوهم سنگينی زدی. چی  -

همينه. بابام هم به اين روش تو رو زن من کرده. من هم که قصد طالق دادنت رو 

  ندارم. ديگه چه مرگته؟

  گی يکی هم چوپان دروغگو.آره. يکی تو راست می -

  نيال ديگه داری شورش رو درمياری.  -

  چرا؟ قرار نبود تو من رو بزنی.  -

احترامی کنی، قراری هم نبود ی نداشتيم، اما قرار هم نبود تو به ما بیچنين قرار -

  که در برابر گستاخيت سکوت کنم. مثل بدبختای زن ذليل. 

  احترامی نيست؟ اسم کارای مادرت بی -
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فهمی تونه با تو خوب باشه. زور که نيست! میشو از دست داده. نمیمادر من بچه -

بينه خودش رو کنترل کنه. تونه تو رو میريخته. نمی اين رو؟ روح و روانش به هم

  شه کرد؟ متوجهی يا نه؟ چه می

  فهمم. نه. من از اين به بعد فقط خودم و افکار و منطق خودم رو می -

  فايده است.مثل اينکه امشب حرف زدن با تو بی -

  شاهين سکوت کرد و نيال را به حال خود گذاشت.

  . روی اسپيکر زد و جواب داد.گوشی شاهين به صدا در آمد

  بله رامين.  -

  حالت چطوره؟ خوبی؟ -

  خوبم. -

  نيال چطوره؟ -

  شاهين نگاهی به آينه انداخت و گفت:

  خوبه. -

حاجی خيلی نگرانتون بود. حيف شد مراسم رو از دست دادين. خيلی خوش  -

  گذشت.

  خوبه. -

  نگفتم؟ -
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  چی رو؟ -

  اون پسره کيوان. -

  خوب؟ -

  ربکا گفته بود بذار با هم بيشتر آشنا شيم.به  -

  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.  -

گه از سر راه خوب کرده. ما ربکا رو برای زندگی بفرستيم چند شهر اونورتر! م -

  آورديمش.

  بابا يه چل کمتر. خوشت مياد؟ -

خاک تو سرت رامين. خواهرت بايد دم دستت باشه. مشکلی براش پيش اومد زود  -

  کنارش باشی.

  تو فکر کردی کسی از پس ربکا بر مياد؟  -

کنی همه مثل خودت مونگولن؟ شايد اين پسره يه اخالق گندی تو چرا فکر می -

  خوای جمعش کنی؟ ور باشی چطور میداشت. ازشون د

  به نظر آدم بدی نيست. -
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  دونه ذاتت خوبه يا بد؟ تو هم به نظر بد نميای. ولی کسی چه می -

  خواستی چکار کنی؟ گفتم دست رو شيال گذاشته میحاال اگه می -

  به گور پدرش خنديده.  -

  رامين خنديد و گفت:

  کليساها رو ببينيم، خواب نمونين.خواييم بريم خوب تو هم بابا. فردا می -

  گرديم.ما داريم بر می -

  گی، بچه شدی؟چی می -

ها رو سر های مامان پر بود. خواست برگرديم. کاسه کوزهنه. نيال دلش از حرف -

  من شکوند و اجباراً راه افتاديم

  کنم آروم شه.خيال االن کجايی؟ من خودم نيال رو راضی میبابا بی -

  شديم. دو ساعته راه افتاديم خيلی دور -

  شوخی نکن. -

  گم.نه. جدی می -

  زنيم.جون رامين دور بزن برگرد. بيا بشين با هم حرف می -

  اومدم.جون رامين خيلی دور شديم و اگرنه می -

  زدی تو ذوقم جوِن داداش. گوشی رو ميدی نيال؟ -

  شنوه.رو اسپيکره می -



660 
 

  ازت انتظار نداشتم.نيال! چه کاری بود کردی؟ واقعاً  -

  به شما مربوط نيست آقا رامين. -

  رامين سکوت کرد. شاهين نگاه متعجبش را در آينه انداخت. رامين گفت:

  خوب داداش امری نيست؟ -

  شبت بخير. -

  شب بخير. -

  با قطع شدن ارتباط شاهين گفت:

  چه مرگته؟ رامين هم با تو بده؟ کی اندازه رامين حواسش بهت هست؟ -

  حوصله دستش را به صورتش کشيد. سکوت کرد. شاهين بی نيال

های امين حبيبی عالقه او پخش را روشن کرد. از آنجا که فهميده بود نيال به آهنگ

های مورد عالقه خود انداخته بود. حاال دارد چندين آهنگش را روی فلش بين آهنگ

  با پخش شدن اولين آهنگ عمداً آن را رد کرد که نيال گفت:

  رد نکن.  -

  چی گفتی؟  -

  بذار بخونه.  -

  اول خواهش کن.  -

  کنم. نمی -
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  مقداری از آهنگ بعد پخش شد که شاهين آن را هم رد کرد. نيال گفت:

  کنی؟داری اذيت می -

  کنم.نه. دارم ادبت می -

  من نيازی به ادب شدن توسط تو ندارم. -

کرد. بعدی که شروع شد شاهين اش را باال کشيد و آن آهنگ را هم رد شاهين شانه

  دست برد عوضش کند که نيال عصبی گفت:

  کنم بذار بخونه و اذيت نکن. خواهش می -

  شاهين نگاهی در آينه انداخت و گفت:

  ندازه. خواهش کردن سخته ولی کارت رو راه می -

با آن آهنگ غمگين شاهين آرنجش را کنار شيشه زد و سرش را به دستش تکيه 

  يک دست فرمان را چسبيد.کرد و با 

  من و تو توی اين دنيا 

  يه درد مشترک داريم 

  ی درديمدوتامون خسته

  رو قلبامون ترک داريم

  من و تو کوه درديم و

  يه گوشه زخمی افتاديم
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  کنيم انگارداريم جون می

  رو زخمامون نمک داريم

  تموم زندگيمون سوخت

  هامون مردتموم لحظه

  هوای عاشقيمونو  

  کسيمون بردبیهوای 

  من و تو مال هم بوديم

  من و تو جون هم بوديم

  خوره افتاد به جونمون

  تموم جونمونو خورد

اش را به خاطر آورد. ی زندگی تلخ دو سال گذشتهريخت و لحظه لحظهنيال اشک می

  هقش را رها کرد. کسی سينا افتاد و هقياد بی

اش ين نفس عميقی کشيد و پيشانیسرش را جلو برد و به صندلی جلو تکيه داد. شاه

دانست با داد. حتی نمیی نيال بيشتر عذابش میرا با غصه ماساژ داد. صدای گريه

کند يا با گوش دادن به اين آهنگ ياد چه افتاده است. برای بدبختی االنش گريه می

  گوش دادن به اين آهنگ ياد حسام افتاده است. 
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است حال او را به هم بريزد و صبر کرد تا کرد ولی نخواش میاين بيشتر عصبی

اش را برای کرد انگار کلمه به کلمهانگيز پايان يابد. هر چند حس میی غماين ترانه

   اند.خود او و نيال قلم زده

  من و تو توی اين دنيا 

  اسير دست تقديريم

  همش دلهره داريم و

  با اين زندگی درگيريم

  کشيم انگارنفس که می

  ون ميدن دارن شکنجم

  داريم آهسته آهسته 

  ميريم تو اين تنهايی می

  شديم مثل يه ديواری

  ريزه کم داره میکه کم

  هوای خونمون سرده 

  مثل غروب پاييزه

  تقاص چيو ما داريم

  ديم؟ به کی واسه چی پس می
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  آخه واسه ما اين روزا

  انگيزه؟ چرا انقد غم

  گيزی زندگی خود و نيال فکر کرد. انو شاهين به غم

  من و تو توی اين دنيا

  يه درد مشترک داريم

  ی درديم دوتامون خسته

  رو قلبامون ترک داريم

  من و تو کوه درديم و 

  يه گوشه زخمی افتاديم

  داريم جون ميکنيم انگار 

  ن نمک داريمرو زخمامو

  زخمی از امين حبيبی

ش کرد و هيچ حرفی نزد. فقط به وقتی آهنگ تمام شد شاهين پخش را خامو

ها خواست با گوش کردن آهنگ بعد با اين گريههای نيال و دليلش انديشيد. نمیگريه

  خود را کور کرد.

توانست او و کارهايش را بفهمد. فکر کرد و نمیاصال حال و روز نيال را درک نمی

  کرد. اش میکند ديوانهکه او به حسام فکر میاين
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  قيقه بعد جلوتر توقف کرد و گفت:شاهين چند د

  نيال پياده شو يه چيزی بخوريم. -

  خورم.نمی -

  شاهين رو به عقب کرد و گفت:

ام. خيلی اذيتم کنی، خيلی جفتک بندازی دنيا دونی که تا چه حد ديوونهببين، می -

  ريزم سرت.رو می

  کنی؟بکن ببينم چکار می -

از کرد که نيال از او به گوشه ماشين شاهين با عصبانيت دستش را سمت نيال در

  گريخت و گفت:

  ميام. -

شاهين پياده شد و در را محکم به هم زد و آن را بست. نيال هم به ناچار پياده شد. 

شستن  وقتی وارد رستوران بين راهی شدند شاهين سفارش کباب داد و پس از

  هايش مقابل نيال نشست.دست

  کرد.گفت، حتی شاهين را نگاه نمیمینيال در خود فرو رفته بود. هيچ ن

های کباب را آوردند. شاهين برای نيال چند سيخ خالی کرد. و چند دقيقه بعد سيخ

  ها را روی ديس خود خالی کرد.بعد باقی سيخ

  زد. شاهين خطاب به او گفت:شاهين مشغول خوردن شد. اما نيال لب نمی
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غذا و شکمت هم قهری و مشکل تو با من قهری، با خانوادم مشکل داری، با  -

  گم.ور که بريم، ديگه هم بهت نمیشه. بخداری؟ االن باز تو راه حالت بد می

نيال نفس عميقی کشيد و يک لقمه برداشت. شاهين به او لبخند زد و برايش نوشابه 

  ريخت.

  در بين غذا خوردن نيال گفت:

  از اين به بعد قراره من رو بزنی؟  -

نداريم. ولی اگر خيلی رفتارات همراه با توهين باشه، آره. تحمل نه. چنين قراری  -

کنم. واقعاً من امروز با تو چکار کردم که با من اون برخورد رو کردی؟ مادرم نمی

  به تو توهين کرده بود درست. کارش هم خيلی زشت بود.

ز کنم. ولی رفتار تو هم خيلی توهين آميبرگرده خونه هم حتماً باهاش صحبت می 

زدی. اون حرفا بود. مادر من هرچقدر هم بد باشه نبايد تو روی من اون حرفارو می

  کنم.تارت رو هم هرگز فراموش نمیو رف

  من... -

  شاهين دستش را باال آورد که نيال سکوت کرد. شاهين گفت:

شدی. با من اومدی، منتظر من گذشته از اين نبايد از تاالر با اون لباسا خارج می -

  گشتی پيش من.شدی يا برمییهم م

گم اون چه رفتاری بود از خودت نشون وقتی که برگشتم هتل و هيچی بهت نمی

  خوای برگردی شهرمون. تنها؟دادی؟ با اتوبوس می
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کنی؟ اصال من کجای ماجرا بودم که تو اعصابم رو خورد کردی تازه توهين هم می

  با من اين برخورد کردی؟

  تو من رو زدی. -

زدمت؟ به خاطر لفظ خيلی زشتت. عفت کالم هم خوب چيزيه. مخصوصاً  چرا -

  واسه زن.

  مادر تو هم همونطور حرف زد. -

  مادر من خيلی زشت و زننده حرف زد؟ -

  دقيقاً. -

  شاهين سرش را باال آورد و خيره در چشمان نيال گفت:

  دين.سطحين. هر دوتون بد رفتار کرپس تو و مادرم توی دو کفه ترازو هم  -

  او لقمه دستش را پايين آورد و گفت: 

  کنی؟تو بايد زنی باشی که کفش شوهرت رو جلوش پرت می -

  چون تو همون کفش رو به قصد زدن من پرت کردی تو صورتم. -

ام؟ من هم رفتار يه ديوونه رو به تو نشون دادم. چون تو گفتی من ديوونه -

  پسنديدی؟ 

  نه. -
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کنی؟ مادرم هر چی هم به تو گفته بود مادرم توهين می تو روی من وايسادی و به -

  باز بزرگترته.

  بزرگتری که بلد نيست بزرگتری کنه. -

کردی. حساب مامان تو بلد بودی کوچيکتری کنی؟ الاقل به خاطر من اينجوری نمی -

  رسم.که با منه. ولی حساب تو هم به وقتش می

شد ک پيش من هم ، پس خوب میتو که توی تاالر خانومی کردی و جواب ندادی

  غرورت رو حفظ کنی. من هم بلد بودم چکار کنم!

هر دو سکوت کردند و باقی شامشان را بدون بحث خوردند. بعد دوباره حرکت  

  کردند.

  شاهين هر طور که شد نيال را کنار خود نشاند. وقتی حرکت کرد گفت:

  شی. تا اين حد اعصاب خورد کن میکردم اگه بخوای فکر نمی -

نيال که بازويش را به پنجره تکيه زده بود و از روی شانه مسير تاريک را نگاه 

  کرد گفت:می

  ذارم زندگيم رو نابود کنين.نمی -

  اين حرکات کمر به نابوديش بستی. خواد زندگيت نابود بشه ولی تو باکسی نمی -

  نيال پوزخندی زد و گفت:

  خواد.نخواد مامانت می هر کی هم -

  شاهين نيم نگاهی به او انداخت و زير لب گفت:
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  متوهم.  -

نيال جوابی نداد، به همان شکل بيرون را نگاه کرد. کم کم خوابش گرفت و 

  هايش روی هم افتاد. پلک

اند. فهميد اين احساسات و افکار عجيب چرا در وجود نيال قليان کردهشاهين نمی

  کند. اده است و اينطور رفتار میز دست دچرا آرامشش را ا

های چهار طرف را روشن کرد. بعد هم نيال او آهسته کنار جاده توقف کرد و چراغ

را آهسته به صندلی تکيه داد و صندلی او را خواباند. کتش را از عقب برداشت و 

  روی تن نيال کشيد و دوباره به حرکت در آمد. 

رسيدند. شاهين ماشين را به درون پارکينگ  دو ساعت مانده به صبح به مقصد

  های ماشين برخاست. نگاهی به کت رويش کرد و گفت:برد. نيال از تکان

  رسيديم؟ -

   آره. برو پايين. -

هايش را عوض کرد و از خستگی و سر درد وقتی وارد سوئيت شدند شاهين لباس

  هوش شد. بيش از حد تقريباً روی تخت بی

  را روی مبل انداخت و خوابيد.  نيال هم پتو بالشش

شاهين روز بعد ساعت يازده بيدار شد و رفت دوش گرفت. وقتی بيرون آمد نيال را 

ديد او روی مبل های او چکار کند. از اينکه میدانست بايد با بهانهنگريست. نمی

  خوابيده است عصبی شده بود. 
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تويش را زير بغل بزند و متنفر بود از اينکه زمان قهر يکی از دو طرف بالش و پ

  بخواهد جدا بخوابد. 

  ترک کرد و رفت به شرکت سر بزند. لباس پوشيد و منزل را

راست به اتاقش رفت سيستم را روشن کرد و مشغول  وقتی به شرکت رسيد يک

  شد. منشی وارد اتاق شد و گفت:

  آقای مهندس چيزی الزم دارين؟ -

  لطفاً يک ليوان چای تلخ. -

  فردا با خانم ضيائی قرار مالقات دارين.چشم. شما -

  چه ساعتی؟ -

  ساعت ده صبح. -

  مونه.خيلی خوب، يادم می -

منشی سر فرود آورد و رفت. در شرکت پدرش هيچ زنی حضور نداشت و تمام 

  کارمندهايش مرد بودند.

هايش چند روز پيش از مسافرتشان به اصفهان خانم ضيائی آمده بود تا درخواست

اش رفت، نگاه کنجکاو و کند. زمان رفتن خانم ضيائی، وقتی به بدرقهرا مطرح 

  عجيب کارمندهايشان روی او را به خاطر آورد و زير لب خنديد.

  گوشی همراهش به صدا در آمد. مادرش بود. جواب داد و گفت:

  بله. -
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تو به حدی رسيدی که از اون دختره بی همه چيز حرف شنوی کنی و بذاری بری  -

  ول کنی؟ ما رو

  داريد.يک لحظه گوشی رو نگه -

شاهين اين را گفت و برخاست و سمت در رفت. منشی با سينی آمد. جلوی در سينی 

  را از او گرفت و با پايش در را بست.

  سينی را روی ميز گذاشت و گفت:

  الو. -

  تو اينقدر بدبخت... -

رم. تا حاال هر گيگوش کن حاج خانم. فحشايی که به زنم دادی رو نديد نمی -

  که داغ شاهرخ رو دلته.برخوردی داشتی رو گذاشتم به پای اين

بخشم. بهتره از همين لحظه به بعد ديگه هيچ ولی اين بددهنی کردنتون رو نمی

کاری به کار نيال نداشته باشين. چون يک بار ديگه صداش در بياد و به اخالق شما 

  کنم.اعتراض کنه طور ديگه رفتار می

  کنی؟هين تو من رو تهديد میشا -

کنم. شماها به دونی که شاهين اهل تهديد نيست و من فقط به حرفام عمل میمی -

  گيرين؟چه حقی برای زندگی من تصميم می

من بزرگتر توأم. تو حق نداری به خاطر کسی که جای خون برادرت زنت شده  -

  اينقدر اهميت بدی.
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. ولی نه اونقدر واجب که اگر بخوايين زندگی بزرگتر من هستين احترامتون واجبه -

  من رو به هم بريزين در برابرتون سکوت کنم.

دم حرمت زنم رو پايمال کنه. دفعه آخرتون هم باشه به هيچکس حتی شما اجازه نمی

  کنين.ها يا توی مکانی زن من رو کوچيک میجلوی بچه

دم تا ن اجازه میکر کردی ماينقدر زنم زنم نکن. اون مهمون دو روزه زندگيته. ف -

  ابد نگهش داری؟

  شاهين داد زد:

  ام اجازه من دست شماست؟مگه توی سی و چهار سالگی -

  تو قرارداد امضا کردی. -

  شاهين بيشتر داد زد:

کدوم قرارداد؟ من هيچی امضا نکردم من فقط يه عقدنامه امضاء کردم و تموم،  -

  مهر طالق بزنه روش.تونه که اون هم بزرگتر از شما هم نمی

  اون دختره خودش امضاء کرده. -

نيال غلط کرد با خودش. حاج خانم کاری نکن که اون روی سگم باال بياد و  -

  پشيمونی به بار بيارم.

  تو... -

کنم ولی پای طالقنامه رو امضاء من به نيال هم گفتم. يه گلوله تو مغزم خالی می -

  اه نرين.کنم. پس اينقدر رو اعصاب من رنمی
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  آره ديگه. تو هم خودت رو به خاطر اون بکش. -

  به خاطر اون نيست، از کارای شماست. -

  کنم.بذار من برگردم تکليفم رو با اون دختر روشن می -

  خواد کسی بهش بگه تو.جرأت می -

  شاهين کاری نکن آقت کنم. -

  ی ميز نشست و خنديد. گفت:شاهين روی لبه

  چکار کنی؟-

  کنم.میآقت  -

مگه چند بار چند بار حق آق دارين؟ مگه سر نوشين نگفتی آقت کردم؟ مگه  -

  روزگارم سياه نشد؟ 

  هايش روی هم کليد شدند. دندان 

  من...  -

  شاهين فرياد زد:

  خوای؟ديگه چی می -

اش نشان از حال خرابش داشت. صدای پدرش در در پی های عميق و پینفس

  گوشش پيچيد که گفت:

  الو شاهين. -
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اش شاهين ُمرد حاجی، شاهين ُمرد. اون قرارداد، هرچی که هست با هر بندی، پاره -

گيرم. من بچه کنين. به جون خودم نباشه به مرگ شاهرخ، خودم رو ازتون میمی

نيستم شماها با من اينطوری رفتار کنين. يه زن برام گرفتی به هر دليلی و هر کی 

. اون االن ديگه زن ابدی منه. حاجی از همين لحظه به که هست، دستتون درد نکنه

بعد يکيتون، هر کی که باشه، اسم طالق رو روی زندگی من بياره تا ابد اسمش رو 

  نميارم، تمام.

  باشه خودت رو ناراحت نکن.  -

  امری نيست؟  -

  خدانگهدارت. -

يال روی شاهين ارتباط را قطع کرد و گوشی را روی ميز انداخت. با ديدن عکس ن

  اش آن را دوباره برداشت. نفسش را فوت کرد و گفت:صفحه گوشی

مگه مرده باشم که بذارم ترکم کنی. شاهين احمق و ساده گذشته نيستم. برای نگه  -

جنگم. اينا مگه تو خواب ببينن من تو رو از دست بدم. تو داشتنت با کل دنيا می

  تنهاييم رو پر کردی.

قفل جعبه گذاشت ولی باز نشد. خسته و کالفه وارد باغ شد ها سر به سر نيال ساعت

  کشيد.چرخيد و زمين را بو میها نشست. فِردی در باغ میو روی پله

  ها گفت:کمی بعد مه لقا از باالی پله

  خانم نيم ساعت ديگه شام حاضره. آقا کی ميان؟  -
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  دونم مه لقا خانم.نمی -

  خوب پس من برم ميز رو بچينم. -

  خوريم.زم نيست. مثل هميشه توی سوئيت میال -

  خواين يه تغييری توی حال و هواتون بدين؟خانم جون حاال که بقيه نيستن. نمی -

  نه مه لقا. - 

  چراغ پارکينگ روشن شد و پشت بندش صدای ماشين شاهين به گوش رسيد.

  م شام رو آماده کنم بيارم پايين.آقا اومدن فدای سرش بشم. من بر -

دقيقه بعد شاهين از در پارکينگ بيرون آمد و سمت ساختمان راه افتاد. نيال که چند 

  .هنوز دلگير بود نگاهش را از او گرفت و آهی کشيد

فردی سمت شاهين دويد و جلوی او باال و پايين پريد و پارس کرد. شاهين روی 

  پايش نشست و دستش را به سر او کشيد وگفت:

  چيه فردی؟ خوشحالی پسر. -

  فردی با شادی له له زد و سرش را بيشتر به دست شاهين ماليد.

  شاهين گفت:

بايد يه فکری برات بکنم. اگه قسمت باشه از مجردی درت ميارم. تو هم حق داری  -

  شاد باشی.
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و آرام خنديد. دستش را زير گردن فردی کشيد و بعد از جايش بلند شد و کيف و 

  پاکت کنارش را برداشت.

   رسيد گفت:وقتی به نيال

  سالم. -

  نيال او را سرد نگريست و گفت:

  سالم. -

  چرا نشستی تو سرما؟ -

  دلم خواست! -

  شاهين چانه و ابرويش را باال انداخت و گفت:

  خود دانی. -

ها باال رفت و به سوئيت رفت. نيال بيست دقيقه در باغ نشست و بعد به بعد از پله 

  سوئيت برگشت.

ويض کرده بود و روی مبل لم داده بود. نيال رو پوشش را هايش را تعشاهين لباس

درون کمد گذاشت و تی وی را روشن کرد و در گوشه انتهايی مبل چهار نفره 

  ها را عوض کرد.نشست و شبکه

خيالی نيال انداخت و برخاست و به کنار در رفت و از همانجا شاهين نگاهی به بی

  گفت:

  مه لقا خانم. -
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  بله -

  کنم گرسنمه. دارم ضعف میمن خيلی  -

  چشم آقا. قربون قد و باالت برم. االن ميارم. -

  خدا نکنه. دستت درد نکنه.  -

  و برگشت و نيم نگاهی به نيال انداخت و زير لب گفت:

  يکی ديگه بايد قربون قد و باالی من بره. به حال من رسيدگی کنه نه شماها. -

ه لقا با سينی غذا آمد. در حال چيدن ميز پشت ميز نشست و منتظر ماند. کمی بعد م 

  بود که شاهين گفت:

  دونی که. سبزياتم. میعاشق قرمه -

  آره جونم. -

  از حق نگذريم يه جای ديگه قرمه سبزی خوردم عين مال خودت عالی بود. -

  نوش جون آقا. کجا بود؟  -

چشمکی شاهين با چنگال دستش به پشت سرش که نيال نشسته بود اشاره داد و 

  اند. لبخند زد و گفت:زد. مه لقا فهميد که به منزل پدر نيال رفته

  نوش جون آقا. -

  ممنون. -
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خد رو شکر شمام از وقتی ازدواج کردين بهترين شدين. خوابتون، خوراکتون،  -

  همه چيز بهتر شده.

  بله خدا رو شکر اگر بعضيا بذارن.  -

  نيال زير لب گفت:

  ين رو به عقب چرخيد و با جديت گفت:بعضيا مثل مادرشون. شاه-

  زنمت با ديوار يکی شی.شم همچين میاسم مادر من رو نيار وگر نه پا می -

  تو که عادت کردی به زدن. االن هم بيا بزن. -

  مه لقا با مهربانی گفت:

  آقا! به خاطر من. -

  شاهين با تأسف سر تکان داد. مه لقا سمت در رفت که شاهين گفت:

  خانم.مه لقا  -

  بله آقا. -

  های روی ميز را نشان داد و گفت: به ميز توالت اشاره کرد و بسته

  اونا سوغاتيای شما و شيرين جانن. -

  چرا زحمت کشيدين آقا؟ ممنون. -

  زحمتی نيست.  -

  خوشحالم کردين آقا. -
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  مبارکتون باشه. -

  مه لقا سوغات را برداشت و رفت. شاهين گفت:

تونی به خودت اجازه بدی م هم خيلی گرسنه. اگر يه وقت میامن هم خيلی خسته -

  پاشو بيا بشين سر ميز شام رو کوفت کنيم.

  نوش جان. -

شاهين برخاست که نيال کنترل را کنارش انداخت و با ترس ايستاد و به سرعت کنار 

  داشت.ميز آمد. شاهين نگاه خشمگينش را از روی او بر نمی

  با همان ابروهای به هم پيوسته نشست که نيال هم نشست. 

انداخت و شاهين نفس عميقی کشيد و مشغول شد. گاهی نگاهش را روی نيال می

دانست در ذهن شاهين هزاران حرف آورد و مینيال سنگينی نگاه او را تاب نمی

  چرخد. پس گفت:برای سرزنشش می

  بگو خودت رو راحت کن. -

  ه گفت:شاهين بی مقدم

بينم. ذارم، ولی از تو بی احترامی میاول اينکه من با همه وجود بهت احترام می -

  اش را قورت داد گفت:او يک قاشق به دهان برد و چند لحظه بعد که لقمه

  شم.کنی ديوونه میمحلی میدوم اينکه بهم بی -

  يک جرعه نوشيدنی نوشيد و گفت:  
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ی به استقبالم. بغلم کنی خسته نباشيد بگی ولی انتظار دارم ميام تو خونه بيا -

  کنی.عقل رفتار میدرست شبيه زنای بی

  کنم واگرنه عقلش رو دارم.رو نمیای ندارم که اين کارا بهت عالقه -

شاهين در يک آن دو دستش را روی ميز کشيد و هر چه که روی ميز بود کف اتاق 

ب رفت. شاهين از جايش بلند شد ريخت و نيال هراسان جيغ کشيد و برخاست و عق

  و تهديد وار گفت:

  ات به من رو، به روی من نيار.گیعالقبی -

و بعد رفت و روی مبل نشست و به سينمای خانگی خيره شد. نيال روی زمين 

های ظرف شد. شانس آورده بود همه روی نشست و گريان مشغول جمع کردن تکه

  پارکت ريخته بود. 

  سمت در رفت و صدا زد:شاهين برخاست و به 

  مه لقا خانم. -

  بله! -

  ش رو نبريده.بيا کمک کن اين ظرفای شکسته رو جمع کن تا اين دختر دست خود -

  مه لقا سريع پايين آمد و گفت:

  خدا مرگم بده خانم، چی شده. -

  شاهين داد زد:

  بلند شو ببينم. -
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را تميز کرد و رفت.  نيال از جايش بلند شد و روی تخت نشست. مه لقا سريع زمين

  شاهين هم کاپشنش را تن کرد و از منزل بيرون رفت. 

  نيال روی مبل نشست و زانوهايش را در آغوش کشيد و گريه کرد. 

آمد. وقتی فکر شان زياد شده بود و داشت از پا در میطی دو شب گذشته تَنِش بين

  شود. های شديد شاهين میهای خودش موجب واکنشکرد ديد بدخلقی

دانست حاال که شيوا نيست کجا شاهين تا دير وقت نيامد و او نگران بود. نمی

  کجاست. رود. رامين هم نبود تا به شاهين زنگ بزند و بپرسد می

دار و عصبی از شنيدن حرف نيال به خيابان آمده بود. از شاهين اما غصه

ی خلوتی در ترين سوپرمارکت دو پاکت سيگار خريد و به پارک رفت. گوشهنزديک

تاريکی پارک کرد. در ماشينش را گشود و رو به پارک نشست و مشغول سيگار 

  کشيدن شد. 

خواست سردی حرفی را که از کرد میمی زد و سيگاری دودهر بار که فندک می

نيال شنيده بود به آتش بکشد. اما چيزی در درونش شکسته بود و حالش بهتر 

  شد.نمی

  کم کم سر درد شديد و عصبی هم به سراغش آمد و حالش را بدتر کرد. 

هايش را روی زانوهايش گذاشت و سر به زير پک محکمی به سيگار زد و آرنج

  ه کرد. پيش پايش را نگا

کاود! شايد نگاهش قرارش چرا اينچنين زمين را میفهميد نگاه بیخودش هم نمی

  رحمانه نيال از سرش بيفتد. زد تا چيزی برای ديدن بيابد و فکر حرف بیدو دو می
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چند ساعت بعد بود که نيال از نگرانی تاب نياورد و پا روی غرورش گذاشت و 

  شاهين ارسال کرد و پرسيد:اش را برداشت و پيامی به گوشی

  کجايی؟-

اش نگران بود و راهی جز اين برای رفع نگرانی نداشت. شاهين با صدای گوشی 

برگشت و دست بلند کرد و آن را از روی داشبورد برداشت. با ديدن سوال نيال اول 

  نوشت:

  نگران نباش اومدم پارک سيگار بکشم، تو بخواب. -

  و با خود گفت:اما دوباره همه را پاک کرد  

  مگه براش مهمه؟ -

  عصبی نوشت: 

  قبرستون. -

آهی کشيد و » قبرستون«نيال کمی بعد جواب گرفت. آن را باز کرد و با ديدن کلمه 

  . ت و به روی مبل انداخت تا بخوابدپتو بالشش را برداش

 اما هر کار کرد خوابش نبرد. ساعتی پهلو به پهلو شد که با شنيدن صدای دِر بااليی

راحتی کشيد سوئيت قلبش به تپش افتاد، کمی بعد با باز و بسته شدن دِر پايين نفس 

  و خود را به خواب زد.
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شاهين بعد از آن همه سيگاری که کشيده بود خسته و له شده به منزل برگشته بود. 

وقتی وارد سوئيت شد با ديدن نيال روی مبل اخم ريزی کرد. کاپشنش را سر جا 

  ايش را تعويض کرد. رفت مسواک زد و دست و صورتش را شست. هگذاشت و لباس

های مچاله شده را درون سطل روی بعد از خشک کردن دست و رويش دستمال

  ميزتوالت پرت کرد و به سمت مبل رفت و پتو را به شدت از روی سر نيال کشيد.

حمی بازوی رخيز شد. شاهين را نگريست. او بدون دلنيال ترسيده از جا پريد و نيم 

  نيال را چنگ زد و از روی مبل پايين کشيد. نيال ترسيده گفت:

  کنی؟چکار می -

شاهين نيال را سمت تخت کشيد و او را به شدت روی تخت پرت کرد. نيال محکم  

روی تخت افتاد. شاهين برگشت و بالش نيال را برداشت. سمت تخت برگشت و 

  کرد برخيزد پرت کرد.میبالش را محکم به سمت نيال که داشت تقال 

العمل نشان دهد و بالش در صورتش خورد و دوباره نيال نتوانست به موقع عکس

  روی تخت افتاد.

او نشست و بالش را پشت سرش گذاشت و حرکات عصبی شاهين را نگريست. 

  ديد حرکاتش عادی نيست. ت چون میحتی جرأت اعتراض به شاهين را نداش

و بعد در را قفل کرد و چراغ را خاموش کرد و کليد  شاهين دو قرص مسکن خورد

جان قرمز رنگش به محيط اتاق پاشيد و کمی از آن را ديوار کوب را زد. نور کم

  روشن کرد.

  کرد گفت:شاهين به تخت رفت و رو به نيال که ترسيده نگاهش می
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عه بعد کنی. دفگيری و جای خوابت رو جدا میبار آخرت باشه باِلِشت رو بغل می -

  کنم. با کتک ميارمت تو جات.نمی اينقدر خوب برخورد

  نيال دراز کشيد و بغض کرده گفت:

  گم که ياد گرفتی من رو بزنی. شاهين غريد:می -

  االن که نزدم، بگير بخواب. -

و خودش با سردرد شديدی که داشت دراز کشيد و رو به نيال سرش را ميان 

را پشت سرش به هم قفل کرده بود و با هايش بازوهايش کشيد و فشرد. دست

  فشرد.بازوهايش دو سمت سرش را می

نيال رو به او چرخيد تا حالت شاهين را بهتر ببيند. وقتی او را ديد فهميد سردرد 

رمق، غم در دلش آوار رنگِ بیدارد. با نگاه به چهره درهم او زير آن نور سرخ 

  شد.

. بغضش شکست و به گريه افتاد و سريع دوست نداشت او را اينطور دردمند ببيند

  هايش سرازير شد. ی چشماز گوشه های اشکگلوله

  شاهين غريد:

  شه. نيال بسه، سرم داره منفجر می -

  نيال همانطور گريان گفت:

  سر دردت تقصير من بود. -
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شاهين سکوت کرد و به حرف نيال انديشيد. چند لحظه بعد چشم گشود و نگاهش 

  زد. آرام گفت:های سرخش خنجر به دل نيال میچشم را باال برد.

  کنم؟کنی؟ به خاطر اينکه من اذيتت میچرا گريه می -

  کنم. نه، اين منم که تو رو اذيت می -

  خيال نيال.بی -

  خوب بودی!به خاطر من سردرد شدی. سر شب  -

  شاهين به سختی لبخند زد و گفت:

من رو نخواستی. خوب موفق شدی. ديگه االن ناراحتی؟ مگه تو اعصاب خورديه  -

  کنی؟چرا گريه می

  نيال دستش را را روی ساعد شاهين گذاشت و گفت:

  گی.تو راست می -

  چی رو؟  -

  شعورم.من احمقم، بی -

  برای چی؟  -

خوام بدجنسی کنم و آزارت بدم. ولی بعدش مثل من آدم بدجنسی نيستم اما می -

  رين آدم زندگی منی.تگناهتو بی شم.سگ پشيمون می

  های دردناکش را روی هم گذاشت. زير لب گفت:شاهين آهی کشيد و چشم



686 
 

خواد کسی به مادرم چيزی بگه. همونطور ببخشيد که توی هتل کتکت زدم. دلم نمی -

  خواد کسی تو رو آزار بده.که اصالً دلم نمی

  نمياد و پشيمونم. تو ببخشيد که اون حرفا رو زدم، اين کارا با شخصيت من جور در -

  شاهين آهی کشيد و سرش را بيشتر فشرد و گفت: 

  که گذاشتم تو کمدم، فردا بردار. برای عذرخواهی ازت يه کادو گرفته بودم -

نيال خود را جلو کشيد و روی تخت نشست و سر شاهين را بلند کرد و روی پايش  

او شد. شاهين  های او را کنار زد و مشغول ماساژ دادن پيشانیگذاشت. دست

هايش را روی هم کرد نگريست. بعد هم پلکلحظاتی نيال را که هنوز هم گريه می

  گذاشت و

  گفت:

  دم ديگه هيچوقت دستم رو روت بلند نکنم.قول می -

  اونی که بايد قول بده منم نه تو. بايد قول بدم ديگه اذيتت نکنم. -

  قول ميدی؟  -

  ترسم نتونم سر قولم بمونم.می -

  هات رو پاک کن.عيب نداره، اشک -

هايش را پاک کرد و ماساژ دادن پيشانی شاهين را ادامه نيال با پشت دست اشک

داد. شاهين که بعد از دقايقی آرام گرفته بود و کمی سردردش فروکش کرده بود، 

  دست نيال را گرفت و گفت:
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  کافيه، بيا بخواب. -

  خوبی؟  -

  خيلی بهترم. -

دراز کشيد. شاهين نيال را بغل کرد و صورتش را به سينه او  نيال کنار شاهين 

هايش را روی هم گذاشت و اين آرامش را برای تمام لحظات چسباند و پلک

  اش آرزو کرد.زندگی

  

  

  بخش دوم:

  فصل دوازدهم.

آن روز نيال وقتی بيدار شد شاهين رفته بود. بعد از انجام کارهايش و خوردن 

هين رفت و پاکت را بيرون آورد. آن را باز کرد. يک شاخه صبحانه به سراغ کمد شا

  گل سرخ در آن بود که تقريباً پالسيده بود و نوک گلبرگهايش سياه شده بودند. 

نيال آن را روی ميز توالت گذاشت و بعد جعبه قرمز رنگ را باز کرد. يک گردنبند 

آن را نگريست. زد. دستش را زير پالک انداخت و ظريف و زيبا به او چشمک می

يک قوی کوچک بود. جای چشمش يک نگين ريز آبی بود و روی پرهايش سه 

  نگين سفيد کار شده بود. لبخند زد و آن را به گردنش انداخت.
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طاقت نياورد و وارد سرويس شد و خود را با آن گردنبند نگاه کرد. از آن خوشش 

  اش را برداشت و به شاهين پيام داد.آمد. گوشی

  ، ممنون خيلی قشنگ بود.سالم - 

  م، مبارکت باشه. يه عکس بفرست. سال -

اش تنظيم کرد نيال دوربين جلو را مقابل خود گرفت و دوربين را روی گردن و سينه

  و يک عکس گرفت.

معطلی آن را برای شاهين ارسال کرد. شاهين پس از باز کردن عکس يک بی 

  استيکر لبخند شيطنت آميز فرستاد.

  :نيال نوشت

  چيه؟ -

  جواب آمد:

  من از زمينه گردنبند بيشتر خوشم اومد. -

نيال متوجه منظور شاهين نشد! وقتی عکس را با دقت نگاه کرد تازه فهميد منظور  

  شاهين چه بوده است! صورتش سرخ شد و نوشت:

  ادب.بی -

  عکس را از صفحه شاهين حذف کرد. شاهين جواب داد:

  عکست تو گالريم ذخيره شده. -
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چند لحظه بعد عکسی به نيال آمد. وقتی آن را باز کرد ديد شاهين همان عکس را 

  ای که پالک افتاده بود خط کشيده بود.پس فرستاده است. در حاليکه دور نقطه

های نيال شروع به سوختن کرد. ترجيح داد ديگر جواب شاهين را ندهد و با گونه

  خود فکر کرد:

  ت! هر چه باشد او هم يک مرد اس -

های داغش گذاشت و به هايش را روی گونهنيال گوشی را کنار گذاشت و دست

  های زناشويی شاهين انديشيد. کمی بعد سر تکان داد و به سراغ جعبه رفت.شوخی

داد اشتباه سرش را با باز کردن رمز آن جعبه گرم کرد. اما هر عددی که به آن می 

  فايده بود. کرد بیبود. هر چه اعداد را زير و رو می

فکری به ذهنش رسيد و سعی کرد اعداد را مرتب وارد کند. اما شانس خود را 

  امتحان کرد و از شماره پانصد شروع کرد.

  گرفت. زير لب گفت:ه انگشتش داشت درد میآنقدر عدد به صفحه داد ک

  کردم. انگار اشتباه کردم.کاش از اولين اعداد شروع می -

  با زدن عدد نهصد و دوازده هر سه قفل با صدای تقی باز شدند. 

  نيال راست شد و جعبه را نگريست. دستی به آن کشيد و دربش را آهسته باز کرد. 

ای دار بود. دفتر را در آورد و جلد پارچه ی خاطرات رمزدرون جعبه يک دفترچه

  و صورتی آن را نگريست. 
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پيدا کردن رمز دوم بسيار سخت بود. تصميم گرفت محل اتصال دو سمت دفتر را 

  قيچی کند. 

اند و درون داشتهبا خود فکر کرد حتماً بايد چيز مهمی باشد که آن را رمز شده نگه

  اند.دهداری کريک جعبه رمزدار سه قفله نگه

از جايش برخاست و سمت ميز توالت رفت تا قيچی را بردارد که صدای باز شدن  

  بندش صدای منير خانم را شنيد.دِر بااليی سوئيت و پشت

  من بايد برم تکليفم رو با اين پدرسوخته روشن کنم. -

کرد در سوئيت پيچيد. نيال سريع و چند ثانيه بعد صدای ضرباتی که به در وارد می

ت در را برای منير خانم باز رگشت و دفتر و جعبه را درون کمدش گذاشت و رفب

  کرد.

منير خانم نيال را به داخل سوئيت هول داد و در را بست و قفل کرد. قدم به قدم جلو 

  رفت و تهديد کنان رو به نيال گفت:می

؟ ی چش سفيد حاال اونقدر دم درآوردی که پسرم رو به ضد من بشورونیدختره -

  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 زير 

  کنی!ندازی و نه جواب ميدی نه فضولی میمی

ً همونی هستم که شما میگی چشم. میهرچی بهت گفتم فقط می گين؟ تو گی حتما

  دم شاهين تا ابد با تو زندگی کنه؟فکر کردی اجازه میفکر کردی کی هستی؟ 
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ام فرق داره. طور ديگه دوستش های ديگهاون پسر بزرگمه. همه چيش با بچه 

  ذارم محبتش به تو بيشتر بشه.دارم. نمی

کنم آبروت میذارم با تو ادامه بده. بیکنم مثل سگ از چشمش بيفتی. نمیکاری می

  نه پرتت کنه بيرون.که مثل آشغال از اين خو

  رامين پشت در آمد و منير خانم را صدا زد.

پشت نيال به ميز و صندلی خورد. دستش را به صندلی گرفت و برای حرص دادن  

  ماه منير گفت:

  کنم.جا نابود میبچرخ تا بچرخيم حاج خانوم. خودت و خاندانت رو يک -

تونه زندگی اون بدون من نمیذارم. شه. داغش رو به دلت میپسرت هم مال من می

بينين. اون از شدت تنهايی خيلی زود وابسته شده. فکر کنه، خودتون هم دارين می

  مونه.به اينکه، شاهين بخواد من رو ترک کنه، براتون در حد يک آرزوی محال می

  پرسته. خواهيم ديد.اون فرزندی که از من باشه رو می

  ده هيچ شناختی از شاهين ندارين.يزنين که نشون مشما طوری حرف می 

منير خانم از اين جواب نيال برافروخت و گلدان ِگلی روی ميز را با دست چپ 

  برداشت و محکم در صورت نيال زد. باالی اَبروی نيال شکافت و خون از آن جهيد.

  نيال دستش را روی جای زخم گذاشت.

هوش روی زمين افتاد و بید و وقتی دستش را پايين آورد با ديدن خون تلوتلو خور

  شد.
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  منيرخانم از ديدن حال او ترسيد.

  آهسته روی پايش نشست و نيال را تکان داد و گفت:

  دختر، دختر. -

ريخت از جايش بلند شد. طور از پيشانی او میوقتی نيال جواب نداد و خون همان

بعد از او شيال سمت در رفت و در را باز کرد. رامين در را هل داد و به درون آمد و 

  و ربکا خود را به درون اتاق انداختند.

  هايش گرد شد و گفت:رامين با ديدن نيال روی زمين چشم

  وای خدا، نيال. -

و جلو دويد و کنار نيال نشست و او را تکان داد. نبضش را کنترل کرد که منير خانم 

  گفت:

  است؟ حالش چطوره؟ زنده -

  جواب شاهين رو چی بديم؟ زنده است. چکار کردی زن عمو، -

هايش را زير بدن نيال انداخت و او را بلند کرد و روی تخت گذاشت و رو به دست 

  ربکا فرياد زد: 

  يکيتون زنگ بزنه اورژانس. -

به سراغ کمد شاهين رفت و اولين لباسی که دم دستش آمد را آورد و روی زخم 

  پيشانی او گذاشت و فشار داد.

  اس گرفت و چند لحظه بعد گفت:شيال با اورژانس تم
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  االن ميان، نميره رامين.  -

  به مادرت بگو.  -

  ی لخت نيال گذاشت و با دست ديگر جای زخم را فشرد. رامين دستش را روی شانه

ضطرابش را به صورت نيال نگاه کرد. در صورت او خيره شده بود و حال بدش و ا

  توانست پنهان کند.نمی

  زمان رسيدند. د تا اينکه شاهين و اورژانس همهمه مضطرب نشسته بودن

  شاهين هراسان وارد منزل شد و با ديدن مه لقا گفت:

  چی شده؟ کی حالش بده؟ -

  نيال خانم!  -

ها پايين رفت هزار فکر بد به سراغش آمد. وقتی وارد سوئيت شد شاهين تا از پله

  زد. پرسيد:دتند میو نيال را با آن حال روی تخت ديد دلش فرو ريخت. قلبش تن

  چی شده؟ -

ردن نگاه و با نگاه کردن به دست رامين روی تن نيال سرخ شد. رامين با دنبال ک

  شاهين دستش را پس کشيد.

  پزشک جلو رفت و گفت:

  اجازه بدين. -
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لخت نيال رامين کنار رفت و پزشک مشغول معاينه او شد. شاهين با ديدن بدن نيمه

  شد. پزشک پس از معاينه گفت:جلوی دو مرد بيشتر عصبی 

يريم، ممکنه ضربه مغزی شده بهتره ببريمش بيمارستان و از سرش عکس بگ -

  باشه.

  همه هراسان به هم نگاه کردند. شاهين به گلدان نگاه کرد و با صدای بلند گفت:

  اينجا چه خبره؟ چی شده؟  -

  رامين بازوی او را گرفت و گفت:

  درگير شده و با گلدون زده توی سرش.آروم باش. زن عمو باهاش  -

  شاهين ناباور رو به مادرش گفت:

  حاج خانوم! -

  کرد. اما منير خانم حتی سر بلند نمی

شاهين قبل از بلند کردن نيال يک روپوش و روسری برای او آورد و خطاب به شيال 

  گفت:

  نتونستی يه چيزی تنش کنی؟ -

  همه چيز يهويی شد، دستپاچه شدم. -

  را دور سر نيال انداخت و روپوش را با احتياط تن او کرد.   روسری
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خودش نيال را بلند کرد و روی برانکارد گذاشت. وقتی نيال را بردند شاهين مادرش 

  داشت و گفت:را نگه

فقط دعا کن باليی سرش نياد. خدا به سر شاهده طوريش بشه، خاک اين خونه  -

  کشم. رو به توبره می

  ها رفت. را برداشت و به دنبال آن هايشاو رفت قرص

  در آمبوالنس نشست و يک قرص مسکن خورد. به نيال خيره شد و آرام گفت:

  شه؟خوب می -

  پرستار که در حال وصل کردن سرم بود گفت: 

  اسکن انجام بديم. معلوم نيست.تیبايد حتماً از سرش عکس بگيريم و سی -

  هين دست او را گرفت و گفت:نيال تکانی به سرش داد و ناله کرد. شا

  داره به هوش مياد.  -

  کمی بعد نيال چشم باز کرد، ديدش تار بود. شاهين دست او را فشرد و گفت:

  نيال. -

  نيال زيرلب صدا زد:

  مامان، مامان. -

  ی چشمش سرازير شد. شاهين دست او را به لبش چسباند و گفت:و اشک از گوشه

  عزيزم، من مراقبتم. -
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اسکن از سرش تیبرداری و سیبيمارستان رسيدند او را برای عکسوقتی به 

  بردند. رامين وقتی عکس را تحويل گرفت، به شاهين گفت:

  رم پيش دکتر. تو پيش نيال بمون من می -

  برم تو پيش نيال بمون که تنها نمونه. نه! خودم می -

   تو بيشتر به من احتياج داری. -

  دکتر عکس را بررسی کرد و گفت: هر دو به اتاق دکتر رفتند.

خوشبختانه هيچ مشکلی نيست. يه زخم سطحيه، نه جمجمه آسيب ديده و نه مغز.  -

  فقط چند تا بخيه روی جای زخم الزم داره.

  صورتش گذاشت و نفس عميقی کشيد.  شاهين با آسودگی دو دستش را روی

 به هوش آمده بود و پرستار مشغول بخيه زدن زخم روی ابروی نيال شد. نيال کامال

  رامين منتظر تمام شدن کار بودند.شاهين و 

  مأمور پليس وارد اتاق شد و با نيال مشغول صحبت شد و گفت:

گزارش دادن توی محل بيهوشی شما يه گلدون شکسته وجود داشته و کسی با  -

  کنيم.گيری میکايت کنيد و ما پیتونيد شگلدون شما رو زده. اگر بخواييد می

ال شاهين را نگريست. شاهين نگاهش را از او گرفت و بيرون رفت تا راحت ني

  باشد. نيال آرام گفت:

  يک درگيری ساده با مادرشوهرم بود که تموم شد. ديگه اهميتی نداره.  -

  خوای شکايت کنی؟خيلی ساده بوده که االن اينجاييد؟! نمی -
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  نه، الزم نيست.  -

  مطمئن هستين؟  -

  بله. -

  ترسين؟ از کسی نمی -

  نه اصالً.  -

  ذاريم اتفاقی براتون بيفته. شما تحت حمايت ما هستين ما نمی -

  نه، نگران نباشيد. ممنون.  -

  خواييد به خانوادتون خبر بديم؟ می -

  نيال دستش را سمت رامين بلند کرد و گفت:

  ايشون داداشمه. -

  فت:مأمور نگاهی به رامين کرد و سر تکان داد و گ

  شکايتی ندارين؟  -

  بستگی به خواهرم داره، هر طور خودش بخواد.  

  مأمور خطاب به نيال پرسيد:

  شوهرت همون آقاست که بيرون رفت؟ -

  بله.  -

  با اون که درگير نشدی؟  -
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  نه.  -

  رامين گفت:

جناب ايشون زمان درگيری سر کار بودن. در ضمن مشکلی با همسرشون ندارن.  -

  ره. يه خورده با مادر شوهرشون آبشون تو يه جوب نمی

  کنن؟ باهم زندگی می -

  بله.  -

  که ديگه از اين مشکالت پيش نياد.پس بهتره مراقب باشيد  -

  و بعد روز بخير گفت و از اتاق بيرون رفت. 

ا به سمت نيال تکان داد و اينطور از او تشکر کرد. نيال رويش را به رامين سرش ر

پنجره کرد و پلک بست. وقتی اتاق خلوت شد رامين شاهين را صدا کرد. نيال به 

  کمک شاهين نشست.

های او با حوصله موهای نيال را مرتب کرد و روسری را روی سر او انداخت. کفش

  نيال را پايش کرد. 

  ی شاهين گذاشت و گفت:شاهين لبخند زد. نيال دست بر شانه رامين به حرکات

  پوشم.زحمت نکش، خودم می -

  شاهين راست شد و زير بازوی نيال را گرفت و کمک کرد از تخت پايين بيايد.

  بريم؟ -
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  آره.  -

  تونی راه بری؟می -

  آره. -

  خوای؟ احياناً بغل نمی -

ست. در نگاه او محبت، دلشوره و کمی حال شاهين را نگرينيال سر بلند کرد و بی

  شوخی ديد. سرش را به چپ و راست تکان داد.

  نيال با تکيه به شاهين تا ماشين رامين رفت. وقتی سوار ماشين شدند رامين گفت:

  چيزی الزم ندارين بريم خونه؟ -

  خونه نرو، برو خونه عمو جليل.  -

  چرا اونجا؟ -

  کار دارم، برو خونه عمو.  -

  چشم.  -

  ی راهی. حسابی اذيت شدی. تو هم خسته -

  نه اين چه حرفيه. -

  مامان چرا رفت سراغ نيال؟  -
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اصفهان که بوديم وقتی شنيد برگشتين کالً کفری شده بود. مثل اسفند رو آتيش  -

بود. بعد که خودش بهت زنگ زد و تو باهاشون درگير شدی و گفتی چرا اين 

  خواست از نيال زهرچشم بگيره.ی بود. يه جورايی میحرفارو به نيال زدين، عصب

  حاجی کجا بود پس؟  -

گفتن قلبش ناراحت شده بيمارستان حاجی نرسيده رفت ديدن حاج اکبری. می -

  بستريه. 

  خيلی خوب.  -

  وقتی به جلوی منزل عمويش رسيدند شاهين گفت:

  تو نميای تو؟ -

  نه! من برم خونه دوش بگيرم. -

  پس صبر کن من نيال رو بذارم و باهات ميام.  -

  نيال رو بذاری اينجا؟ -

  آره. -

  چرا؟  -

  يه کاری دارم.  -

شاهين رفت و زنگ در را زد. کمی منتظر ماند، صدای مردی در اطرافش پيچيد که 

  گفت:
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  به، آقا شاهين، راه گم کردی، بيا تو.به -

  ممنون علی. بانو جان هستن؟  -

  بله.  -

  گو بياد دم در باهاش کار مهمی دارم. ب -

  چشم.  -

  زنده باشی.  

در بزرگ با صدای تقی روی پاشنه چرخيد. شاهين وارد شد و در را روی هم 

  گذاشت. 

  باريد. اش مید و خستگی از چهرهکررامين با موهايش بازی می

  نيال او را نگريست و با ديدن کالفگی رامين گفت:

  دی.ببخشيد به زحمت افتا -

  رامين توجهی به نيال نکرد و جواب نداد.  

  با من قهری؟  -

رامين در را باز کرد و پياده شد و مشغول سيگار کشيدن شد. نيال آهی کشيد و با 

  به گوشه در تکيه کرد و پلک بست. حالی دوباره بی

اش را پرت کرد و دوباره سوار شد. با بستن در، نيال پلک رامين سيگار نصفه

  رامين گفت:گشود. 
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نيال، انتظار ما از تو بيشتر از اين حرفا بود. طوری رفتار کن که در حدت باشه.  -

  اين طرز حرف زدن و اين رفتارا از تو خيلی بعيد بود.

  خوان من رو به بازی بگيرن. اونا می -

  کنه. اين در مورد شاهين صدق نمی -

  دونم ولی... می  -

از خدات هم باشه که شاهين شوهرته. اين همه دونی چيه؟ تو توهم زدی. می -

کنی. چرا بايد تاالر رو ول ها باهاش رفتار میحواسش بهت هست. ولی تو مثل بچه

  کردم.اومدی بيرون. زن من بودی گردنت رو خورد میکردی میمی

دونی زن عمو رسوندی؟ تو که نمیهای زن عمو رو به شاهين میچرا بايد حرف

  ای راه انداختن دوتايی.زد چه الم شنگهبه  شاهين زنگ 

دونه با شاهين طوری بودی؟ اون هم از رفتار ديشبت با من. خدا میواقعاً تو اين

  چکار کردی که نصف شبی سر به بيابون گذاشت.

کردی شاهين به خاطر خوردن اون داروها مشکل ديد در شب داره؟ ممکنه فکر نمی

دونی رانندگی کردن کالً برای شاهين منع  میدوتاتون رو به کشتن بده؟ تو اصالً 

   نه؟ اصالً ازت توقع نداشتم نيال.شده. ما به اميد تو اجازه داديم پشت فرمون بشي

نيال بغض کرد و به گريه افتاد. رامين نفس عميقی کشيد و موهايش را چنگ زد. 

  هايش را روی هم فشرد و گفت:پلک
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هين رو گفتن. اون از عشق نافرجامش با گن شابدبخت شاهين. کوه درد که می -

ها افسردگی اين هم از ازدواج اجباری با تو. بابا يه ذره بهش احترام نوشين و سال

کنی، هی بذار. به خودت و زندگيت احترام بذار. شوهرته، هی با غيرتش بازی می

  کنی. با غرورش بازی می

  او رو به نيال گفت:

  عقل الزم داری. گريه دوای دردت نيست. يه ذره -

ذاره زندگی کنيم. اگر فشار اطرافيان از رومون درد من اينجاست مادرش نمی -

  ام رو کنترل کنم.کنم زندگیبرداشته بشه، من هم کمتر اذيت ميشم و سعی می

و باز کنی و هات رزندگی تو نياز به کنترل نداره، زندگی تو به اين نياز داره چشم -

  عشق شوهرت رو ببينی.

  چند دقيقه بعد بانو به نزد شاهين رسيد و از همان فاصله چند قدمی گفت:

  ماشاءهللا، ماشاءهللا. الهی صد هزار مرتبه شکر برای سالمتی اين پسر رشيد. -

  ممنون زن عمو.  -

  جانم شاهين. چرا نيومدی تو؟  -

  سالم بانو جان.  -

  سالم به روی ماهت مادر. راه گم کردی!  -

  دونين که شاهين جز وقت دردسر سراغ شما نمياد. زحمت دارم. میبراتون يه  -

  بگو مادر، هر چی هست رحمته.  -
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خوام دارين. ديگه نمیممنونم، خواستم يه چند روزی نيال رو پيش خودتون نگه -

  خونه بابا باشه.

  بانو بدون اينکه بپرسد گفت:

  قدمش سر چشم، فقط شرط داره. -

  چه شرطی؟ -

  بايد با هم تو اين خونه باشن.  زن و شوهر -

  آخه... -

  آخه نداريم.  -

  شه. زحمت می -

  شه؟واقعاً! زنت باشه تو نباشی زحمتا نصف می -

  شناخت. لبخند زد و گفت:های بانو را میشاهين شوخی

  گم مزاحم نباشم.می -

 برو بردار بيارش، بدو، بلبل زبونی هم نکن واسه من. تا ديروز من دماغش رو -

  گرفتم حاال اونقدر قد بلند کرده که با من تعارف کنه.می

  شاهين سرفرود آورد و گفت:

  رم ميارمش.ايم، نيال همراهم هست. بيرون تو ماشينه، مینمک پرورده -

  چرا زودتر نميگی؟ -
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بانو و شاهين به جلوی در رفتند. شاهين در عقب را باز کرد و بازوی نيال را گرفت 

  رد.و او را پياده ک

  بانو با ديدن نيال روی دستش زد و گفت:

  خدا مرگم بده شاهين، چی شده؟ تو زديش؟ -

  شاهين در حال نگاه کردن به صورت نيال و گرفتن اشک از صورت او گفت: 

  دم.نه زن عمو بعداً توضيح می -

نيال به سختی سالم کرد. بانو با محبت جواب داد. شاهين نيال را به دست بانو سپرد 

  گفت:و 

  رم براش وسيله بيارم.من می -

سبی برای باشه عزيزم. وسايل دوتاتون رو بيار. به رامين هم بگو بايد توضيح منا -

  اين رفتارش داشته باشه.

  نيال را وارد باغ کرد. رامين پياده شد و گفت: 

  سالم زن عمو. -

شاهين هم  توجه وارد باغ شد و در را بست. رامين پوفی کرد و سوار شد.بانو بی

  کنارش نشست و گفت:

  نتونستی زودتر پياده شی؟ -

  زدم. نگران نيال بود.داشتم با شيال حرف می -
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  شن. برو خونه.نا نگران زن من میاز کی تا حاال او -

ها در منزل بودند. شاهين وقتی وارد سالن شد کسی را نديد. همه چند دقيقه بعد آن

  بودند. هايشان پناه گرفتهاز ترس در اتاق

ی باال به اتاق مادرش رفت و در را باز کرد. منير خانم شاهين به سرعت به طبقه

  که در حال استراحت بود روی تخت نشست و  معترض گفت:

  چه خبرته شاهين؟ -

  چه خبرمه؟ شما با گلدون زدی تو سر زن من؟ -

  مگه مهمه؟ هان؟ مهمه؟ برادر اون... -

  شاهين با همه توان فرياد کشيد:

  بسه. -

های گشاد شده سکوت کرد، ترسيد. تا به حال نديده بود شاهين منير خانم با چشم 

  چنين بر سرش فرياد بکشد.اين

همه جلوی در اتاق جمع شدند. رامين وارد اتاق شد و بازوی شاهين را کشيد و  

  گفت:

  ه حالش خوبه. حاال هی کش رو بکش.داداش ول کن تو رو به پيغمبر. نيال ک -

  شاهين دست رامين را از بازويش برداشت و او را سمت در هل داد و گفت:

  ادرمه. برو دوش بگير، برو آفرين.تو برو بيرون، بحث بين من و م -
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  رامين کالفه بيرون رفت و دو دستش را باز کرد و گفت:

  کنم حتی اگر همديگر رو بکشين.من ديگه کاری به شماها ندارم. ديگه دخالت نمی -

   ر درست رو انجام ميدی.کا -

  ها نشست و بازوهايش را دور زانوهايش انداخت. اما رامين با دلهره پای نرده

  شاهين رو به مادرش فرياد زد:

  ديگه بسه، ديگه کافيه.، نوشين رو ازم فراری دادی، دست از سر اين يکی بردار. -

  منير خانم ناباور گفت:

  زنی؟به خاطر اون سر من داد می -

داری؟ زنم. چرا دست از سر زندگی من برنمیکنم که داد میزنم، خوب مید میدا -

  هان؟

خوام. حيف نيست تو با خواهر قاتل شاهرخ زندگی من فقط خوشبختی تورو می -

  کنی؟

کنه تو به زور چتون شده شماها؟ هان؟ چتون شده؟ بابام به زور اونو زن من می -

  منه. ناموس منه، شريک زندگيمه.  ن زنخوای جداش کنی؟ بفهميد. اون االمی

  منير خانم به گريه افتاد و گفت:

  ازش متنفرم شاهين، ازش متنفرم. -
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نذار اون تو خونه من باشه. نذار من ببينمش. نذار اون رو کنارت ببينم. ازش بيزارم 

  گيرم.ه. بهترين دختر رو برات میشاهين. طالقش بده بر

هايش را روی هم فشرد موهايش را چنگ زد. پلک شاهين با کالفگی سرتکان داد.

  و بعد جلوی مادرش روی پاهايش نشست و گفت:

عزيز، بانو، خانوم، تاج سر! بفهم، درک کن، اون االن زن منه. شريک خواب و  -

  بيداری منه.

گيرم. به خدا وقتی کنم آرامش میبه خدا حالم باهاش خوبه. به خدا نگاهش که می

دونم چی کنه. نمینده، شادی رو به قلب و روح من تزريق میخاون آرومه، می

قدر خار نشيد و توی تن و جون من فرو دونم چرا، ولی درکم کن. اينداره، نمی

  نريد.

  تو رو به ارواح خاک شاهرخ دست از سر زندگيم برداريد.

  های چشم شاهين خيره بود. شاهين از جايش بلند شد و گفت:منير خانم در تيله

گردم که نيمه وجود من رو قبول کنی. گفتم تو زندگيم رم، روزی برمیمن می -

  گيرم. االن هم همون زمانه.دخالت کنيد خودم رو ازتون می

شاهين برخاست و راه افتاد و از بين شيال و ربکا که جلوی در ايستاده بودند، عبور 

  کرد.

مين هم با بيچارگی شاهين ربکا با ديدن حال شاهين آهی کشيد و به اتاقش رفت. را

ها و وسايل مورد نياز خود و نيال کرد. شاهين به سوئيت رفت و لباسرا نگاه می

  را برداشت.
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  چيد.کرد و روی هم میها را با سرعت پر میچمدان

  رامين به کنارش آمد و روی تخت نشست و گفت:

  تصميم داری بری؟ -

بمونم هر روز يه بحث داشته باشم؟ اينا به جای حل کردن مشکالتشون دارن روز  -

  شن. به روز با نيال بدتر می

  نيال به قدر خودش مقصر هست.  -

  خواد بکنه؟ ماه منير؟نيال زير بار فشار روحی روانيه. من درکش نکنم کی می -

ش رفته. چه انتظاری اش از َکفِ ماه منير زير بار فشار نيست؟ مرد مؤمن بچه -

دونی شاهرخ بيشتر به مادرت وابسته بود. مادرت داری؟ هر کی ندونه تو خوب می

خيلی دوستش داشت. اونقدری که شاهرخ شب و روز سرش به سينه مادرت بود 

کدومتون حواستون بهش بود؟ هان؟ تو هم که چسبيده به حاجی بودی. اين اواخر 

ودن. مادرت يه جورايی خودش رو شريک مرگ ماه منير و شاهرخ مدام درگير ب

طوری راحت از قاتل و فک ات رو از دست بدی همينبينه. اگر تو بچهشاهرخ می

گذری؟ شماها خواهر طرفو آوردين ور دلش انتظار دارين صبح تا و فاميلش می

  شب براتون قر بده؟

  شت قربونيه؟حاال که چی؟ چکار کنيم؟ بذارم نيال رو تيکه تيکه کنه؟ مگه گو -

مگه من گفتم مدام پاپيچ شاهرخ شو؟ مگه من بين شاهرخ و ماه منير رو به هم 

زدم؟ هان؟ چند بار بهش گفتم شاهرخ عين من نيست. اون تحمل نداره يه وقت 

  زنه؟دست به حماقت می
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چند بار گفتم شاهرخ مرد اين ميدونا نيست ولش کن، کم گير بده زن بگير، درس 

  ار.بخون، برو سر ک

چند بار گفتم بذار من مراقبش هستم. از طريق دوست و رفيقاش مراقبشم. هی گير 

  داد، گير داد، گير داد تا بچه رفت خودش رو بدبخت کرد. 

  چی بگم؟!  -

کرد؟! حاال نوبت نيالس. مادرم کالً اينجوريه. يادت که هست با نوشين چکار می -

ذارم اين يکی نمی يريا نيست. ديگهولی کور خوندن، اين تو بميری از اون تو بم

   رو ازم بگيرن.

  رامين سر به زير گرفت و آرام گفت:

  شاهين، قبول کن نوشين خودش از اول نيومده بود که بمونه. -

چرا اومده بود بمونه. اين خانم اونقدر غرورش رو خورد کرد که يه درس حسابی  -

  به همه داد و رفت. 

   کرد.ار بهت ابراز عالقه میيه ب نوشين اگه موندنی بود -

  شاهين در جايش خشک شد. روسری نيال را در دستش فشرد. 

  رامين نفس عميقی کشيد و غمگين گفت:

  خيال. بی -
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ها را نگاه کرد. طال و جواهراتش های نيال را بيرون کشيد و داخل آنشاهين جعبه

ايش را برداشت و هها را درون ساک انداخت. کيفهای بانکيش. آنبودند و کارت

  گفت:

  نگاه چقدر بار زده با خودش، انگار اومده تو قحطی زندگی کنه!  -

  ها را درون چمدان انداخت. دفتر خاطرات را برداشت و برانداز کرد و گفت:آن 

  نويسه!خاطره هم می -

  و آن را درون ساک انداخت.

شاهين جعبه طاليی رامين به دست شاهين خيره بود و حرکات او را زير نظر داشت. 

  را برداشت و گفت:

   اينا چيه؟ -

  بعد آن را هم درون ساک انداخت.

  ری؟کنی؟ واقعا داری میتو داری همه چيز رو جمع می -

  آره. -

  خوای چکار کنی؟خونه نداری می -

  يه فکرايی دارم.  -

  های من بشين. بيا برو تو يکی از آپارتمان -

  ديگه چی جوجه؟ همين مونده منت تو سرم بياد.  -
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  چرا اينقدر مزخرفی؟ تو کم به گردن من حق داری؟  -

  خفه شو ديگه.  -

  اش کن.خوب چه عيبی داره؟ برو بشين، خونه خريدی تخليه -

  بس کن رامين.  -

  ذاری عمو برات بخره؟چرا نمی -

  کردم.ر از اينا اين کار رو میخواستم زودتکه بگن دستش تو جيب باباشه؟ اگه می -

اش خوب تو همه چيزت رو از دست دادی، حقت هم هست عمو کمکت کنه. بچه -

  هستی. 

  خودم بلدم چکار کنم! الزم به گفتن تو نيست.  -

  کنی؟ چکار می -

  دم.هنوز اونقدرام دست خالی نش -

  رامين چند لحظه شاهين را نگريست و گفت:

  ردی؟نکنه رو ماشينت حساب ک -

  کم قيمتی نداره. -

  ولی تو خيلی دوستش داری.  -

  وقتی تحت فشارم ديگه نبايد دوسش داشته باشم.  -

  خوای؟باشه. حاال کمک می -
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  بله. اين چمدونارو ببر.  -

  ها به شاهين کمک کرد.رامين برای بردن چمدان

کرد و شاهين نگاهی به سر تا سر سوئيت کرد. مأمن تنهاييش را بايد تخيله می

  دانست.رفت. ديگر ماندن را جايز نمیمی

  رامين برگشت و از کنار در گفت:

  شاهين. تو به اينجا عادت کردی. -

  دونم. می -

  پس چرا ميری؟ -

  تر از عاليق منه.چون حال زنم مهم -

  شه؟زنت با در به دری حالش خوب می -

  شايد شد. -

  بار زمين نخوری.اميدوارم اينگيری. تو هميشه تو يک لحظه تصميم می -

  مراقبم.  -

  او با يک چمدان و ساکش بيرون آمد و در را قفل کرد.

  کنی؟ ديگه چرا در رو قفل می -

  ترک عادت موجب مرضه. کليد رو ميدم به حاجی.  -



714 
 

رفتند. منير خانم وقتی وارد سالن شدند ماه منير خانم و شيال در سالن قدم رو می

  گفت:با ديدن شاهين 

  زنيم.کنی؟ مادر بذار با هم حرف میطوری میشاهين! چرا اين -

  برای حرف زدن ديره حاج خانوم. -

  کنی؟فروشی؟ تو داری بين ما اون رو انتخاب میتو داری من رو به اون زن می -

رم پی زندگيم. نه، اصالً. هيچ انتخابی در کار نيست. من فقط دارم می -

  ام از اينجا به بعد مستقل باشم. خووچهارسالمه و میسی

  ام تنش پيش بياد. خوام بين اعضای خانوادهديگه نمی

خوای يه خونه اجاره کنی؟ با چی وسيله تو که چيزی رو حسابت نداری، با چی می -

  بخری؟ 

  خدا روزی رسونه. -

  شاهين راه افتاد که شيال سمت شاهين رفت و او را بغل کرد و بغض کرده گفت:

  شاهين. اين خونه بی تو ارزش نداره. شاهرخ رفت تو ديگه نرو. نرو -

  شاهين روی سر او بوسه زد و گفت:

  چند وقته نيومدی سوئيت چند دقيقه بشينی پيش داداشت؟ -

  فرقش چيه بود و نبود اين داداش؟
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گرفتی که زنم خواهر قاتله؟ ولی نفهميدی من با اين زن چقدر از من رو می

  خوشحالم.

  ميدت، بود و نبودت چه فرقی داره؟يی کسی نفهوقتی جا

  شاهين از او جدا شد و راه افتاد.

  منير خانم گريان گفت:

  کنم.شاهين نرو مادر، دق می -

  اگه بمونم بايد خودم دق کنم.  -

  های مادرششاهين راه افتاد تا گريه

ان داد و او را نرنجاند.  رو به شيرين و مه لقا که جلوی در ايستاده بودند سر تک

  خطاب به شيرين گفت:

حواست به درست باشه شيرين. وای به حالت رتبه کنکورت کم بياد. فکر نکن  -

  حواسم نيست که امسال کنکور داری. وای به حالت مه لقا خانم ازت راضی نباشه.

هايش را روی صورتش گذاشت و گريه کرد. شيال با ديدن شيرين بغض کرد و دست 

شيرين بلندتر گريه کرد. شاهين جلو رفت و دستش را روی سر شيرين کشيد و 

  لبخند زد و گفت:

  کنی؟ مگه عروس از خونه ميره که گريه می -

  ريزان گفت:هايش را برداشت و اشکشيرين دست 

  د. تو رو خدا آقا نري -
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  کرد. گفت:هايش را پاک میمه لقا هم با گوشه روسريش اشک

رم ميفتم رين، من میآقا! به خدا بدون شما ديگه دل هيچ کاری نداريم. کجا می -

  در ميارم. فقط تو رو خدا بمونيد.رو دست و پای نيال خانم از دلش 

  ای زد و گفت:قلب شاهين به درد آمد. روی سر شيرين بوسه

  هات هم بخون.مامانت باش. درسمراقب  -

  دست مه لقا را گرفت و بوسيد که مه لقا گريان روی زمين نشست و گفت:

  ن چه کاريه آقا. من شرمنده شمام.اي -

  شاهين دستش را زير بازوی مه لقا انداخت و گفت:

ها برای غذا و دوام رو فراموش تو مثل مادرم بودی. باال پايين شدنت از اين پله -

  نم. هيچوقت هم خم به ابرو نياوردی.کنمی

  و بعد وسايلش را برداشت و راه افتاد. 

کرد و زار نزديک در پارکينگ بود که کسی از پشت محکم بغلش کرد. گريه می

  زد. رو به عقب کرد و ربکا را ديد. می

کرد. ربکا با او را به سختی از خود جدا کرد. رامين کالفه از دور نگاهشان می

  بار گفت:اشکچشمانی 

نرو شاهين. تو رو خدا نرو. ببخشيد اگر با زنت بدخلقی کردم و رنجيدی. ببخشيد  -

  که باعث رنجيدنت شدم. رفتنت تنبيه بزرگيه. 

  است. رم باور کن به نفع همهربکا من به خاطر خودم و زندگيم می -
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  های شاهين زل زد و آرام گفت:ربکا سرش را بلند کرد و به چشم

  خواست بهت بگم. ولی نتونستم.می تت دارم، دوستت داشتم، هميشه دلمدوس -

  اش را به پيشانی ربکا چسباند و گفت:شاهين پيشانی

دونستم اما به روت نياوردم چون هرگز به عنوان عشق تو قلبم جا من می -

  گيری.نمی

  تين.تو هيچ فرقی با شيال و شيوا نداری عزيزم. تو و رامين خواهر برادر من هس

تونم طور ديگه نگاهت کنم. برو من هيچوقت تو رو غير از اين نگاه نکردم و نمی

به زندگيت برس. به پسری که اليقته فکر کن. به عشقی که بهت ميده بها بده. من 

  تونم به تو عشق بدم.نمی

  های او را پاک کرد و گفت:شاهين از ربکا جدا شد. اشک

  شم. وقت هم برای تو نمیمن هيچوقت برای تو نبودم. هيچ -

  موهای ربکا را پشت گوشش زد و گفت:

  ات باش.به فکر آينده -

  و وارد پارکينگ شد و ربکا خود را در آغوش کشيد و گريست. 

وقتی وسايلش را درون ماشين جای داد سوار شد و حرکت کرد. رامين از در باغ 

  خارج شده بود. شاهين توقف کرد و خطاب به او گفت:

  مراقبشون باش.  -
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  رامين با اعصاب خورد گفت: 

  خوای چی رو ثابت کنی؟ کنی؟ میچرا اين کارها رو می -

  خودم رو.  -

  نگرانت باشم؟  -

  نه اصالً. ولی نذار من نگران دخترا باشم.  -

  رامين دستش را روی چشمش گذاشت و گفت:

  چشم. - 

بخش خورد. کنار خيابان آرامشاهين حرکت کرد. در بين راه آب معدنی خريد و يک 

تر شد پارک کرد و پياده شد و چندين سيگار پشت هم دود کرد. وقتی کمی آرام

حرکت کرد. به منزل عمويش رفت. خدمتکار بانو کمک کرد تا وسايل را به اتاقی 

  که برايشان مهيا کرده بود ببرد.

  شاهين پرسيد:

  نيال کجاست بانو جان؟ -

  ر.تو اتاق خوابيده ماد -

پرسی کردند. شاهين به عمويش آمد و شاهين برخاست. با هم دست دادند و احوال

تعارف عمويش نشست. عمويش با آن لبخند هميشگی و چهره دلنشين و نورانيش 

  پرسيد:

  چاره آوردی؟عمو جان چی به روز دختر بی -
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  دستم بشکنه عمو اگه من بوده باشم.  -

  پس چی شده؟ -

  کار حاج خانومه.  -

  عمويش مات شد و بانو سرش را با تأسف تکان داد.

  مادرت؟ -

  بله. با گلدون زده بود تو صورتش. -

  هللا اکبر... اين چه کاريه بابا؟ -

  دونم، يه لحظه عصبانی شده بود. نمی -

  حاال اومدی بيرون از خونه بابات؟ -

  بله با اجازتون. -

  کردی. بايد از اول فکر جدايی می -

  کردم تا اين حد تنش زياد بشه. فکر نمی -

  حاال ديگه گذشت. -

گرفتم. نيال واقعاً آرامش نداره. ها رو میبله. ديگه بايد از يه جايی جلو اين تنش -

مخصوصاً از ديروز بدجور به هم ريخته بود. بايد بهش احساس آرامش بدم و کمک 

  کنم که بهم اعتماد کنه.

  خيلی خوبه که به فکرشی.  -



720 
 

  نه تنها به فکر اون به فکر خودم هم هستم. به فکر زندگی مشترکمون. -

  احساس اشتراکی داری باهاش؟ -

  شاهين سرش را تکان داد و گفت:

  چرا که نه. خواسته يا ناخواسته االن شريک شب و روزمه. بايد تالشم رو بکنم. -

  مون پسر عاقل و با محبتی. تو با گذشته فرق نکردی. هنوز هم ه -

افته. کنم فکرم به کار میدونم، ولی به اين دختر مديونم. همين که نگاهش مینمی -

  شه که زندگيم رو زير و رو کنم. فقط يه سری چيزها هست. عزمم جزم می

  چی؟ -

شدم تا احساس کنه من تونه اعتماد کنه. پس بايد جدا میاينکه نيال نگرانه و نمی -

  رهگاهش هستم. اينطور کم کم ترس از وجودش میهتکي

  خيلی خوبه.  -

  علی کجا رفت زن عمو؟ -

  ره خونه که راحت باشه.وقتی اومدين و حال نيال رو ديد گفت می -

  اين چه کاريه؟ شرمندمون کرد.  -

زنی، اول آخر اينجاست. فردا بازم نگرانش نباش. اون سر و تهش رو که می -

  آد.می

  اش بزرگ شدن؟هبچه -
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  ره.آره. پسرش امسال کالس اول می -

  به سالمتی.  -

  بانو با غصه گفت:

  کردی. عمويش لبخند زد و گفت:تو بايد زودتر از علی ازدواج می -

  هايش را رو به آسمان گرفت و گفت:قسمت بهتری در انتظارش بوده. بانو دست -

  شاءهللا.ان -

  بعد رو به شاهين گفت: 

  کن جونم. گلوتو تر -

  چشم.  -

  شاهين يک چای تلخ نوشيد. بانو با لبخند گفت:

  قرار خانومتی، برو باال. آخرين اتاق تو راهروی سمت چپدونم بیمی -

  ممنون بانو جان.  -

  شاهين از جا بلند شد و گفت:

  امری نيست عمو جان؟ -

   راحت باش. -

ی باال رفت. خود را به در اتاق رساند. آهسته در را باز کرد و وارد شاهين به طبقه

شد. اتاق تاريک بود. چراغ را روشن کرد که نيال را با سر باندپيچی روی تخت ديد. 
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نيال لحاف بزرگ را روی سرش کشيد. شاهين در را قفل کرد و کتش را در آورد و 

هايش گذاشت. گرفت و ساعدش را روی چشمچراغ را خاموش کرد. روی تخت جای 

  اش انديشيد.به نيال، به آينده، به حال و روزش به حساب بانکی خالی

  داد.هايشان را میحسابی که تنها کفاف گذران روزمِرگی

که نوشين حسابش را خالی کرده بود، کار نکرده بود. چيزی هم اندوخته  بعد از اين 

  نداشت.

خواست جلوی پدرمادرش دستش را دراز کرد. نمیهنوز يک ماه هم نبود که کار می

  کند و حاال تصميم گرفته بود مستقل شود. 

تنها اميدش ماشين بسيار گران قيمتش بود. از تمام آنچه که داشت همين برايش 

فروخت تا نيازهای که خيلی دوستش داشت اما بايد آن را می مانده بود. با اين

  کرد.ندگيش را رفع میز

رو به نيال چرخيد. تخت جيرجيری کرد. به اين صدا عادت نداشت. لحاف را از روی 

  سر او پايين کشيد. در تاريکی نگاهش کرد. زير لب گفت:

  اش فدای يه تار موی تو.همه -

ها در اتاق ماندند و حتی برای صرف شام نرفتند. نزديک صبح آن شب هر دوی آن

ن در هم طوفيد. ابرها در هم پيچيدند و اولين باران دير هنگام پاييزی بود که آسما

  باريدن گرفت.

صدای رعد و برق و خوردن باران به شيشه باعث شد نيال از خواب برخيزد. شاهين 

را نگريست که رو به سقف خواب بود. از تخت پايين رفت. چند قدم را نامتعادل 
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نار پنجره رفت و باغ را نگريست که زير داشت. به کبرداشت و بعد خود را نگه

  بارش شديد باران سر خم کرده بود.

  آلود صدا زد:شاهين خواب

  نيال از پشت پنجره بيا کنار!  -

  دم صبحه تو اين بارون کسی تو باغ نيست من رو ببينه.  -

  خورن، از اون بابت گفتم.ها از صداش تکون میرعد و برقه، شيشه -

  صبح او لبخند زد و پرده را کشيد و به تخت برگشت. نيال به نگرانی دم

  شاهين او را در آغوش کشيد و گفت:

  سرت بهتره. -

  خوبم. -

  خوبه.  -

  هايش روی هم افتاد.شاهين پلک

  قرص خوردی؟ -

  ها... -

  گم قرص خوردی؟می -

  بخش و مسکن. آرام -

  ديگه چی؟ فقط من رو نخوردی. -
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  ای به بازويش زد و گفت:نيال ضربهشاهين با دهان بسته خنديد. 

  شی ازت خوشم نمياد.وقتی عوضی می -

  اوال که خجالت بکش. دوما وقتی عوضی نيستم از من خوشت مياد؟ -

  گم يه چيزی از توش در مياری. بدم مياد هر چی می -

  باشه.  -

  دارش قطع شد. دوباره خوابش برده بود.صدای کش آمده و خش

  کرد موهای او را به بازی گرفت و انديشيد.نيال دستش را بلند 

های او به صبرش برای گشت و گذار، به آرامشش برای به سفرشان به مهربانی

  لباسی که مجبورش کرده بود بخرد فکر کرد.

اما ته دلش ترس داشت. از آينده، از فرزند داشتن، از دل بريدن از فرزند، از چيزی 

  ذهن داشتند. که خانم و آقای راستاد برايشان در

های شاهين افتاد. نگاهی که دلش را لرزانده بود اما نخواست افکارش به ياد نگاه

هايش را روی هم فشرد و ناخواسته را پر و بال دهد. با خشم پلک بست و دندان

  هايش بود را رو به عقب کشيد. موهای شاهين که الی انگشت

  شاهين از خواب پريد و گفت:

  آخ. -

  ا ترسيده عقب کشيد و گفت:نيال دستش ر



725 
 

  ببخشيد. -

شاهين دست او را گرفت و روی صورت خود گذاشت و دست خود را روی دست  

  او قرار داد و دوباره خوابيد. چند لحظه بعد بيدار شد و گفت:

  کشی؟چرا موهای من رو می -

  االن که نکشيدم.  -

  کی کشيدی؟  -

  ده دقيقه پيش بود. بگير بخواب شاهين، خيلی گيجی.  -

  باشه.  -

   شی.توی خواب و بيداری شبيه مشنگا می -

  شاهين خنديد و گفت:

  عوارض قرصاص. -

  ای.همونه، نشئه -

به صدای  شاهين جواب نداد و دوباره به خواب رفت. نيال هم بعد از گوش دادن

  کم خوابش برد.باران کم

ساعت از نه گذشته بود و شاهين هم کنارش نبود. از تخت پايين  وقتی بيدار شد

  رفت و وارد سرويس شد. دست و صورتش را شست و برگشت تخت را مرتب کرد.
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های خودشان بود. تعجب های چيده شده روی هم افتاد. چمداننگاهش به چمدان

داخل اتاق کرد. رفت زيپ اولی را باز کرد. اما خالی بود. به پای کمد سفيد رنگ 

  های چيده شده شاهين تعجب کرد.اسرفت و کمد را گشود و با ديدن لب

  های خود را ديد. نمی دانست چه خبر است.در ديگر را باز کرد و لباس

  روی تاب و شلوارش رو پوش و روسری پوشيد و از اتاق بيرون رفت.

بود و خواب  وقتی به طبقه پايين رسيد پسری را روی مبل ديد که پتو رويش کشيده

  بود.

از اينکه کسی نبود تعجب کرد. به سمت آشپزخانه رفت و از روی اپن بانو و 

  خدمتکارش را ديد.

  وارد آشپزخانه شد و گفت:

  سالم. بانو با مهربانی و لبخند دلنشين جوابش را داد. 

  سالم عزيز دلم، صبحت بخير، خوب خوابيدی؟ -

  بله. خوب و بيش از اندازه. -

  داره. ديروز مشخص بود از شدت ضربه گيج شده بودی. االن بهتری؟اشکال ن -

  خيلی.  -

نيال دست برد تا سبزی بردارد و کمک کند. بانو با سطح چاقو روی دست او زد و 

  گفت:

  دست نزن. -
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  نيال دستش را پس کشيد و گفت: 

  خوام کمک کنم. می -

  وردی. اول صبحانه بخور به خودت برس بعد. از ديروز هيچی نخ -

  چشم.  -

  تازه شاهين کلی سفارشت رو کرد که مراقبت باشيم.    -

  چشم، شاهين به من لطف داره.  -

  وظيفشه مادر! مثالً زنشی. -

  نيال آرام گفت:

  تونست بد باشه.خواست میاگه می -

  تونه حتی بخواد که بد باشه.نمی کی؟ شاهين؟ شاهين هرگز -

  ی ميز را برای نيال چيد.تکار گوشهبانو خانم به فکر فرو رفت و خدم

  دفعه در حال پاک کردن سبزی اندوهگين گفت:بانو يک

شاهين چوب صاف و صادقيش رو خورد. شاهين چوب مردگونيش رو خورد. اين  -

پسر يه ذره غل و غش تو وجودش نيست. فکر کرد همه مثل خودشون. به جونش 

  افتادن و مثل گرگ دريدنش.

  کيا؟ -

  خبر...خدا بیاون از  -
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  بانو سر بلند کرد و با نگاه مهربانش رو به نيال گفت:

ولی اصالً مهم نيست. مهم اينه که االن تو رو داره. اون اوايل گفتن تو رو براش  -

  بس کردن خيلی نگران شدم.خون

ها به سر و وضع ولی وقتی شنيدم شاهين برگشته به کار کردن و مثل گذشته

  اين اميده.ظاهريش رسيده، گفتم 

شه. اين دختر هر اين پسر يه چيزی تو دلش جوونه زده که باز داره مثل قبل می

خوب شد حاج خليل اين کار چی که هست و هر کی که هست نور اميدش شده. پس 

  رو کرد.

  ها را دسته کرد.بانو لبخند زد و سبزی

گی به امور نيال به اين فکر کرد که بانو با وجود دو خدمتکار زن در حال رسيد

  آشپزخانه است.

کرد. وقت نديد ماه منير به مه لقا کمک کند و اصالً در امور او دخالت نمیاما هيچ

  تنها دخالتش دستور و ليست چيدن بود.

  نيال يک لقمه کوچک برداشت و در دهان گذاشت. بانو خندان گفت:

پدربزرگ خدا شاهين تا دلت بخواد غده. غديش به حاج آقا و حاج خانوم رفته.  -

بيامرزشون از حاج خليل بدتر بود. شاهين از نسل ايناس. بلده زندگی کنه، بلده پول 

ذاره کسی زير بسازه، فقط کافيه اراده کنه. اما بديش اينه به مشکل بر بخوره نمی

کنی لب تر کنه واسه حاج خليل سخته ده برابر بريزه بال و پرش رو بگيره. فکر می

  به پاش؟
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تونم رو پای خودم وايسم. تا بتونه سر پا باشه گه نه. هنوز خودم میمیولی اون 

کنه و دستش تو جيب خودش ميره که منت کسی به سرش نباشه. اگر اون کار می

  رفت. عفريته نبود، االن اين بچه پولش از پارو باال می

داند نيال لقمه ديگری برداشت که لقمه از دستش کشيده شد. سرش را دور صندلی گر

رود را ببيند و با ديدن پسری که روی صندلی تا بتواند کسی که پشت سرش راه می

  بغل دستش نشست تعجب زده گفت:

  سالم. -

  اش گفت:پسر با جوييدن لقمه

  سالم. لقمه بزرگتر بگير دختر. واسه مورچه لقمه گرفتی؟ افتاد الی دندونام. -

ای او را برداشت و يک جرعه نيال متعجب به او خيره بود. پسر دست برد و چ

  نوشيد. 

  بانو معترض گفت:

  بذار باهاش آشنا شی، بعد شروع کن اذيت کردنش. -

  آشناس، مگه نگفتين نيال زن شاهينه! -

  و بعد رو به نيال گفت:

  خوبی نيال؟  -

  دستش را سمت او دراز کرد. نيال با او دست داد. پسر دستش را تکان داد و گفت:

  ر کوچيکه حاج جليل و بانو. کاوه هستم. پس -
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  خوشبختم.  -

حاال که خوشبختی يه لقمه واسم بگير ببينم شاهين بعد از اين همه سخت گرفتن  -

  زن قابلی گرفته يا نه؟ 

  بانو معترض گفت:

  کاوه! باز شروع نکن. خديجه خانم، يه چايی به نيال بده.  -

  چشم خانم.  -

  و گردو گرفت. کاوه لقمه را گرفت و گفت: نيال برای او يک لقمه بزرگ نان و پنير

  آ ماشاءهللا... زن قابل و کار بلديه.  

  زنم حاج آقا ادبت کنه. کاوه به خدا زنگ می -

  وار گفت:کاوه لقمه را به زور در دهان جای کرد. بانو با نگاه سرزنش

  حداقل واسه بار اول، شکم بارگيت رو بهش نشون نده. -

  اش را باال انداخت. کاوه بی خيال شانه 

خديجه خانم يک استکان چای مقابل نيال گذاشت. نيال يک جرعه نوشيد که کاوه 

  گفت:

  از شنگول، منگول و حبه انگور چه خبر؟ -

  کيا؟  -

  دونی؟ نمی -
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  نه!  -

  شيال، رامين و ربکا اسمای ديگشونه. -

  نيال خنديد و گفت:

  کنه.میرامين بشنوه دعوات  -

  دونه من اسمش رو چی گذاشتم! رامين خودش می -

  بانو خانم دسته آخر سبزی را درون ظرف انداخت و گفت:

  گه، گاوه.اون هم به تو می -

  نيال ناخواسته خنديد و بعد هر دو دستش را روی دهانش گذاشت. 

  از رامين انتظار داشت چنين جوابی داشته باشد. 

  کرد. بانو گفت:ا نگاه میکاوه با ناراحتی مادرش ر

  ذاری، اونام روت اسم گذاشتن.های مردم اسم میچيه؟ رو بچه -

  کاوه رو به نيال گفت:

  بنده مهندسی نفت خوندم. گرايش مهندسی مخازن توی -

کنم. ده روز مرخصی دارم. االن هم در خدمت شمام. ديشب رسيدم عسلويه کار می

با شما آشنا شدم و شما سطح  و جلوی تی وی خوابم برد. غير حضوری

  تحصيالتتون؟ 

  کارشناسی ارشد پرستاری.  -
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  به! خانم دکتر. به -

  دکتر نيستم جناب مهندس.  -

  پرستار کم از دکتر نداره اون هم ارشد.  -

  نيال لبخند زد و کاوه از جايش بلند شد و گفت:

  خوش گذشت دکتر. -

  و بيرون رفت. بانو در حال شستن سبزی گفت:

  از کاوه چيزی به دل نگير. کالً اخالقش اينجوريه. -

  نه اصالً. خيلی هم خوبه.  -

  

نيال 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 ديروز خيلی خوابيدم و ديگه نمی -

  اال، ببين بارون چقدر قشنگه. پس برو توی تراِس ب -

ی باال رفت. خوشحال نيال سر فرود آورد و وارد سالن شد. کاوه نبود و نيال به طبقه

بود که کاوه شکستگی سرش را به رويش نياورد. در ميان راهرو دری بود که به 

  شد.تراس ختم می
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  هايش را زير بغلش زد.در را باز کرد و وارد آن شد. از سرما دست

غ پاييز زده را زير بارش باران نگريست. بسيار زيبا بود و بوی باران حالش را با

  کرد.بهتر می

های نيال ای آمد. آن را روی شانهکمی بعد خديجه خانم با يک شال بزرگ قهوه

انداخت و رفت. نيال شال را بيشتر دور خود پيچيد و با نگاه به باران به ياد روزهای 

  سينا، به ياد پدر و مادرش به ياد حسام.گذشته افتاد. به ياد 

  ياد شبی افتاد که حسام را کنار نازنين ديد.

هايش را بست. آن لحظه در ذهنش تداعی شد. يادش آمد که چيزی در درونش پلک

  فرو ريخت. 

  از خود پرسيد:

  چی بود که تو دلم از هم پاشيد.  -

  کمی بعد با خود گفت:

  اعتمادم به حسام از بين رفت. -

  های نازنين در ذهنش زنده شدند ياد نگاهش به حسام افتاد.و وقتی حرف 

نگاه داغش به او سرد شد. دنيای پيش چشمش تيره و تار شد و او را برای يک 

لحظه حقيرترين موجود زندگيش ديد. موجودی که نتوانسته بود به کسی بفهماند 

  نيال عشقش است.
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ک کردنش به مادرش داده بود ناخواسته وقتی يادش آمد او چه قولی در مورد تر

  هايش سرازير شد.اشک از زير پلک

  اش را رها کرد.بغضش ترکيد و در صدای رعد و باران گريه

ای نجنگيد. داشتم که برای داشتنم ذرهاز خود پرسيد چگونه اويی را دوست می

ها کنارم ای از بار مشکالتم را به دوش بکشد و هرگز در سختیحاضر نشد ذره

  نبود. 

  شدم و زودتر به فکر جدايی نيفتادم. چرا بايد با آن حقارت رو به رو می

خواست کنار کسی بود. دلش میهايش تمامی نداشت و در آن لحظه دلتنگ اشک

باشد. با کسی حرف بزند. کسی که تا نيال هنوز لب باز نکرده است و چيزی نگفته 

  دارد. از تمام احواالت درون او پرده بر می

  اش را از جيب شلوارش بيرون کشيد. دست برد و گوشی

  روی دگمه زد و صفحه را روشن کرد. 

مس کرد. گوشی را بغل گوشش چسباند و و به قسمت مخاطبين رفت و نامی را ل

  طولی نکشيد که بعد از دو بوق صدای آن مرد در گوشش پيچيد. 

  الو، نيال!  -

  سالم.  -

آلود و غمگين بود که همين يک کلمه کافی بود تا  تمام آنقدر صدايش لرزان، بغض

  های عالم را به دل مرد مخاطبش بريزد. نگرانی
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  جانم نيال، چی شده؟ گريه کردی؟  -

  بيا خونه شاهين، بيا پيشم.  -

  شاهين هراسان پرسيد:

  چيزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ -

  کنم. من... نه، نه، فقط احساس تنهايی می -

  رسونم.ن ميام، سريع خودم رو میاال -

 اش را پايين کشيد. روی صندلی فلزی سفيد رنگ نشست وو قطع کرد. نيال گوشی

فهميد چرا تا اين حد هايش را الی پاهايش گذاشت و گريه کرد. نمیخم شد و دست

کرد و تمام درخواستش کنار مردی بودن کند! احساس تنهايی میاحساس دلتنگی می

بود، که مراقب خورد و خوراکش، خواب و لباسش، خوشی و غمش و همه چيزش 

  بود. 

شد و شاهين به درون آمد و با عجله  طولی نکشيد که از همانجا ديد دِر باغ باز

  سمت ساختمان آمد. 

  کوفت و او توجهی نداشت. هايش را میباران شانه

و چند لحظه بعد دِر تراس باز شد و شاهين بيرون آمد. نيال برخاست. شاهين جلو 

  رفت و او را در آغوش کشيد و گفت:

  چی شده نيال؟ چرا اينقدر به هم ريخته ای؟ -

  ط.... فقط... فق -
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  فقط چی؟  -

  کنم. کسی میدلم گرفته. اينجا احساس تنهايی و بی -

  تره. از حاج خانوم با محبت بانو به اين مهربونی، حداقل -

دادم توی سوئيت خودمون باشم. اونجا حضورت رو حس بله. ولی ترجيح می -

  کردم. کمتر احساس تنهايی داشتم. می

  کنی. به اينجا هم عادت می -

  مگه موندگاريم؟  -

  چند روزی.  -

  شاهين دست نيال را به دست گرفت و معترض گفت:

  چند وقته اينجايی؟ -

  نيال جواب نداد. شاهين او را به درون هدايت کرد و گفت:

  بريم تو، يخ زدی. سرما بخوری بايد چکار کنم؟ -

ز آويشان رفتند نيال روی مبل نشست و شاهين کتش را به رختوقتی به اتاق

  ی اتاق آويزان کرد و مشغول گشودن دگمه سر آستينهايش شد. گوشه

کرد و عجيب در دلش آرامش نشسته بود و اين موجب تعجبش نيال او را نگاه می

کند و چرا نسبت به او اين همه حس بود که چرا حضور اين مرد او را آرام می

  متناقض دارد.
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  اعتماد داشت و هم نداشت. هم در کنارش آرام هست و هم نيست، هم به او 

  شاهين کنار او جای گرفت

  و دستش را روی شانه نيال انداخت و گفت:

  زدی.اولين بار بود به من زنگ می -

  جز تو کسی رو نداشتم. -

  ای روی شقيقه او گذاشت و گفت:شاهين بوسه 

  خوب کردی زنگ زدی، تا رسيدم فکرم هزارجا رفت. بانو هم نگران شد. -

  ببخشيد که نگرانت کردم.  -

  خوای به که بگی؟به من نگی می -

  نيال نگاهش را زير گرفت. آرام گفت:

  کس. واقعاً هيچ -

  نيال! -

  بله.  -

  من رو ببين.  -

  نيال سر بلند کرد و او را نگريست.

  سرت بهتره؟ -

  بله.  -
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  دونم؟چيزی شده که من نمی -

  نه.  -

  مطمئن باشم؟ -

  آره.  -

  يه وقت فکر کردی کاری از دستم بر مياد حتماً بگو. باشه؟اگر  -

   همين که هستی خوبه. -

اش فشرد. روی موهايش بوسه زد و صورتش او نيال را به آغوش کشيد و به سينه

  را روی سر نيال گذاشت.

نيال چه احساس خوبی داشت از اسير بودن در اين آغوش تنگ. چه حال بهتری  

  ميان بازوان اين مرد يافت. پيدا کرد وقتی خود را

  از کار و زندگی انداختمت.  -

اين حرف رو نزن. چی بهتر از اين که پيش تو باشم. تازه اون هم خودت خواسته  -

  باشی. 

هايش را دور کمر او انداخت و در حالی که سرش روی سينه شاهين بود نيال دست

  گفت:

  شه يه وقت من رو ببری پيش مامانم؟می -

  سرت خوب بشه چشم.زخم  -
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هايش را بست و صدای تپيدن داد. پلکصدای ضربان قلب اين مرد به او آرامش می

قلب او را شنيد و نوازش موهايش توسط شاهين بهترين احساس را به قلبش 

  کرد.سرازير می

  نيال. -

  بله.  -

  خوای ببرمت بيرون؟ می -

  کجا؟ -

  خيابون گردی تو بارون.  -

  د و شاهين را نگريست.نيال سر بلند کر

  های او را نگريست.شاهين منتظر، چشم

  بريم. -

  پس بی معّطلی يه چيزی بپوش بريم. -

  چشم.  -

های او غرق نيال خواست از شاهين جدا شود که او اجازه نداد. نيال در تالطم چشم

های او نشاند. چند لحظه به همان شد. شاهين سر خم کرد و بوسه نرمی روی لب

  اند و بعد سرش را عقب کشيد.حال م

  های اوج گرفته قلبش چه کند.دانست با تپشنيال از جايش بلند شد و نمی
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  پالتو و شلوار جينش را پوشيد و روسری را روی سرش انداخت.

  نيال گفت:

  حاضرم. -

شاهين دستی به کتش کشيد. خيس بود. يک کاپشن برداشت و تن زد. دست نيال را 

  گرفت و حرکت کردند.

  وقتی به طبقه پايين رفتند بانو پرسيد:

  کجا به سالمتی مادر؟ -

  ريم يه چرخی تو خيابونا بزنيم و برگرديم. می -

  چينم. پس زود برگرد مادر، يک ساعت ديگه ميز رو می -

  چشم بانو جان.  -

  هر دو راه افتادند که صدای بانو را از پشت سر شنيدند.

  چتر بردار مادر خيس نشين.  -

  چشم.  -

شاهين از داخل راهرو چتر برداشت و با نيال راه افتاد. او را به خود نزديک کرد و 

  رفتند سوار شدند.

نيال وقتی سوار شد شاهين در را بست و خودش هم پشت فرمان نشست. ماشين را 

  ها به گردش پرداخت.به حرکت در آورد و در خيابان
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باران روی شيشه به نيال آرامشی حرکت برف پاک کن و گرمای بخاری و رقص 

گفت ای دارد. اگر حسام بود میداد. با خود فکر کرد اين مرد چه حوصلهافزون می

  صبرکن تا کارم تمام شود.

  رو به شاهين کرد و با خود گفت:

  اما اين مرد با او خيلی فرق دارد.  -

  نگاهی به نيال انداخت و لبخند زد. به شوخی گفت:شاهين نيم

  خوای من رو نگاه کنی يا خيابونا رو؟می -

  هر دو.  -

  منظره من بهتره يا خيابونای بارونی؟ -

  هر دو، بريم زير بارون؟  -

  نه. -

  چرا؟  -

  خوام مريض بشی. چون نمی -

  کنم. خواهش می -

  اصرار نکن.  -

  خواهش کردم.  -
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هين چتر داشت. هر دو پياده شدند و شاشاهين پوفی کرد و نزديک يک پارک نگه

  های ريخته پاييزی قدم زدند. را باز کرد و در کنار هم روی برگ

اش را بيشتر از نيال شاهين حالش خوب بود و آن هوا را دوست داشت. گوشی

برداشت و مشغول فيلم گرفتن شد. شاهين نيال را روی يک نيمکت خيس نشاند و 

  دستش را دور گردن او انداخت و گفت:

  نيال.  -

  رون دوربين نگاه کرد و گفت:نيال به د

  بله.  -

  دوستم داری؟  -

  دانست چه بگويد. نيال مات شد. حالش دگرگون شد. نمی

  خوای بگی؟ نمی -

  خوب... -

  خوب!  -

  تو خيلی خوبی.  -

  همين؟ تو اين آدم خيلی خوب رو دوست نداری؟  -

  نيال معترض گفت:

  عه، شاهين. فيلم نگير خوب. -
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  دوربين برد. شاهين خنديد و دستش را پس کشيد و گفت:و دستش را سمت 

  زود باش، اعتراف کن. -

  رم شاهين. اذيت کنی می -

  ی او انداخت و گفت:شاهين دستش را روی شانه

زود باش بگو، يا دوستم داری يا نداری. نيال چتر دستش را کنار کشيد و باران  -

قطرات باران روی دوربين نشست  ها هم به گوشی رسيد. فيلم تار شد چونهم به آن

  و شاهين گفت:

  ای بدجنس. حاال اينطوره؟  -

  و نيال خنديد. شاهين تصويربرداری را قطع کرد و گوشی را در جيبش انداخت. 

  نيال برخاست و شاهين کنارش ايستاد. چتر را از او گرفت و گفت:

  بريم. -

  نيال دست در بازوی او انداخت و حرکت کردند. 

خورد. شاهين چايش را يکشنبه بود و نيال داشت با عجله صبحانه می صبح روز

  سر کشيد و گفت:

  بريم عزيزم دير شد. -

  بريم.  -
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هر دو از خديجه خانم تشکر کردند و راه افتادند. با عجله منزل را ترک کردند و 

  سوار ماشين شاهين شدند.

ت در خيابان حرکت کن را زد. وقتی داششاهين ماشين را روشن کرد و برف پاک

  کرد گفت:می

  چه احساسی داری؟ -

  چرا؟ -

  رم سر کار خيلی خوبه. ولی چون يه مکان جديده بهم دلهره ميده.دارم می -

  خوای همرات بيام؟شی، نگران نباش. میبا همه آشنا می -

  نيال با خنده گفت:

اول من رو ام؟ فقط ای کاش اين باند به سرم نبود. برای روز مگه کالس اولی -

  بيشتر شبيه احمقا کرده.

  دور از جون. خيلی هم قشنگ شدی. -

  وقتی جلوی بيمارستان توقف کرد. نيال با عجله گفت: 

  خداحافظ.

  در را باز کرد.

شاهين ساعد او را چنگ زد و محکم کشيد. نيال تقريباً به عقب پرت شد و روی 

گاه کرد، بوسه نرمی به ای او نهای قهوهبازوی شاهين افتاد. شاهين به چشم

  های نيال زد و گفت:لب
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  حاال برو. -

ت نيال با قلبی که باز به رقص در آمده بود سر فرود آورد و پياده شد و به سم 

  بيمارستان دويد.

شاهين ماشينش را به حرکت در آورد و به شرکت رفت. با دور شدن ماشين شاهين، 

پياده شد و لحظاتی بيمارستان را ماشينی جای او توقف کرد. حسام از ماشين 

  نگريست. پوزخندی زد و گفت:

  تونم نيال رو پيدا کنم.مردک احمق فکر کرده نمی -

  زد بلند کرد.اش بوق میبعد دستش را برای ماشينی که به خاطر توقف طوالنی

  سوار شد و حرکت کرد و از آنجا دور شد.

. خوش شانس بود که از هفته نيال با همکارانش آشنا شد و شيفتش را شروع کرد

  اول شيفتش روزانه بود.

های تحت مراقبتش را مشخص کردند و او با انرژی مشغول کار شد و اخالق تخت

  خوبش برای روز اول باعث شد زودتر با همه دوست شود.

اش زنگ خورد. تماس بعد از ظهر در ساعت مالقات که در حال استراحت بود گوشی

ت. تماس را وصل کرد. شاهين که داخل ماشينش نشسته تصويری از شاهين داش

  بود با ديدن تصوير نيال گفت:

  سالم عزيزم، خوبی؟  -
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قدر جذاب و گيرا بود که توجه ها سمت نيال چرخيد. صدای آن مرد آنی نگاههمه 

  حواس به اطرافش گفت:همه را به خود جلب کرد. نيال بی

  خوبم، ممنون. تو خوبی؟ -

  اول کارت چطور بود؟ عالی. روز -

  عالی بود. -

  همکارات؟ -

  همه خوب! - 

  خود نگران بودی!ديدی بی -

  آره. تو شرکت نيستی؟ -

  نه عزيزم. کار داشتم اومدم بيرون. االن بايد برگردم. -

  کجايی؟  -

اول که رفتم نمايشگاه ماشين يکی از دوستای قديميم. االن هم که جلوی  -

  بيمارستانم. 

  ی چی؟جدی؟ برا -

  يهو دلم برات تنگ شد، دوست داشتم بيام نزديکت باشم. -

  نيال ابروهايش را باال انداخت و بعد نفسش را رها کرد و لبخند زد.

  چرا تو اينقدر عجيبی؟ -
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  گن عجيب.به اين نمی -

  گن؟پس چی می -

  خوب... - 

اه های سرخ وارد ايستگيکی از خدمه بيمارستان با يک دسته گل بزرگ از گل

  پرستاری شد و گفت:

  خانم نيال سرمد. -

  نيال سر بلند کرد و گفت: 

  بله؟ -

  از جايش بلند شد. 

  مرد جلو رفت و دسته گل را در آغوش او گذاشت و گفت:

  اين دسته گل رو آقای شاهين راستاد برای شما فرستادن. -

  نيال که يکه خورد دسته گل را نگاه کرد و گفت:

  ممنون. -

اش را بلند کرد و ها را بوييد و بعد گوشینگريست و لبخند زد. گلدسته گل را 

  خندان گفت:

  گيرم کردی!غافل -

  های خوب امروزم تقديمت. خيلی ناقابله. اين دسته گل با تمام حس -
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  دونم چی بايد بگم!ممنون شاهين. نمی -

  ه.الزم نيست چيزی بگی. همين که حس و حالت خوب باشه برای من خيلی خوب -

نيال از عمق قلبش لبخندی بر آمد و شکفت و ناخواسته به تصوير شاهين خيره 

  شد.

  يکی از همکارهای نيال گفت:

  رؤياها رو ببينيم. اجازه ميدی ما هم اين مرد -

اش انداخت و بعد سر تکان داد. دختر سمت او هجوم آورد و نيال نگاهی به گوشی

ی نشست و بقيه دور او حلقه زدند. گوشی را از دستش قاپيد. رفت و روی صندل

  دختر گفت:

  سالم. -

  سالم خانم. -

  وای... ماشاءهللا، ماشاءهللا... چقدر شما خوبين.  -

خودش خنديد، بقيه هم خنديدند و يکی يکی گوشی نيال را گرفتند و با شاهين سالم 

  پرسی کردند. دختر اولی گفت:و احوال

  بيارين باال يه چايی در خدمتتون باشيم.شما که تا اينجا اومدين، تشريف  -

  شه گوشی رو بدين خانم سرمد؟شم. من ديرم شده بايد برم. میممنون، مزاحم نمی -

  بله. چرا که نه! -



749 
 

پچ کرد. نيال با نگاهی که او گوشی را به نيال برگرداند و رفت نشست و با بقيه پچ

  خمار شده بود به شاهين نگاه کرد. شاهين آرام گفت:

  شه. کاری نداری؟تا برگرديم خونه دلم برات تنگ می -

  نه.  -

  روز بخير.  -

  خداحافظ.  -

شاهين وقتی ارتباط را قطع کرد نيال تا چند لحظه به گوشی خيره بود. يکی از 

  های نيال را گرفت و گفت:پرستارها شانه

  چه شوهر خوشگلی داری، چقدر عاشقه. توی بيوگرافيت ازش نگفتی. -

  خنديد و گفت:نيال 

  چی بگم. -

  پرستار رو به همکارش گفت:

  تره. نبينم ديگه پزش رو بدی.مينو. شوهر نيال از شوهر تو خوشگل -

  و بعد رو به نيال گفت: 

  احياناً شوهر گرامی، يه برادر مجرد نداره که به من بياد؟ -

  نيال خنديد و گفت:  

  نه برادر نداره. -
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  دختر با غصه گفت:

  شانس. ای بخشکی -

  در عوض چند تا پسر مجرد تو سن ازدواج توی فاميل دارن.  -

  مردم. خوب زودتر بگو قربونت برم. داشتم می -

  همه با هم خنديدند.

  اندازه شوهرت خوشگل هست؟ -

  اندازه شوهرم که نه! ولی در حد خودشون خوبن. -

خود حرف زده هايش را زير بغل زد و نگاهش پايين رفت.ش انگار که با بعد دست 

  باشد گفت:

  هيچکی مثل شوهرم نيست. -

  اون که صد در صد. -

  بعد دسته گل را برداشت و گفت: 

  اش مشخصه.از سليقه -

های ام مدت آن گلدسته گل را داخل گلدان گذاشت و پای آن آب ريخت و نيال تم 

  سرخ را نگريست.

يض کرد و با هايش را تعوساعت هفت شب که شيفت نيال پايان يافت. لباس

  همکارانش خداحافظی کرد.
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از بيمارستان بيرون رفت و خود را به خيابان رساند تا يک تاکسی بگيرد که ماشينی 

  برايش چراغ زد.

وقتی آن سمت را نگاه کرد، ماشين شاهين را شناخت. سمت ماشين رفت و سوار 

  شد و با شادمانی گفت:

  سالم. -

  سالم عزيزم، خسته نباشی. -

  کنم. ممنون همچنين. سريع برو خونه که دارم ضعف می -

  چرا؟ -

  چون به شدت گرسنمه.  -

  گی؟ چه عجب تو غذا خواستی. جدی می -

  و ماشين را به حرکت در آورد و گفت:

  شه.ات نمیکردم کالً معده نداری که گرسنهفکر می -

  نيال خنديد و گفت:

  االن گرسنمه.چرا دارم. امروز هم ناهار نخوردم که  -

  شاهين با شنيدن اين حرف، عصبی گفت: 

  اون خراب شده چيزی نداشت که تو بخوری؟ -

  تونم بخورم. چرا. ولی من غذای بيمارستان رو نمی -
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  شاهين ناباور خنديد و گفت:

زنی. عزيزم غذای بيمارستان که خيلی نيال! چرا مثل پيرزنای وسواسی حرف می -

  تميزه.

  شد.های شاهين حالش زير و رو مین کرد و با عزيزم گفتننيال رو به شاهي

  چيه؟ چرا مات شدی؟ -

  تو فقط بگو عزيزم من گرسنگی از يادم ميره.  -

شاهين با شنيدن اين حرف به ناگاه ترمز سختی گرفت که هر دو به جلو پرتاب 

  شدند.

ان اعتراض ها برخورد کند. راننده دستش را به نشنزديک بود ماشين پشت سر با آن

  روی بوق گذاشت. بوق ممتدی زد که شاهين زير لب گفت:

  خوب بابا! چه خبرته؟ حواسم نبود. -

  و پدال گاز را فشرد و حرکت کرد.  

  چه خبره شاهين؟ -

  دونم، تو بگو چه خبره؟نمی -

  چی رو؟  -

  گم عزيزم تو دوست داری؟ من می -

  نيال خجالت زده رو به خيابان کرد و گفت:
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  ه، دوست دارم.آر -

  شاهين لبخند زد و قند در دلش آب شد.

  چرا؟ -

  دونم.نمی -

  دونی؟نمی -

  نه. -

  ه که دوستم داری.دليلش اين - 

  نيال مشتش را به بازوی شاهين زد. شاهين غريد و گفت:

  چيه؟ دوست داشتن من عجيبه يا بد، يا شايدم ترسناک. کدومش؟ -

  نيال برای فرار از اين بحث گفت:

  وای شاهين هيچکدوم من گرسنمه. اذيتم نکن. -

  شه.گن شکم گرسنه عشق و عاشقی سرش نمیآره. می -

  هر دو خنديدند. 

گی چرا دوست داری برمت خونه پيش بانو. حسابی که سير شدی بهم میاالن می -

  بهت بگم عزيزم!

  نيال پوفی کرد و گفت: 

  بسه شاهين. -
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شاهين دست نيال را گرفت و بلند کرد. انگشت وسط او را به دندان گرفت و گازش  

  گرفت. نه طوری که دردش بيايد. نيال معترض گفت:

  کنی؟چکار می -

  کنم. تنبيهت می -

  چرا؟ -

  که دفعه ديگه حرفات رو نصف نيمه نزنی. -

ت و اين بار نوک و دوباره دست نيال را که در دستش اسير بود باال برد و گاز گرف

  زبانش را به انگشت او زد.

دل نيال از جا کنده شد. دستش را پس کشيد و آن را در آغوشش مشت کرد و 

  ناخواسته با صدای بلند خنديد.

  چی شد؟ قلقلکی هستی؟ -

  طور خندان گفت:نيال همان

  قلقلکی چيه؟ تو انگار حالت خرابه. شاهين نگاهش را روی نيال انداخت و گفت: -

  مشخصه؟ -

  ی سرخش گذاشت و گفت:نيال دستش را روی گونه

  باور کن گرسنمه.  -

  توانست نيال را با خود همراه کند، زير لب غريد:کرد نمیشاهين هر کار می
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  ذارم بری سرکار.نيال به قرآن يه بار ديگه ناهار نخورده بيای خونه نمی -

  ناهار از کجا بيارم؟ -

برات کنار بذاره با خودت ببر. اونجا گرم کن و بخور تا  سپرم بانو از شب قبلمی -

  شه!بعد ببينيم تکليفمون چی می

  در مورد چی؟ -

  خونه زندگی خودمون. -

  خونه خودمون؟ -

  آره.  -

ی خودمان! چقدر کرد. خانهنيال مات شد. اين دو کلمه چه آشوبی در دلش به پا می

  اين کلمات در نظرش زيبا بودند.

  سيار هم آرام و آسوده. با صدای آهسته گفت:آرام شد، ب

  خوای زندگی جدا تشکيل بديم؟تو واقعاً می -

  چرا که نه؟ -

  خوای تا هميشه با هم زندگی کنيم؟يعنی می -

  خوای؟مگه تو نمی -

  هان! نه، يعنی آره.  -
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د انها بسيار چراغانی شدهفهميد خيابانهای چراغانی نگاه کرد. نمینيال به خيابان

  های خودش هزاران چراغ رنگی روشن شده است.يا درون چشم

يک لحظه ته دلش احساس بسيار خوبی پيدا کرد. حس کرد آن روز بهترين روز 

  اش با شاهين بوده است.زندگی

  شاهين وقتی سکوت طوالنی نيال را ديد پرسيد:

  نيال! خيلی گرسنته؟ -

  و گفت: نيال رو به او کرد و با لبخند سرش را تکان داد

  خوای خونه بخری؟يعنی می -

  آره. -

  هاش رو بخرم؟شه من خودم وسيلهمی -

  چرا که نه عزيزم، چی از اين بهتر؟ تو سليقه به خرج بدی که خوبه. -

تونم برم خريد. از هفته آينده که شيفت شبم، در طول اين هفته شيفتم طوريه نمی -

  خری؟رم خريد. تا اون موقع خونه میروز می

  شاهين در خود فرو رفته بود. نيال صدايش زد. شاهين به خود آمد و گفت:

  بله. -

  مشکلی هست؟ -

  شه. نه، همه چی حل می -



757 
 

  خريم؟پرسيدم تا هفته آينده خونه می -

  بستگی داره.  -

  به چی؟ -

  که بتونم ماشين رو بفروشم. -

  ماشين رو بفروشی؟ -

  آره.  -

  چرا؟ -

ام رو از دست دادم و ندارم که خونه بخرم. من سرمايهچون اونقدر موجودی  -

  خيلی وقته کار نکردم و چيزی اندوخته

خوام هم از حاجی بگيرم. فقط يه مقدار رو يه حساب ديگه داشتم که اون ندارم. نمی

رو سال قبل گذاشتم رو ماشين قبلی و اين رو خريدم. حاال اهميتی نداره. دوستم 

  تر بگيرم. تونم يه خونه و يه ماشين سبکرفت می قيمت خوبی گفت. فروش که

  آخه اينطوری تو... -

ره؟ چه اهميتی داره وقتی در به دريم؟ من چی؟ ماشين چند ميليارديم از دست می -

تونيم واسه چه اهميتی داره وقتی تو خوشحال نيستی؟ چه اهميتی داره وقتی نمی

ر برای دخالت هست. خونه عمو هم خودمون زندگی کنيم؟ خونه بابا که باشيم صدنف

  تونيم تا ابد جا خوش کنيم.ايم و نمیکه فقط مهمون چند روزه

  گی. درست می -
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  ولی مشکل من يه چيز بزرگتره. -

  چی؟ -

رم سر کار قراره يک هفته شبا نباشی و شب تا صبح تنها باشم. بعد من صبح می -

من بتونم اين مدت رو اينطوری کنی بينيم. فکر میتا شب. اصال همديگر رو نمی

  دووم بيارم؟

  کنی. نگران نباش، عادت می -

  هايش را روی هم فشرد و گفت:شاهين سری تکان داد و لب

از عادت کردن به اين مزخرفات حرف نزن. زن و شوهر چطور بايد همديگر رو  -

  نبينن. اگه شبا سرت رو اين سينه نباشه چطور خوابم بگيره؟

  ش را تکان داد که نيال گفت:پوفی کرد و سر

  عزيزم آروم باش. -

  هر دو يک لحظه به هم خيره شدند. نيال گفته بود: 

  عزيزم. -

نيال لب گزيد و خود را با کيفش مشغول کرد و شاهين آرام در حالی که احساس 

  خوبی پيدا کرده بود گفت:

  من آرومم، حداقل االن! -

پرسی رد عمارت شدند. با بانو احوالآن دو وقتی به منزل حاج جليل رسيدند وا

  کردند که با رامين رو به رو شدند. رامين از جايش برخاست و کشيده گفت:
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  به! -

  پرسی کرد. رو به نيال گفت:شاهين با او دست و سالم احوال

  به به خانم پرستار زخمی. خوبی؟ -

  خوبم. -

گوشه ديگر سالن  رامين اين را گفت و دست در گردن شاهين انداخت و او را به

  برد.

ديد که رامين ها نشستند و مشغول صحبت شدند. نيال میای از مبلهر دو روی دسته

 کردآزرد. فکر نمیدهد و اين دلش را میاز آن روز ديگر به او چندان اهميت نمی

  رامين تا اين حد کينه توز باشد.

  بانو خطاب به نيال گفت:

  بيا.مادر برو دست و صورتت رو بشور  -

  چشم. -

هايش شد. دست و صورتش را شست و نيال به اتاق رفت و مشغول تعويض لباس 

موهايش را دوباره شانه کشيد و باالی سرش جمع کرد. روسری را روی سرش 

  ی پايين رفت.انداخت و به طبقه

  به خديجه خانم کمک کرد و ميز را چيد.

  خواهد.نبود از او چه میکرد و معلوم پچ میرامين همچنان با شاهين پچ

  در عمارت باز شد و حاج جليل و کاوه به درون آمدند.
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هايشان پر از خريد بود. نيال به استقبال رفت که حاج جليل پاکت شيرينی دست

  دستش را سمت نيال گرفت و گفت:

  اين رو مخصوص خودت گرفتم دخترم. -

  ممنون. -

  های ميوه دستش گفت:نيال پاکت را گرفت که کاوه با اشاره به سبد

  ولی من اينا رو مخصوص خودم گرفتم. خوبی عروس؟ -

  نيال با لپهای گل انداخته گفت:

  ممنونم. -

  شنيد. ا اولين بود که از کسی میاو لفظ عروس ر

  کاوه با ديدن شاهين و رامين گفت:

  به آقا منگول.به -

  رامين رو به کاوه گفت: 

  به آقا گاوه.به -

  کاوه گفت:  شاهين خنديد که

  مرض! با رامين بودم البته. -

به آشپزخانه رفت. وقتی همه دور ميز نشستند رامين در حال کشيدن غذا در  

  بشقابش گفت:
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  همه اسمی شنيديم جز گاوه، گاوه هم شد اسم آخه؟ -

  دهن گشادت رو ببند رامين با اين چشای چپت. -

  اس.ه پتو دونفرهمن نه دهنم گشاده نه چشام چپ؟اما گوشای تو شبي -

  هنوز زن نگرفتی بدبخت؟ -

  تو که خيلی خوشبختی چرا زن نگرفتی؟  -

  دن، بس که داغونی.خوام، اما تو بهت نمیمن خودم نمی -

گه. کسی به من زن نميده. اما شرف داره به حال تو. اون زنايی که تو راست می -

خوای بگيری رو من صبح به صبح ميگم مستخدمم با جارو خاک انداز از جلو می

  در خونه جمع کنن بريزن تو خيابون. 

  آهان. اونوقت خونه دوست دخترت يا خونه حاج خليل؟  -

  فرقش چيه؟  -

زنه. خونه دوست دخترت هم که نه حاج خليل که پرنده پر نمیفرقش زياده. خو -

  کسی برای ازدواج سراغت نمياد. اونا واسه کار ديگه ميان. 

نيال نگاهی به رامين کرد. رامين با چهره جدی مشغول ور رفتن با ساالدش بود.  

  زير لب گفت:

وی عسلويه تو کنم همه هم خبر دارن. تو تکنم رو میخوبه حداقل من هر کار می -

  کنی؟ خونه مجرديت چه غلطی می

  من؟ هيچی.  -
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عکسای دسته جمعيت تو اينستا رو هم ميگی هيچی. منم که دو تا اين ورم نشسته  -

  دوتا اونور!

کاوه نگاهی به حاج جليل و بانو کرد و طوری که التماس در صدايش بود خطاب به 

  رامين گفت:

  مرد ديگه؟ -

  ای.دونستم با مردا هم تو رابطهیمن زناشونو ديدم، نم -

  شاهين از جواب رامين لبخند زد اما سعی کرد نخندد. کاوه با گردن کج شده گفت:

  خاک تو سرت احمق. -

  تونی به يکی قانع باشی.ای و نمیاتفاقاً خاک تو سر تو که با چهل نفر تو رابطه -

  حاج جليل نگاه سرزنش واری به کاوه انداخت و گفت:

  ديگه، جلوی عروس همه قشنگياتونو رو کردين. غذاتون رو بخوريد.بسه  -

کرد و در بشقاب نيال های گوشت را از استخوان جدا میشاهين با محبت تکه

  گفت:گذاشت. نيال هم با صدای آرام و معترض میمی

  باور کن زياده. خودت هم بخور.

  ل بود.بانو به آن دو لبخند زد و از محبت شاهين به نيال خوشحا 

کند. از خوشحالی خوشحال بود که شاهين تا اين حد با او با عطوفت رفتار می

داشت. شاهين شاهين خوشحال بود. او هميشه شاهين را چون فرزند خود دوست می
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شد همه هم آنقدر مودب بود که همين اَدب و احترامش در مقابل بقيه موجب می

  دوستش بدارند.

صدا کند. آن هم به خواست » بانو«زه داشت بانو را شاهين تنها کسی بود که اجا

  خود بانو بود. 

  بانو جان.  -

  جانم مادر.  -

داريد که با خودش ببره. خانم از شام امشب اگر موند برای ناهار فردای نيال نگه -

  خوره. کل امروز رو گشنه سر پا بوده.غذای بيمارستان نمی

  به روی چشمم مادر. -

  شاهين گفت: نيال تشکر کرد که

  گرفتم.گفتی ناهار نخوردی، برات يه چيزی میمن که تا اونجا اومدم. می -

  رامين خنديد و گفت: 

  ذاشتی دو سه روز بگذره بعد.ا میروز اولی رفتی سراغش. باب -

هايشان رفتند. نيال پشت پنجره ايستاده بود و داشت نيمه شب که شد. همه به اتاق

  کرد.میباغ بارانی را نگاه 

  شاهين که حاضر شده بود بخوابد چراغ را خاموش کرد و گفت:

  خوابی؟می -
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  االن ميام. -

  بخش.ها امروز اولين روزی بود که قرص نخوردم. نه مسکن، نه آرامبعد از مدت -

  گی؟جدی می -

  آره. حتی سيگار هم کم کشيدم. سه چهارنخ. -

  خيلی خوبه. -

  .امروز اعصابم خيلی آروم بود -

  اين را گفت و خود را روی تخت انداخت و به سمت نيال چرخيد و گفت:

  جنگ اعصاب نداشتم امروز. تازه حرفای تو و آرامشت خيلی روم تاثير داشت. -

  نيال به تخت آمد و گفت: 

  خدا رو شکر. -

  شاهين دمر دراز کشيد و روی ساعدهايش تکيه کرد و گفت: 

  ه؟مون چه شکلی باشدوست داری خونه -

  نيال دستش را روی ساعد شاهين کشيد و گفت:

فرق نداره. فقط يه سقف باال سرمون باشه که بهش احساس تعلق کنيم. دوستش  -

داشته باشيم. حس نکنيم در به دريم. بزرگ و کوچيک و شکل و شمايلش فرق 

  نداره.

  ولی از نظر من فرق داره. -



765 
 

  چطور؟ -

  ونه خوشگل هم زندگی کنه. درضمن...يه دختر خوشگل مثل تو بايد توی يه خ -

  چی؟ -

  مونه؟مونه. میما که تا ابد جمعمون دونفر نمی -

نيال حرفی نزد. شاهين خود را جلوتر کشيد و سرش را روی صورت نيال خم کرد و 

  گفت:

  خوای؟ درسته؟تو که بچه می -

  نيال آرام گفت:

  ات باشم؟يعنی مادر بچه -

آره. چی از اين بهتر؟ مگه غير از تو هم کسی لياقت اين رو داره مادر بچه من  -

  باشه؟ 

  گی؟ اين رو از ته دلت می -

  آره.  -

  کنی؟ ام دارم، بيرون نمیدار شديم من رو با احساسی که به بچهاگر بچه -

  اين چه حرفيه نيال؟ مگه من دشمنتم؟  -

  نيستی؟  -

  چرا بايد باشم؟  -
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  خاطر سينا و... به  -

  های نيال گذاشت و او را بوسيد و گفت:شاهين سر خم کرد و لبش را روی لب

  من کی شبيه دشمنا با تو رفتار کردم؟ -

  واقعاً هيچوقت.  -

  گی پس ديگه بار آخرت باشه اينو می -

  باشه. -

قرار مشغول معاشقه با نيال شد و همين که نيال خواسته او شاهين در سکوت و بی

  کرد و بر خالف هميشه گرم بود احساس بهتری داشت. را همراهی می

کرد که نيال هر دو کنار هم آرام گرفتند شاهين داشت موهای نيال را نوازش می

  پرسيد:

  رامين چکار داشت؟ -

  شی. اگه بگم خصوصی بود ناراحت می -

  نه.  -

  نيال سرش را به سينه شاهين چسباند.

  خواد بره. می -

  کجا؟ -

  دانمارک.  -
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  مگه قرار نبود بمونه؟  -

  شه نگهش داشت.شناسی. نمیتو رامين رو نمی -

  چرا؟  -

  کرد. تونه يه جا بند شه. اگر آدم بندشدن بود تا حاال ازدواج میذاتش اينجوريه. نمی -

  کسی رو دوست نداره؟ -

  تا حاال رو نکرده. اونوقت يکی مثل من... -

  مثل تو چی؟ -

  هنوز سنی نداشتم که دلم پی چشمای يکی رفت.  -

  نيال خود را باال کشيد و صورتش را مقابل صورت شاهين گرفت و گفت:

  منم خيلی جوون بودم که دلم پی يکی رفت. -

  شاهين سريع در هم شد و گفت: 

  چرا اسم اين چيزا رو مياری؟ -

  نيال با آرامش گفت:

ی. وقتی تو دوست نداری بشنوی، بدون گچون تو هم به راحتی در موردش می -

خواد چيزی در مورد اونی که بوده و االن نيست بشنوم. شاهين من هم دلم نمی

  لبخند زد و نيال را پايين کشيد و گفت:

  حسودی؟ -
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  البد حس تو غيرته.  -

  شاهين خنديد و نيال را بيشتر به خود فشرد و گفت:

  شه.من هم حسوديم می -

  را روی گردنش انداخت و خوابيد.و بعد دست نيال 

  

  بخش دوم. 

  فصل سيزدهم. 

نيال روز سختی داشت و يکی از بيمارانش حال مناسبی نداشت. عصر هنگام وقتی 

بيمارش کمی آرام گرفت و کارهايش را انجام داد، با خستگی روی صندلی نشست 

  بدهد. هايش استراحتهايش را روی هم گذاشت تا کمی به چشمو تکيه کرد. پلک

اخالق و همه در ايستگاه پرستاری جمع بودند. دوستش بهار همان دختر خوش

  خندان گفت:

  آورد.االن اگه يه بنده خدايی اينجا بود حال نيال رو جا می -

  همه خنديدند و يکی از پرستارها گفت:

  کسی شماره تلفنش رو نداره بهش زنگ بزنه بياد؟ -

  جب پرسيد:نيال پلک گشود و راست شد و با تع

  زنين؟در مورد کی حرف می -
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  رئيس بيمارستان... خوب معلومه. در مورد شوهرت.  -

  شد.اگه اينجا بود که خوب می -نيال ابروهايش باال پريد و خنديد و گفت: 

  کنه.ن مرد بودن آدم رو خسته نمیشد. مسلماً با اوشد؟ عالی میخوب می -

  نيال تکانی به سرش داد و گفت:

  شايد. -

  کنه يانه؟ات میشوهرت بودن خستهدونی با شايد! يعنی تو نمی -

ها و صبر و نيال کمی فکر کرد و مسافرتش به اصفهان را به خاطر آورد. محبت

نهايت بود، تا شبی که خودش آغازگر دعوا شد. نگاهش را از حوصله شاهين بی

  زمين گرفت و رو به بهار گفت:

  ای نيست.ندهکناون اصالً آدم خسته -

  دونی.خوب الهی شکر که اين رو می -

نيال دوباره روی صندلی چرم دسته فلزی تکيه کرد. ياد آن دفتر افتاد. چند روز بود 

آورد اما وقت نکرده بود بخواند. برخاست و به اتاق استراحت آن را با خود می

  پرستاران رفت و دفتر را از درون کيفش بيرون کشيد.

ای که دو سمت دفتر را به رستاری برگشت و با استفاده از قيچی دستهبه ايستگاه پ

هم وصل کرده بود بريد. روی صندلی نشست و صفحه اول را باز کرد. درون صفحه 

  اول جيب داشت و چيزهايی در آن بود.
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ها را بيرون کشيد. چند عکس قديمی از يک دختر. تا نگاهش به دست برد و آن

رزيد و ناخواسته لرزش گرفت. اين دختر را يک جايی ديده عکس اول افتاد بدنش ل

   آمد کجا و کی؟!ما درست يادش نمیبود. ا

يک دختر که به همراه شاهين هم عکس داشت. نيال حدس زد بايد نوشين باشد. به 

چنين عاشق او باشد. آن داد شاهين اينچهره آن دختر بسيار زيبا نگاه کرد. حق می

ای، لب و دهان کوچک و ای، پوست سفيد، موی قهوهوههای قهدختر با چشم

  نشست.آمدند بسيار به دل میاش میابروهايی با طاق بلند که به چهره

  های بعد از شاهين و همان دختر و رامين و پسر ديگری در کنارشان بود.عکس

  ها را سرجا گذاشت.ها آننيال بعد از چند بار ديدن عکس

  م نوشين را کسی با خودکار طراحی کرده است.او ورق زد و ديد که نا

  بعد از آن هم چهره نوشين با قلم سياه طراحی شده بود.

هايی با خط خوش ديد. نيال شروع به خواندن کرد. نوشته شده وقتی ورق زد نوشته

  بود:

  

  »داددهم مر«

  به نام خدا

  من نوشينم،  نوشين سهرابی.

  زيبايی فرشته های آسمانی. ل و بهنوشين به شيرينی عس به قول همه
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  ای داره؟ هيچی!اما چه فايده

ات هيچی نداشته زيبايی ظاهری بدترين چيز دنياست. وقتی زيبا باشی اما تو زندگی

ی معمولی، توی ی معمولی، توی يک خونهخوره؟ يک خانوادهباشی به چه درد می

  های معمولی.ی معمولی، با آدميک محله

  شه؟نتيجه چی می

هاست بايد هميشه معمولی باشه. لباس دختر خيلی زيبا که شبيه پرنسس قصه اون

معمولی بپوشه، آرايش معمولی بکنه، جاهای معمولی بره، تفريحات معمولی داشته 

  اشه.اش هم معمولی بباشه و همه غلطای زندگی

که ام از معمولی بودن و ديدن اين همه بدبختی معمولی آه خدايا، خدايا! چقدر خسته

  زندگيم رو معمولی کردن.

بار هم که شده معمولی خواد برای يکام و دلم میآه خدايا، خدايا، خدايا! من خسته

  های ابريشمی، حرير و اطلس بپوشم.ها لباسخواد مثل شاهزاده قصهنباشم. دلم می

ها و ها جواهرات براق و درخشنده به دستهای تو قصهخواد مثل شاهزادهدلم می

م آويزون کنم. تاج طال رو سرم بذارم. انگشتر برليان به انگشت کنم، گردنبند گردن

  الماس به گردن بندازم.

خواد عاشق سينه چاکم سوار بر اسب سفيد رؤياها بياد سراغم...اون اسبی دلم می

درخشه. اسب؟ نه، اسب نه! من فقط مردی سوار بر يک که مثل برف سفيده و می

  خوام.ت میماشين خارجی گرون قيم
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خارجی با اگر هم رنگش سفيد نبود اصالً مهم نيست. مهم اينه که فقط يه ماشين 

  صدای گاز نازنينش باشه.

گردم. وقتی هم آدمای شم و توی شهر باهاش میاونوقت من هم کنارش سوار می

زنم و به خودم کنم. لبخند کجی میکنن، با غرور بهشون نگاه میمعمولی نگاهم می

  شم. برای داشتن اين همه زيبايی و ثروت غره می

  

  »بيستم مرداد«

  زد و خاطره به خاطره را خواند.  نيال ورق

م از بس که مغازه به مغازه گشتم. کف پاهام تاول زدن. کفشای کتونيم اُف! خسته شد

زنن. از خورن. آخه هم کهنه شدن هم پشت پاهام رو میديگه به درد پوشيدن نمی

  پول تو جيبيم بايد يک جفت کتونی جديد بخرم.

دنبال يه کاری که يه  بعدم بپوشم و دوباره راه بيفتم توی خيابونای شلوغ شهر

   کنم.غلطی ب

شايد سوال باشه که چه غلطی؟ خوب معلومه. پيدا کردن يه شغل که با برنامه يه 

   و از پس مخارج دانشگاه بر بيام. دانشجو هماهنگ باشه؛ تا بتونم به بابا کمک کنم

  کنه مردم چطور با وضعيت مالی بددونم با اين گرونی که بيداد میمن نمی

  ای؟اميد چه آينده رس بخونن. بهميان به شهر ديگه تا د
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هاش رو جور کنه ذاره تا شهريه دانشگاه بچهدونم حاال که بابا از جون مايه مینمی

مخارج اضافه برای پدرم رم؟ يا فقط دارم کنم که دانشگاه میآيا من کار درستی می

  تراشم!می

امه بده گه درس بخون. اددونم ادامه بدم يا نه؟ بابا که میاين ترم، ترم پنجمم و نمی

شايد در آينده يک جايی خودت رو جا کردی و تونستی درآمد خوبی داشته باشی. 

  اما فشار روی بابا خيلی زياده.

  من بايد چکار کنم؟

  

  »شانزدهم شهريور«

آخر امروز تونستم کار پيدا کنم. اون هم کجا! توی يک عکاسی. صاحب عکاسی 

تونم برم پيشش کار کنم و عکاس میکارم رو که ديد خيلی خوشش اومد. بهم گفت 

  ها بشم.خانم

  خوان رو انجام بدم.يا کار عروسايی که عکاس خانم می

  داد بيش از حد انتظارم بود اون هم با شرايط من.دستمزدی هم که می

  

  »دهم مهر«
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رم. کارم رو دوست دارم. صاحب عکاسی هم از چند روزی هست که سر کار می

کنه. اون مرد مهربونيه و حدود سی تعريف و تمجيد میکارم راضی هست و مدام 

  و هشت، نه سال داره.

امروز همسر و دو تا دخترهاش اومدن. ازشون چند تا عکس خانوادگی گرفتم. اونا 

  خانواده خوشبختی به نظر ميان. 

  

  »دوازدهم آبان ماه«

بهم  خره،اين روزها اخالق آقای بيات خيلی عوض شده. برام شاخه شاخه گل می

خواد تا کنه. گاهی هم ازم میزنه. به خاطر دير سر کار رفتن سرزنشم نمیلبخند می

  گيره. مدلش بشم و ازم عکس مجانی می

  

  »هشتم آذر«

شه. يعنی تا اين حد اين مرد عوضی بود؟ فقط خدا بهم رحم خدايا! اصال باورم نمی

  خواست چه غلطی بکنه؟کرد. اون می

  شدم. چاره میگر نه بیچقدر شانس آوردم! و ا

اش اصالً بيات برام سؤال شده بود. اون مرد خوش پوش با اون لبخندهای هميشگی

  هم مهربان نبود.
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ها و حرکات خواست من رو بِدره. هر روز با اون حرفبيات مردی بود که فقط می

  د. اين مرد چقدر تنفر انگيز بود.در پی به دام انداختن من بو

اصرار زياد ازم خواست مدلش بشم. بعد از اينکه مقنعه و مانتوم رو امروز هم با 

کنار گذاشتم موهام رو مرتب کردم. جلوی لنز دوربين ايستادم. بيات با تعريف و 

  اش از اندام و زيبايی من، چند عکس انداخت.تمجيدهای هميشگی

  وقتی سر بلند کرد گفت:

  باشی؟خوای چند عکس بهتر داشته نمی -

های مانتوم رو گرفت رو برداشتم تا بپوشم. مانتو رو تن زدم. اومد جلو و لبه مانتوم

  و گفت درش بيار تا چند تا عکس بهتر ازت بگيرم.

خواست به زور مانتو رو از تنم بيرون هايی که میترسيدم! از نگاهش از دست

  بکشه.

  ناخواسته از ترس عصبی شده بودم. عقب رفتم و گفتم:

  آقای بيات؟ کنيدچکار می -

  داره.خواست من رو به زور نگهاما اون می

جلو اومد و با اصرا خواست لباسم رو در بيارم و من عصبی و لرزان عقب و 

  تر رفتم.عقب

  دفعه وحشی شد. خودش رو بهم چسبوند و گفت:يک 
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ون ترسی خوشگل خانم؟ من که صدتا عکس ازت دارم. چندتا هم به ااز چی می -

  خوره!بر نمی شکل به جايی

هاش رو به بدنم کشيد. هر دو مچش رو گرفتم و با تمام توانم به بی محابا دست

  عقب هولش دادم. از کنارش رد شدم. چنگ انداخت من رو بگيره اما نتونست.

ام رو برداشتم. از اتاق بيرون زدم و کيفم رو برداشتم. همين که از دوييدم و مقنعه 

رفتم مقنعه رو سر کردم. ها پايين میله که از پلهدر عکاسی بيرون زدم با عج

ودم رو توی های مانتوم رو بستم و وارد پياده رو شدم. به خيابون دوييدم و خدگمه

  اولين تاکسی انداختم.

  خواستم با اين حال به خونه برگردم.نمی

بود لرزيد. دو خيابون تا دانشگاه مونده آدرس دانشگاه رو گفتم. بدنم ناخواسته می

  که صدای پيام گوشيم اومد.

ام رو برداشتم. صفحه رو باز کردم و با ديدن پيامی که از بيات دست بردم و گوشی

  بود نزديک بود سکته کنم. نوشته بود:

ر کن فرستم. باوات مینوشين، عشقم! اگه برنگردی عکسات رو برای خانواده -

  کنم قشنگم.عکسات رو پخش می

  ش بدنم صد برابر شد و بغضم شکست و به گريه افتادم.با ديدن اين پيام لرز

  دبختی کرايه تاکسی رو حساب کردم.جلوی دانشگاه با ب
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از تاکسی پياده شدم و با حال خراب از خيابون گذر کردم. به بلوار رسيدم، پيام 

  ای ازش اومد. گوشيم رو نگاه کردم. از بلوار رد شدم. نوشته بود:ديگه

  با هم حرف بزنيم.مين حاال برگرد ه -

هام ديدم رو تار کرده بودن. با حال زار پا به خيابون گذاشتم و دو قدم برنداشته اشک

هاش تو بودم که صدای بوق ممتد ماشينی و بعد هم صدای ترمز و جيغ الستيک

  خيابون پيچيد.

  هام رو بستم و در جا خشک شدم.يک لحظه فکر کردم کارم تموم شده است. چشم

لحظه بعد هيچ اتفاقی نيفتاد. وقتی با ترس چشم باز کردم و سرم رو سمت اما چند 

  ون ماشين بزرگ شاسی بلند ترسيدم.راست چرخوندم، با ديدن ا

به ترس و دردم اضافه شد. بيشتر گريه کردم. سريع دو پسر از ماشين پياده شدند. 

  يکی از اونا پرسيد:

  حالت خوبه  خانم؟ -

ديگه خيابون دوييدم و وارد دانشگاه شدم و به اولين درخت توجه نکردم و به سمت 

  ام رو روی چشمام گذاشتم و از ته دل گريه کردم.توی محوطه تکيه کردم. مقنعه

  چند دقيقه نگذشته بود، صدايی اومد که پرسيد:

  خانم! -

  سر بلند کردم و همون پسر که تو ماشين بود رو ديدم. مغزم فعّال شد. يکی از

  ييای دانشگاه بود.سال باال
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از اون بچه پولدارا! از اونا که سوار ماشين رؤياهای من بود. از اون مرفهين 

  درد.بی

  قدر خوش شانس نبودم که بزنه من رو بکشه؟چرا اون

  گرفتم.ام رو ازش میديه مردم وحداقل می

  گرفتم؟با خودم گفتم وقتی مردم چه جوری ديه می

گرفت. در حد دو ثانيه اما با يادآوری بيات و اون  امهای شديدم خندهوسط گريه

  کردم و روی زمين نشستم و بريده بريده وسط هق هقام گفتم: حرفاش بيشتر گريه

  ؟ بدبخت شدم.چرا من رو نکشتی؟ چرا من رو زير نگرفتی -

  ها متوجه ما شد. همه جمع شدند. کم همه نگاهکم

  اون روی پاهاش نشست و گفت:

  ن چی شده؟گيچرا نمی -

  بدون هيچ تفکر قبلی گفتم: 

  بهم کمک کنين. -

  مات شد. بعد پرسيد:

  چه کمکی از دستم برمياد؟ -

  کمی صدام رو پايين آوردم و گفتم:

  قضيه ناموسيه. -
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  بابات، داداشت؟ -اخم ريزی بين ابروهاش نشست و پرسيد: 

  آروم گفتم

  ه.کنتر ندارم، بابامم هم بفهمه سکته میداداش بزرگ -

با اشاره سر گفت بلند شو. از جام بلند شدم و دنبالش راه افتادم. يکی از دوستاش 

  صدا زد:

  شاهين کجا؟ -

  رفت فقط دستش رو باال برد.طور که سمت دِر ورودی دانشگاه میهمون

جلو هم کمی بعد، وقتی اومديم توی خيابون رفت و سوار ماشين قشنگش شد و دِر 

  از داخل باز شد.

کنارش نشستم و در رو بستم. امکانات داخلی ماشينش ماتم کرد. به هر دگمه رفتم 

  کردم که پرسيد:ای با دهان باز نگاه میو وسيله

  چی شده؟ -

هق هام موضوع عکاسی و بيات رو دوباره بدبختيم يادم افتاد. گريه کردم و بين هق

  براش گفتم. با حوصله گوش کرد.

  شدم.هام تموم شد ساکت وقتی حرف

اون دست برد و يک دستمال از تو جعبه با دو انگشت اشاره و وسط دست راستش 

  بيرون کشيد و به سمتم گرفت. دستمال رو گرفتم و تشکر کردم.

  کردم که پرسيد:هام رو پاک میداشتم اشک
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  عکاسی کجاست؟ -

بهش آدرس رو دادم. خودش رو سمت چپ خم کرد و دست برد گوشيش رو از جيب 

  اش به سختی بيرون کشيد.جين يخیشلوار 

  مشغول نوشتن پيامکی شد. وقتی ارسالش کرد گفت:

  بهش پيام بده بگو ميام. -

  متعجب گفتم:

  چرا؟ -

  جواب داد:

  گردم.فقط بگو بر می -

  و بعد ماشين رو روشن کرد و به حرکت در آورد.

دل توی دلم وقتی راه افتاد زير لب چيزی زمزمه کرد که نشنيدم. تمام طول مسير 

  نبود. وقتی رسيديم گفت:

  پياده شو. -

هر دو پياده شديم و سمت ساختمان عکاسی که طبقه باالی يک غذاخوری بود 

  رفتيم.

ها ديديم. هر همين که وارد شديم دو پسر ديگه رو توی ساختمون، نشسته روی پله

  زمان پرسيدند:دو با ديدن ما از جا بلند شدند و هم
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   چی شده؟ -

  ن دست برد و در رو بست و گفت:شاهي

  شاهرخ تو همين پايين بمون. نذار اين در باز شه کسی بياد تو. -

  شاهرخ که پسری حدوداً هم سن و سال خودم بود گفت:

  چشم. -

  ها رو گرفت و باال رفت و گفت:شاهين راِه پله

  رامين بيا. -

. وقتی جلوی در ورودی ها باال رفتن. من هم به ناچار دنبالشون رفتمهر دو از پله 

  رسيديم شاهين دستش رو جلوم گرفت:

  يعنی داخل نيا. -

  و خودش و رامين داخل شدند.

  صدای نحس و خندان بيات از تو اتاق عکاسی اومد که گفت:

  به نوشين خانم.به -

  و از جلوی در ديدم وقتی بيرون اومد با ديدن شاهين و رامين گفت:

  ببخشيد اشتب... -

وقتی نگاهش به من افتاد يک لحظه با شک، نگاهش بين من و شاهين و رامين  

  رفت و برگشت. بعد هم با احتياط پرسيد:
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  امرتون آقا؟ -

  شاهين آروم و شمرده گفت:

  عکسا. -

  بيات چينی به پيشانی انداخت و گفت:

  خاطرم نيست عکسی اينجا داشته باشين! -

  شاهين داد زد:

  عکسای خانم. -

  ه وضوح از جا پريد و بعد گفت:بيات ب

. کدوم عکس؟ دختر اينا چی کنن اما عکسی ندارن..ايشون پيش من کار می -

  گن؟می

  ی بيات کشيد و گفت:من جواب ندادم. شاهين جلو رفت و دستش رو به يقه

کنم با ات صاف وايساده اما تضمين نمیهای گردنت سرجاشه يقهچون مهره -

  صاف بايسته.شکستن گردنت همينقدر 

  اش کنار زد و گفت:بيات دست شاهين را از روی يقه

  گين شماها؟ بريد بيرون تا زنگ نزدم پليس.دستت رو بنداز....چی می -

  شاهين با خونسردی گفت:

  تفاده و اخاذی بدم خودت رو ببرن.زنگ بزن تا به جرم سؤاس -
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  بيات با اطمينان گفت: 

داره. شماها کی هستين اينجا؟ چطوره زنگ تر از خودش ناين که داداش بزرگ -

  بزنم بابات نوشين خانم؟

  شاهين گفت:

  زنگ بزن. ما پسر عموشيم ببين چی جواب ميده. -

  بيات مات شد و به من نگاه کرد. شاهين گفت: 

  کنی؟رو نگاه کن کجا رو نگاه می من -

  بيات رو به شاهين گفت:

  اين خانم فقط منشی منه. -

  گفت:شاهين رو به من 

  پيامش رو داری؟ -

  سر تکون دادم. رو به بيات کرد و بهش خيره شد. بيات شروع به داد زدن کرد:

  دادم.من نه عکسی دارم نه اگر بود بهتون عکس می -

  هاش رو به سينه شاهين زد و گفت:جلو اومد و دست

  بيا برو بيرون و اين هرزه رو هم با خودت ببر. -

اش رو به کمرش گرفت و مثل بيات و دست ديگهشاهين يک دستش رو به يقه 

  پرکاه بلندش کرد و پرتش کرد روی ميز کار عکاسی.
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مانيتور و قاب عکسای کوچيک روی ميز، پخش زمين شدند. داد و بيدادهای بيات 

من رو ترسوند. رامين که تا اون لحظه دست به سينه کناری ايستاده بود جلو رفت. 

  که با دست چپ، پيراهن داد. در حالیشاهين اجازه نمی خواست بلند شه امابيات می

اش چنگ زده بود، ساعدش رو هم روی گردنش فشار سفيد بيات رو از روی شانه

  داد.می

  داد. رامين گفت:ی راست بيات فشار میدست مشت شده راستش را هم روی گونه

نميری تا عکسا گيم عکسا کجان؟ از اين در زنده بيرون با زبون خوش داريم می -

رو ندی. فکر هم نکن فقط ما دو نفريم و به اميد اومدن کسی نباش. آدم گذاشتيم 

ميری ال دست  جلو در نذاره کسی بياد باال. پس بگو عکسا کجان و اگر نه امشب

  خوابی.هات میمرده

  داد به سختی گفت:بيات با اين که قرمز شده بود و پاهاش رو تکون می 

  نداره.عکسی وجود  -

ی بيات فرود اومد. بيات آخ بلندی مشت گره کرده شاهين باال رفت و روی گونه

  اش گفت:های کم اومدهگفت و با التماس و به سختی به خاطر نفس

  گفتم که هيچ.... -

ی سگ داد و پاهاش رو تکون داد که با مشت بعد شاهين صدايی مثل صدای  ناله

  مين افتاد. شاهين با خشم گفت:های روی ميز هم روی زباقی وسيله

  گی کجاست يا با يک فشار گردنت رو خورد کنم؟می -
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  و انگار کمی بيشتر فشار داد که بيات گفت: 

  گم... تو گاوصندوقن.گم، میمی -

  رامين سمت گاوصندوق رفت و شاهين گفت:

  رمز؟ -

  ها و بازوی شاهين چنگ انداخت و گفت:شد به دستبيات که داشت خفه می

  زنم.خودم رمز می -

  شد بيات رمز رو هم بگه. شاهين با يک فشار ديگه باعث 

ها به گشتن مشغول شد. با پيدا کردن رامين دِر گاوصندوق رو باز کرد و بين پاکت

پاکتی که نوشته بود نوشين از جا بلند شد و در پاکت رو باز کرد. عکساها و 

  نگاتيوها رو بيرون کشيد.

  گفت:ها با ديدن عکس

  خودشونن شاهين! -

  شاهين گفت: 

  بيا داخل رايانه رو روشن کن. -

ای که عکسام رو روش داشتم به مانيتور ديگه وصل کردم و داخل رفتم و رايانه

  مشغول شدم.

  کردم. وقتی تموم شد گفتم:هام رو پاک میچند دقيقه بعد داشتم فايل عکس
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  تموم شد. همه رو پاک کردم. -

  حاليکه هنوز بيات رو نگه داشته بود گفت:شاهين در 

  برو پايين. -

ها رو بهم داد. تا از در بيرون اومدم با صدای بلندی راه افتادم که رامين پاکت عکس

که پشت سرم شنيدم برگشتم. بيات افتاده بود روی زمين و شاهين و رامين با لگدای 

  اهين گفت:محکمشون به جونش افتاده بودن. وقتی حسابی کتکش زدن ش

هاش رو اگه داری بار ديگه مزاحمش بشی، يا تهديدش بکنی، يا عکسفقط يک  -

  کنم و می کشمت. فهميدی؟پيدات میدست به دست کنی هر جايی باشی 

  بيات که مثل کرم به خزيدن افتاده بود به سختی گفت:

  آره. -

تيم پايين و از ها رو گذاشتم تو کيفم و اون دو تا هم راه افتادن. با هم رفعکس

عکاسی بيرون زديم. شاهين قفل ماشين رو زد. پشت فرمان نشست و رامين کنارش 

نشست. من و شاهرخ هم عقب سوار شديم. هر چهار نفرمون توی سکوت نشسته 

بوديم و شاهين با دست راست فرمان رو گرفته بود و با دست چپ موهاش رو به 

  زد. شاهين پرسيد:هم می

  ری؟کجا می -

  فتم:گ

  شم. گفت:ام کنين ممنون میهر جايی پياده -
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  ری کجاست؟آدرس جايی که می -

آدرس خيابونمون رو گفتم و همون سمت رفت. نزديک مقصد که شديم، حال من 

  هم بهتر شده بود. گفتم:

کردم يه روزی دونم شما شاهين راستادين. توی دانشگاه ديدمتون. فکر نمیمن می -

  رگترين کمک زندگيم رو برسونين. واقعاً ازتون ممنونم.طوری به من بزاين

  يه نگاه به شاهرخ و رامين هم انداختم و گفتم:

  از شما دو نفر هم ممنونم. -

اما هيچکدوم جواب تشکرم رو ندادن و ساکت بودن. خيلی هم ساکت، که نفهميدم 

ه برای چی! شايد چون بچه پولدارها همه مغرور و خودخواهن. عاشق اينن ک

ازشون تشکر و تعريف تمجيد کنی، اما مهم نيست. مهم اينه که من عکسام رو پس 

  گرفتم و حاال خيالم راحته. وقتی به خيابونمون رسيديم گفت:

  به سالمت. -

  من هم پياده شدم و گفتم:

  باز هم ممنون. -

ی پنجره بود داشت عميق نگاهم جوابی ندادن. اما رامين که ساعدش روی لبه

  اش قشنگتر شد.لبخند کجی روی صورتش نشست. چهره کرد.می

  ورد. به معنای خداحافظ.چشمکی پراند و کمی دستش رو باال آ
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اين پسر چقدر با نمک و دلبر بود. ناخواسته لبخند گرمی زدم و دستم رو باال آوردم. 

شاهين ماشين رو به حرکت در آورد و من ماندم و تصويری از اون دو پسر خيلی 

  راحت اومدن بهم کمک کردن و رفتن.خيلی  شجاع که

هايی بايد خيلی خوب باشه. چون من سه روزه گاهدونی داشتن همچين تکيهمی

  ره.دو تا يل از ذهنم بيرون نمی کنم و فکر اونانگار که روی ابرها سير می

  نيال جونم. -

  نيال سر بلند کرد و گفت:

  جونم بهار؟ -

  ديدم غرق خوندنی گفتم يادت نره. ساعت داروی مريضامونه... -

نيال لبخند پرمحبتی زد و سر فرود آورد و از جايش بلند شد. به سراغ کيفش رفت 

  و دفتر رو توی کيفش گذاشت.

به اتاق رفت و داروها رو کنار گذاشت و رفت به مريضهايش رسيدگی کرد. اما تمام 

  های نوشين بود. فکرش کنار نوشته

ن ديدار از مخمصه بزرگی نجات داده بود. با خود انديشيد که شاهين او را در اولي

  اين مرد از اول هم يک حامی محکم و مقتدر بوده است.

طور گاه کسی بودن آفريده است. همانمثل اين که از روز اول خدا او را برای تکيه

که وقتی خودش گرفتار اين حوادث شد بی منت دستش را گرفت و حاميش بود. 
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کشيد تا آن که کنارش است احساس درد و رنج ماجرا را به دوش میهای سختی

  نکند.

کرد. اين مرد راه و چاه را بزرگ زاده شده بود و بزرگ زندگی می اين مرد

  گری به دنيا آمده بود.ی و حمايتدانست. او برای مهربانمی

رده بود هايی که پيشخان ايستگاه را مزيّن کوقتی به ايستگاه برگشت نگاهش به گل

  گير کرده بود.افتاد. شاهين با محبّتش او را غافل

تونه در برابر محبتاش مقاومت مگه کسی هم می:«نيال لبخند زد و از خود پرسيد 

نگاه ای جذاب بهت های قهوهکنه؟ هر چقدر هم قلبت سنگ باشه وقتی با اون چشم

  شی.کنه در برابرش آب میمی

و شيفت را تحويل دادند به اتاق استراحت رفت و  که ساعات پيش رفت بعد از اين

ريز هايش را تعويض کرد. از دوستانش خداحافظی کرد و چتر زيبای گللباس

  اش را که شاهين برايش خريده بود برداشت.صورتی

باريد. چتر را باز کرد و روی سرش گرفت از ساختمان که خارج شد داشت باران می

ن که خارج شد نگاهی به دو طرف انداخت اما ماشين و حرکت کرد. از در بيمارستا

  شاهين را نديد. خواست به او پيام دهد که کسی صدا زد:

  نيال! -

وقتی سر بلند کرد حسام را ديد. او کاپشن چرم مشکی رنگی تنش بود و کالهش را 

  کرد.اش میبرده بود و داشت نگاهروی سر کشيده بود. دو دستش را در جيبش فرو 
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ستش را پايين آورد و او را نگريست. در يک آن به گذشته پرت شد. به نيال د

  روزهايی که با هم گذراندند. به روزهای خوشش با او. به حرفهای عاشقانه حسام.

  ای که جدايشان کرد.ن و به حادثهها و گشت و گذارهايشابه شادی

را باز کرد.  شاهين از راه رسيد و آن طرف خيابان پارک کرد و پياده شد و چترش

  سر بلند کرد و نيال را از چترش شناخت.

  با ديدن مرد مقابلش در جايش خشکيد. هيکل حسام را شناخت.

  حس کرد چيزی در درونش فرو ريخت.

  حسام يک قدم جلو رفت و گفت:

دونی برای دوباره صدا زدنت چقدر لحظه شماری کردم. بيا عشقم... نيال. نمی -

  تو ماشين با هم حرف بزنيم. شينيمعزيزم، بيا بريم ب

  حسام جلوتر رفت و گفت:

  سالم عزيز قلب حسام. خوبی؟ -

  و دستش را سمت نيال دراز کرد. نيال نگاهی به دست حسام کرد. 

کوفت که حس اش میقدر محکم سر بر سينهضربان قلب شاهين اوج گرفته بود. آن

را از دود و او شکند و قلبش به سمت نيال میاش میکرد هر آن استخوان سينه

  دارد.رفتن با حسام باز می

هايی دست حس شده بود و ديدش تار شده بود. به شاهين همان حالتپاهايش بی

شد. داد بدنش گرفتارش میشوک عصبی به او دست میداده بود که هر وقت 
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ها تار توانست حرکت کند و تصوير نيال برايش از پس عبور و مرور ماشيننمی

  گشت.شد و دوباره به وضوح بر میمی

  نيال آب دهانش را قورت داد و گفت:

  چرا اومدی؟ -

کمکت کنم. اومدم اومدم با هم حرف بزنيم. اومدم نجاتت بدم. اومدم ببرمت که  -

هام رو جبران کنم. اومدم خودم رو بهت ثابت کنم. هنوز هم دير نشده. ی نبودنهمه

  دم.برمت و به اون خانواده و اون پسره يه درس حسابی میمی

خوام با اون توی جهنم بمونی و حتی يک ثانيه طوری که تا ابد فراموش نکنن. نمی

رو ديدم که چطور کشيدت تو خونه. داشت بيشتر عذاب بکشی. حرکات اون نره خر 

  . ببينم بعدش که تو رو کتک نزد؟ کردمن رو ديوونه می

نيال به ياد حال خراب آن روز شاهين افتاد و دستی که با فرود آمدن در آينه پاره 

پاره شد. دستش را بلند کرد و دگمه گوشی را فشرد. با ديدن چهره شاهين روی 

  شد. اش به آن خيرهصفحه گوشی

 که مقابل حسام ايستاده است خوشحال نيست و ديگر دانست چرا ته دلش از ايننمی

  زند.برای ديدن او دلش پرپر نمی

خواست شاهين االن بود و دنيا را با داد و هوار روی سرش آوار بيشتر دلش می

کرد که چرا کنار حسام ايستاده است؟ با او چه حرفی دارد؟ با مردی که در می

  ين شرايط زندگی نيال پی مسافرت و تمدد اعصاب و گردشش بود.بدتر

  انگشت دست نيال روی صفحه سريد. 
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  حسام دستش را پس کشيد و گفت: 

  کنی؟نيال! عزيزم! به چی فکر می -

که از نيال نگاه بگيرد  گوشی شاهين در جيب پالتويش به صدا در آمد. بدون اين

يد. نگاهش را زير گرفت و با ديدن شماره دست برد و گوشی را از جيبش بيرون کش

خواست با حسام برود و از شاهين نيال هزار فکر به ذهنش آمد. شايد نيال می

  واست که به سراغش نيايد.خمی

  شاهين جواب داد: 

  بله! -

  سالم شاهين.  -

  سالم.  -

  کجايی؟  -

  چطور؟  -

  دير کردی.  -

  تو راهم.  -

  شه زودتر بيای؟ می -

  ک لحظه ساکت شد و بعد پرسيد:شاهين ي

  طوری شده؟ -
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  خوام زودتر بيای.نه. فقط می -

  ميام. -

  شاهين دستش را پايين کشيد. گوشی را در جيبش انداخت و نفس عميقی کشيد.

  حسام که از حرکت نيال در شوک بود داد زد:

  چرا؟ -

  گفت:و نگاه رهگذران را به خود جلب کرد. نيال گوشی را در کيفش انداخت و 

  چون يادم نميره با من چکار کردی! -

خواستم توی بدترين شرايط ولم کردی. من انتظار زيادی از تو نداشتم. فقط می 

  همراهم باشی. احساس تنهايی نکنم اما يک هفته يک هفته ازت خبر نداشتم.

  من بودم و غم نبود سينا و حال روز خراب خودم و پدر و مادرم.

شه بهت تکيه کرد. اما مردی که خودت رو نشون دادی. نمیحسام تو توی سختی 

خواستمش دوستش نداشتم و ناخواسته رفتم تو زندگيش، هر ترسيدم، نمیازش می

ذاره چيزی باعث رنجشم بشه. سخت بود، سخت هم هست مردی ثانيه مراقبمه. نمی

  های خوب داری. امارو جای عشقی جا زدن که کلی باهاش خاطره

که حس خاصی بينمون نيست هوام رو  که در ازای تعهدم بهش، با اين مهم اينه

  داره.

کنم بهترين کار اينه هر دوی ما قبول کنيم سرنوشت ما رو از هم جدا کرده. فکر می

  هر کدوممون رو تو يه مسير جديد قرار داده.
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گاه من. فکر اون مرد بيماره، خسته است. من شدم آرامش روحش و اون تکيه

  ای باشه.ی منصفانهم اين معاملهنکمی

ها در خود شکست. با صدايی آرام که حس درد را منتقل حسام با شنيدن اين حرف

  کرد گفت:می

  پس من چی؟ -

  اين رو بايد از خودت و مادرت بپرسی. -

اين مرد که االن شوهر منه حسی به من نداشت اما در برابر مادرش وايساده که 

گی، خوب يا بد، خواسته يا ناخواسته، مردی توش داره که من غم نبينم. اين زند

مثل کوه پشتم واستاده. حسام تو هم برو با کسی زندگی کن که بتونی براش باشی. 

  با تصميم خودت، نه ديگران.

برو از اول شروع کن. من رو هم فراموش کن. من به خودم قول دادم ديگه شوهرم 

رفته و داره جونش رو دو دستی تقديم من رو اذيت نکنم. اون با بودن من جون گ

خوام ياره و میکنه. منی که برادرم، برادرش رو کشته. اون حتی به روم نممی

  باهاش زندگی کنم.

  حسام ناباور گفت:

  نيال! -

  صدايی در گوش نيال نشست.

  نيال! اينجا چه خبره؟ -
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وار کتان مشکی نيال رو به شاهين کرد که با چتر مشکی بزرگ و پالتوی بلند و شل

  نزديکش ايستاده بود.

  حسام بغضش شکست و گفت:

  نه نيال. اين کار رو با من نکن. -

نيال ته دلش درد داشت. شاهين منتظر تصميم نيال بود. دل در دلش نبود. حسام 

  گفت:

  ميرم.به خدا می -

نيال بغض کرد اما بغضش را قورت داد و چترش را پايين آورد و آن را بست و 

  گفت:

تو خيلی وقت پيش اين کار رو با من کردی. خيلی وقت پيش ولم کردی. خيلی  -

  گه برای برگشتن به هم خيلی ديره.وقت پيش من رو تو خودم کشتی. االن دي

  و بعد به سمت شاهين چرخيد و دست در بازوی او انداخت و گفت:

  بريم. -

مای حرف نيال سريع ای در قلبش جوانه زد و رشد کرد. از گرشاهين حس کرد دانه

های تنومند و سبزش بر سِر قلبش سايه افکند. قد کشيد و بلند شد و شاخ و برگ

  جنس احساس خوِب دوست داشتن بود. ای ازثمره اين درخت ميوه

پنداشت. همين که نيال خودش نگاهش را از حسام گرفت و ديگر او را دشمن نمی

  فهميده بود کجا ايستاده است کافی بود.
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های نحيف نيال انداخت وی خود را از دست نيال بيرون کشيد. دستش را دور شانهباز

  تر کرد و زير چترش کشيد.د نزديکو او را به خو

  حسام پردرد گفت:

  طوری تموم شه. ذارم اينذارم آب خوش از گلوتون پايين بره. نيال نمینيال نمی -

هدايت کرد و مراقب بود به سالمت توجه به حسام، نيال را به سمت ماشين شاهين بی

  از خيابان عبور کنند.

  و حسام ماند و دور شدن نيال را در آغوش آن مرد نگاه کرد.

  آمد.باران به شدت بر او فرود میکرد و هايش سنگينی میهای نيال روی شانهحرف

وقتی سوار ماشينش شد سرش را روی فرمان گذاشت و با دو دست فرمان را 

ه قلب گريه کرد. از باليی که بر سر خود آورده بود سخت نادم بود. اما فشرد. از ت

  ندامت سودی نداشت.

بار نه از سر اجبار نه از  شود. نيال رفته بود. ايندانست نيال ديگر برای او نمیمی

اش پشت به او کرده بود و راِه رفتن را پيش گرفته سر زور. با پای خود و با اراده

  بود.

  توانست اين سرنوشت شوم را بپذيرد.حسام نمی

کن تنها پاکرفتند و صدای برفشاهين و نيال در سکوت سمت منزل حاج جليل می

  موسيقی دلنواز اتاقک ماشين بود.

  کرد.نيال از سکوت سنگين شاهين ذهن درگير او را استنباط می
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  که شاهين را از آن حال و هوا بيرون بکشد گفت: برای اين

  حالت خوب بود؟امروز  -

  هاست.شاهين جواب نداد. معلوم بود ذهنش درگيرتر از اين حرف

نيال به خود جرأت داد و دستش را جلو برد و روی پای شاهين گذاشت. شاهين به 

  نگاهی به نيال و بعد دست او انداخت.خود آمد و نيم

کرد  های او را لمسلبخند گذرايی زد و دستش را روی دست نيال گذاشت. انگشت

  و حلقه دست او را چرخاند.

  شنوم.خوای بگو، میهر چی می -

  تو واقعاً بودن با من رو انتخاب کردی؟ -

  آره.  -

  چرا؟ -

روی سينه تو چون تو مثل کوه محکمی. چون شوهرمی چون چند وقته سرمو  -

  خوابم.ذارم و میمی

نيال ستاره باران های شاهين دست نيال را باال برد و روی دست او بوسه زد. چشم

  شد و لبخند به لبش نشست. 

  شاهين زير لب زمزمه کرد:

  بور تو منم بيا و تکيه کن به من!سنگ ص -
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تر کرد. نيال لبخندش وسيع تر شد. خود را جا به جا کرد. خود را به شاهين نزديک

  ای به سر او زد. انداخت و بوسهشاهين نگاهی به او انداخت. بازويش را دور نيال

قتی به منزل حاج جليل رسيدند و به درون ساختمان رفتند به همه سالم کردند و و

ی فرزندانش طبق معمول جواب گرمی گرفتند. منزل حاج جليل شلوغ بود و همه

  حضور داشتند.

ها که چند روزی بود به خاطر نيال نيامده بودند تا راحت باشد، حاال با دعوت آن

  بانو همه آمده بودند.

  چرا وايسادين، برين لباساتون رو عوض کنين._ مادر 

  _ چشم. 

تر خانواده که تا حاال نيال را نديده ی باال رفتند. دختر کوچکنيال و شاهين به طبقه

  بود با ذوق گفت:

  خيلی به شاهين مياد. -

  کاوه با تمسخر گفت:

  بينی به اون يکی مياد.تو که هر کی رو می  -

  خوب به هم ميان.   -

  ست تيشرت و گرمکن مشکيش را بهشاهين 

ايش و انداختن يک شال تن کرد و نيال بعد از پوشيدن تونيک طرح دار سورمه

  مراه شاهين به طبقه پايين برگشت.ای روی سرش به هسورمه
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ها در آشپزخانه در تکاپوی آماده کردن شام بودند. نيال به کمکشان ی خانمهمه

  کردند.و محبت با نيال برخورد میبا لبخند رفت. دو دختر و دو عروس حاج جليل 

های شيرينی و ای رنگ کرد که رويشان پر از جعبههای قهوهنيال نگاهی به کابينت

  ميوه و شکالت بود.

داد. بانو که متوجه نگاه های برنج خبر از مهمانی میهای سبزی و کيسهدسته

  های او را گرفت و گفت:سوالی نيال شده بود شانه

  شده مادر؟ چی  -

  مهمونی دارين به سالمتی؟  -

  بله مادر.  -

  به چه مناسبتی؟  -

به مناسبت ازدواج تو و شاهين. من که پاگشاتون نکردم با حاج جليل تصميم گرفتيم 

  براتون مهمونی بديم. 

ها و سفره با نيال به بانو خيره شد و دخترها در حال گذاشتن و برداشتن ظرف -

  کردند. شادی به نيال نگاه 

ها بود خوشحال که کسی حواسش به آن نيال اين همه محبت را باور نداشت. از اين

رهای شادی فهميد خدا که بخواهد دکرد بسيار تنها هستند. اما حاال میشد. فکر می

  شود.به رويشان باز می
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هايش را دور گردن بانو انداخت و اورا بغل کرد. بانو خنديد و او را به خود دست

  فشرد و گفت:

به حاج آقا گفتم از دکتر برای فردا واست مرخصی بگيره. دکتر هم قبول کرده و  -

  گفته کاراش رو انجام ميده. 

  ممنون زن عمو، آخه اين چه کاری بود؟ -

  من يک هفته هم نيست که سر کار رفتم. باز هم مرخصی؟

تش را روی جای بانو خنديد و چيزی نگفت. نيال را از خود جدا کرد و انگشت شص

  زخم پيشانی او کشيد و گفت اميدوارم زودتر خوب بشه.

  ممنون زن عمو.  -

  برو دخترم، بدو برو کمک.  -

  چشم. -

  های خورشت خوری را برداشت و به هال رفت.نيال هم تعدادی از بشقاب

های دست نيال، کرد با ديدن بشقابشاهين که داشت با پسرعموهايش اختالط می

  از جا بلند شد و سمت او رفت. ناخواسته

  ها را از دستش گرفت و گفت:بشقاب

  دم.بده من انجام می -

  دانست شاهين اين کاره نيست گفت:نيال که می
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  دم.خودم انجام می -

  کاوه به شاهين خنديد و آرام گفت:

  زذ بدبخت. -

 های مبلهايش را به دستهعلی که پايش را روی ديگری انداخت بود و دست 

سلطنتی زرشکی تکيه داده بود با نوک پايش به ساق پای کاوه زد و اخم کرد و 

  زير لب گفت:

  شعور نباش.بی -

چيند دار روی زمين میها را با دقت روی سفره نقشديد شاهين بشقابنيال هم که می

  رفت و با سينی ليوان آمد.سمت آشپزخانه 

  وار نگاهش کرد و گفت: شاهين به سمتش رفت و سينی را از او گرفت و سرزنش

  اينا برای تو سنگينن. -

  تونم.باور کن می -

  ها شد که صدف دختر بزرگ بانو خانم گفت:شاهين مشغول چيدن ليوان

  عزيزم بيا يک ديس برنج ببر آقاتون ناراحت نشه. -

  شاهين با چيدن آخرين ليوان خندان سر بلند کرد و راست شد و گفت: همه خنديدند.

دونم حاال ناهارشم اس. صبح تا حاال سر پا بوده و من میصدف جان، نيال خسته -

  درست حسابی نخورده.
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  نيال آرام گفت:

  پخت خوشمزه گذشت. من همه رو خوردم...شه از اون دستمگه می -

  همه با هم گفتند:

  نوش جان. -

وقتی سفره چيده شد و همه دور سفره نشستند نيال از آن همه صميميت لذت برد. 

ته قلبش شاد بود و شاهين شادتر. در اين چند وقت که در منزل عمويش به سر 

کردند و ديگر خبری از آن همه کشمکش بردند حال و روز بهتری را تجربه میمی

  خواه ناخواه نبود.

  و خطاب به نيال گفت: شاهين بشقاب خود را عقب داد

  برای دوتامون بريز تو بشقابت. -

نيال او را نگريست. شاهين در خوردن غذا خيلی مرتب و منظم بود. کمی ترسيد. 

  فکر کرد نکند شاهين از شکل غذا خوردن او بدش بيايد.

شاهين وقتی ترديد نيال را ديد کفگير را از او گرفت و مشغول پر کردن بشقاب شد. 

  ت:و بعد گف

  عارف نکن.بخور ت -

کرد خورشت اضافه از قاشقش نيال با شرم و احتياط مشغول خوردن شد. سعی می

  روی برنج نچکد. مبادا شاهين خوشش نيايد.

  شاهين وقتی احتياط نيال را ديد سرش را نزديک گوش او برد و گفت:
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  خورم. نگران نباش.تو بجويی بذاری دهن من، من می -

  ود او را نگريست و بعد مشغول شد.گير شده بنيال که باز از دقت شاهين غافل 

انديشيد چگونه ممکن است تا اين حد اما همان حين ذهنش درگير بود. به اين می

  مرد ذهن او را بشکافد و بخواند. اين

زد اش حرف میناصر پسر دوم حاج جليل داشت از خاطرات خدمتش برای خانواده

  خنده همه شده بود.و باعث 

ديد بيشتر مردهای خانواده راستاد خوش خلق و خوش برخورد هستند. نيال می

  رامين، کاوه، ناصر تقريباً اخالقشان به هم شبيه بود.

  و شاهين حدوداً در يک رده بودند.علی 

خواستيم بخوابيم اين دفعه واسه علی احمدی برنامه چيديم. خالصه شبش که می -

کرد، دهنشم تا خوابيد دو تا دستش رو اين ور اون ورش باز میی میاين علی وقت

 زد به شب تا صبحمون. طوریکرد. با خروپوفاش تر میآخر مثل اسب آبی باز می

خواست ها نصف شب بالشش رو گذاشت رو صورتش میکه يه بار يکی از بچه

  اش کنه.خفه

  کرد.آخه صدا که صدا نبود. انگار خر عرعر می

گفتم. من و حسن و فرزاد برنامه چيديم براش. شامپوی فرزاد رو ، داشتم میآره

آورديم اول کف دوتا دستاش ريختيم. حسابی پرشون کرديم. بعد حسن اومد باقی 

  شامپو رو خالی کرد تو دهنش و در عرض دو ثانيه همه پريديم تو تختامون.
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  ی جمع يک صدا خنديدند.همه

يهو صدای قل قل کردنش در اومد. يه دادی کشيد و نشست فکر کنم پنج ثانيه نشد  -

خواست دهنش رو تميز کنه، باقی شامپوارم ريخت رو تخت و با دو تا دستاش می

  تو دهنش. 

ماهم حاال نخند کی بخند. از سر صدامون گروهبان اومد سراغمون. چراغ رو روشن 

رتا حباب بيرون کرد و بشين پاشو داد. علی بدبخت با هر نشست و برخاست چها

  داد. می

گروهبان وضع علی رو که ديد ما سه تا رو دو روز فرستاد بازداشتگاه و بعدش 

  هم اضافه خدمت. 

گفت منم اون بيست و چهار ساعت حاال بماند علی احمدی مسموم شده بود و می

  رو همش تو دستشويی در حال کف سازی بودم.... 

ی آخر خنديد و نوشابه به حلقش دن اين جملهخورد با شنيکاوه که داشت نوشابه می

  اش بيرون ريخت. جهيد و از بينی

  خنديدند. بيشتر به حال کاوه می رويش را برگرداند و سرفه زد و بقيه

  گفت:زد و میناصر محکم و با قدرت بين دو کتف او می

  ای؟زنده -

ری بود و صدايی کاوه با بدبختی دست ناصر را کنار زد و با اشکی که از چشمش جا

  که گرفته بود گفت:
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  شم. و دو تا ديگه بزنی َسقَط میچيزيم نيست ولی ت -

ها را شستند و سبزی خوردن را ها به کمک هم ظرفآن شب بعد از صرف شام زن

  رنگ و عطر پذيرايی کرد.پاک کردند. صدف از مردها با چايی خوش

زير زمين عمارت ساخته بودند ای که در خديجه خانم سبزی قرمه را به آشپزخانه

  برد و مشغول تفت دادنش شد.

ی کارهای الزم را تا نزديک نيمه شب انجام دادند. در آخر نگين، همسر علی همه

  نيال را به اتاق برد و مشغول بند انداختن صورت او شد.

از روزی که نيال عروس خانواده راستاد شده بود ديگر به آرايشگاه نرفته بود. 

  کرد.گين که آرايشگر ماهری بود داشت چهره او را زيبا و زيباتر میحاال ن

بعد از کار اصالح، روی موهای او رنگ گذاشت که شاهين به جلوی اتاق آمد و در 

  زد.

  نگين رفت و الی در را باز کرد و گفت:

  بله؟ -

  شاهين با ديدن موها و گردن برهنه نگين نگاهش را به زير هدايت کرد و گفت:

  خواستم.يد مزاحم شدم، پاکت سيگارم رو میببخش

  کدوم يکی؟ -

  فقط يه دونه است. -
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تموم نشه هم  اگه منظورت از سيگارت نيالست که کارش هنوز تموم نشده. تا -

  دم.بهتون نشون نمی

  که نگين حال او را فهميده بود خجالت کشيد. او ادامه داد  شاهين سرخ شد و از اين

  دم.سيگارت رو میی اون يکی پاکت ول -

و بعد در را به روی شاهين بست. شاهين نفس عميقی کشيد و سقف را نگريست. 

  ر و فندک طاليی شاهين بيرون آمد.در باز شد و دست نگين با پاکت سيگا

شاهين سيگارش را گرفت و تشکر کرد. به سمت تراس راه افتاد. وارد تراس شد 

را آتش زد. به سيگارش پک زد و به و سيگاری کنج لبش گذاشت. فندک زد و آن 

  سر شب فکر کرد.

  ای که نيال پشت به حسام کرد و بازوی او را گرفت و به زير چترش آمد.به لحظه

کرد نيال را خواستگاری کرده که نيال انتخابش را کرده بود. حاال حس می به اين

  است و از بين هزاران عاشقش دست روی او گذاشته است.

وسط نيال به هر دليلی انتخاب شده بود حس خوبی داشت اما ته دلش، که ت از اين

  داد. دردی از جنس ترک شدن!رد میدر اعماق وجودش حسی به او د

  کرد.افتاد ته دلش رنج تلخی را احساس میهايش میوقتی ياد حسام و حالت

  پنداشتش!دلش برای او به درد آمده بود؛ برای اويی که دشمن می

ترسيد که  حسام عشق ديده بود. اما حاال که شکست خورده بود، می او در وجود

  او هم چون خودش در تنهايی بشکند و آسيب ببيند.
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کرد وسط زندگی دو نفر افتاده است. پک محکمی به سيگار زد و دود احساس می

اش حبس کرد. وقتی دود را بيرون داد، کف هر دو دستش را به صورتش را در ريه

  های مرمرين به پايين پرت کرد.ته سيگار را از روی نرده کشيد و بعد

يک ساعت بعد از تنها ماندن در آن تراس سرد و يخ زده کالفه شده بود. باران هم 

  کرد.اش میگرفت و حاال سردردش داشت کالفهبيشتر احساساتش را به بازی می

و پاهايش را هايش را زير بغل زده بود روی صندلی سرد فلزی نشسته بود. دست

داد که در تراس باز شد ی باران گوش میدراز کرده بود. در تاريکی به صدای گريه

  و صدايی در گوشش نشست.

  شاهين! -

  جان. -

  زنی!جا نشستی؟ يخ میچرا اين -

  کنم. چيزی حس نمی -

  شه؟ خيلی هوا سرده، بيا تو. چطور؟ مگه می -

  بيا بشين. -

  . يک صندلی پس کشيد و روی آن نشست و گفت:علی بيرون آمد و در را بست

  اَه، لعنتی. چقدر سرده! -

  کنی من کار درستی کردم؟ علی، تو فکر می -

  کدوم کار؟ -
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  ازدواج با نيال. -

  پرسی؟ معلومه که کار درستی کردی.اين چه سواليه می -

يکی  اون قبالً نامزد داشت و به خاطر نجات برادرش از هم جدا شدن. نامزدش رو -

  دوبار ديدم. خيلی ناراحت و شکسته است. بهم احساس عذاب وجدان ميده. 

  گه؟ خانومت چی می -

  سر در گم بود. خيلی زياد. اما امشب فهميدم ازدواجمون رو پذيرفته. -

  چطوری؟ -

  خواد با من زندگی کنه.پسره سر راهش سبز شده بود. نيال گفت می -

  اينا رو گفت؟شار آوردی و از ترس تو بهش ف -

  شاهين سر تکان داد و گفت:

کردم. فکر کردم با هم ميرن ولی نيال به من زنگ نه. داشتم از دور نگاهشون می -

  خواد که پيشش باشم. زد و گفت می

  که خيلی خوبه.  اين -

  ولی من -

  خودم رو توی وجود اون مرد ديدم. 

را چنگ زد بلکه دردش ها هايش را درون موهايش کشيد و آنشاهين عصبی دست

  آرام بگيرد.
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  داشت و بعد گفت:با دست موهايش را پشت سرش نگه

از دست دادن سخته، من افتادم توی زندگی دو نفر، يعنی هلم دادن تو زندگيشون،  -

  من...

  شه جنگيد.گی؟ صبر کن! يادت باشه با تقدير و سرنوشت نمیهی هی هی، چی می -

ها اين کار رو بامن کردی. برای برگشت نيال بهش گفت تو خيلی وقت پيش از اين -

  به هم خيلی ديره. اين مردک تقريباً ولش کرده بود اما حاال بهش برگشته. 

  غلط خورد با هفت جد و آبادش. داره تاوان پس ميده، حقش هم هست. گور باباش. -

  کنم. هم اينطور خودم رو راضی میمن  -

  بيشتر سمت شاهين چرخيد و دست چپ او را گرفت و گفت: علی

شی اگه خودت کسی رو ول کنی بعد اون ازدواج کنه، بعدش پشيمون بشی، پا می -

  بری سراغش زندگيش رو به هم بريزی؟

  نه.  -

  اگه خودت کسی رو ول کنی انتظار داری اون بهت برگرده؟ -

  نه. انتظار ندارم. -

  ش گرفتی؟تو به زور نيال رو از -

  نه.  -

  نيال با رضايت اومد تو زندگيت؟ -
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  مجبور بود چون... -

دليلش رو ول کن. هر کس برای ازدواج دليلی داره. عشق، خوشتيپی، پول،  - 

ماشين، خوشگلی، دليل اون هم نجات برادرش بوده. خوب مگه خودش هم قبولت 

  نکرده؟ 

  بله.  -

ن فکرا چيه؟ اون به اندازه خودش پس الهی شکر. بشين زندگيت رو بکن. اي  -

فرصت داشته و استفاده نکرده. اگر مرد بود يه جوری خودشون رو از اون مخمصه 

کرد. اين حلقه هم نشان تعهد تو به اون زنه. ناموسته، حق نداری به اين خالص می

   فکر کنی. چيزا

  شاهين سر فرود آورد. دستش را پس کشيد که علی لبخند زد و گفت:

  دوسش داری ها! -

هايش را روی هم گذاشت و لبخند زد. رو به علی کرد و پلک گشود و شاهين پلک 

  گفت:

  دونم.نمی -

  ش را به بازوی شاهين زد و گفت:اعلی لبخند زد و مشت گره کرده

  چرا، دوسش داری. اگه نداشتی اينقدر هواش رو نداشتی.  -

  من تنها پناهشم.  -
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ی ما پناه زن و بچه مون هستيم. ولی تو ول کن. همهاين حرفای توجيهی رو  -

  دوسش داری. 

  حالم باهاش خوبه.  -

   ه... پس از دست رفتی، تو عاشقشی!او -

  شاهين با دهان بسته آرام خنديد. علی با خوشرويی گفت:

  .. خودتم با افکار غلط گول نزن. گم... االن تبريک گفتن داره.بهت تبريک می -

  بلند شد و بازوی شاهين را گرفت و گفت:و بعد از جايش 

  بيا بريم تو، باهات کار دارم. -

شاهين از جايش بلند شد و دنبال علی تقريباً کشيده شد. وقتی به درون ساختمان 

  رفتند علی گفت:

  شبت بخير... برو بخواب کارشون تموم شده. -

  و به اتاقش رفت. شاهين هم به جلوی اتاق رفت و در زد.

  کيه؟ -

  اجازه هست بيام تو؟ -

  بفرماييد.  -

  شاهين در را بازکرد و با احتياط وارد شد و گفت:

  کسی نيست؟ -
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  نه عزيزم. -

شاهين وارد شد و در را بست و قفل کرد. نگاهی به نيال کرد که روی تخت نشسته 

زد. شال را دور موهايش پيچانده بود و تمام بود و داشت ناخن پاهايش را الک می

  به الک زدنش بود.حواسش 

ديد او سرگرم اين کارهاست. دو قرص مسکن از داخل شاهين اولين بار بود که می

  اشت و خورد تا سردردش فروکش کند.داروهايش برد

به درون سرويس رفت و مسواک زد. دست و رويش را طبق معمول هرشب صابون  

  گشتان پايش است.که بيرون آمد ديد نيال در حال فوت کردن ان زد و شست. زمانی

شاهين سمت او رفت و گفت ببينمت. نيال سر بلند کرد. شاهين صورت صاف و 

ای و ابروهای کشيده، بينی کوچک های درشت قهوهروشن او را نگريست. آن چشم

  انداخت.ای چه آتشی به جانش میهای قلوهو لب

  شان زيبا شده بود.مخصوصاً حاال که چون روز اول حضورش در خانه

  ديگر خبری از آن ابروهای نامرتب و خط سيبيل نبود.

  شاهين جلو رفت و گفت:

  موهات رو ببينم.  چرا قايمشون کردی. نکنه گند زدين بهشون؟ -

  نه. خيلی هم خوشگل شدن. -
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هايش نيال شال را از دور سرش باز کرد و آبشار موهای عسلی رنگش روی شانه

کرد. موهای بلند و خوش خود شده مییهای از خود بريخت. شاهين به او نگاه

  رنگ او را برانداز کرد.

  چطوره؟ -

شاهين تکان ريزی به سرش داد. نگاهش را روی پای نيال پايين کشيد. پاهای سفيد 

کشيد. شاهين احساس داغی کرد. سرش چون برفش قرمزی الک را بيشتر به رخ می

ی تخت نشست و و روی لبهرا باال گرفت و نفس عميقی کشيد. نگاهش را چرخاند 

  گفت:

  الکت رو تخت نريزه. -

  نيال دِر شيشه را بست و در حال گذاشتن آن روی ميز کنار تخت گفت:

  حواسم هست.  -

  گفتم نبود. اگه من نمی -

   باشه تو بردی. -

وقتی به حالت قبل برگشت پايش با دست شاهين باال رفت. شاهين مشغول فوت 

  کردن الک پای او شد. 

  شه... الزم نيست. االن خشک می -

  خوام تخت رو به گند بکشی.نمی -

  نيال به صورت شاهين نگاه کرد. 
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های شاهين روی پای نيال، او را ظاهراً عادی بود اما حرکات نوازشگر انگشت

  داد. برايش لو می

  نيال لبخند زد و گفت:

  خوبی؟  -

  کوفت. -

ريست. چقدر نيال در نظرش زيباتر از نيال خنديد. شاهين با نگاه سرد او را نگ

  تر از هر زمان ديگر بود.هميشه شده بود. عروسکش خواستنی

نگاهش را از نيال گرفت تا ضعفش را به او نشان ندهد. نيال پايش را از دست شاهين 

پس کشيد. نوک انگشت پايش را روی صورت شاهين گذاشت. صورت او را سمت 

  خود چرخاند و خنديد و گفت:

  خوب نيستی. -

  شاهين زير لب گفت:

  کنه.سرم درد می -

  مشخصه.  -

  هايش را ريز کرد و گفت:شاهين چشم

  کنی؟مسخره می -

  نه.  -
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  نيال نه گفت و دوباره پايش را باال برد و مقابل صورت شاهين گرفت و گفت:

  الکم قشنگه؟ -

ساق خوش پاچه شلوارش باال رفت و ساق پايش نمايان شد. نگاه شاهين به آن 

  تراش افتاد و زير لب گفت:

  با من اين کار رو نکن نيال! -

  چی؟ -

هايش را به گردن شاهين کشيد. شاهين فکش نيال شيطنتش گل کرده بود. انگشت

روی هم قفل شد. نفس عميقی کشيد و پای نيال را چنگ زد و او را به سرعت سمت 

  فت:خود کشيد. دستش را دور کمر نيال انداخت و زير لب گ

  با من از اين بازيا نکن. -

  دانست اين خشم شاهين دليلش چيست آرام گفت:نيال که نمی

  ببخشيد من... -

قرارش شاهين لبش را به لب او رساند و گرم بوسيد و بعد سر بلند کرد و با نگاه بی

  با صدای آهسته خطاب به نيال گفت:

دونی هفته تنها باشم. می خوای يک هفته نباشی، يکبا من اين کار رو نکن. می -

  اين برای يه مرد مثل من يعنی چی؟

  نيال حرفی نزد و شاهين دوباره به او نزديک شد و آهسته گفت:

  خوبی نيال.تو خيلی  -
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قرار حرف چنين بیکرد هر زمان که اينو نيال چه احساس خوبی به اين مرد پيدا می

  زد.می

  ينيم!خته که يک هفته درست همو نبتصورش هم س -

صبح روز بعد در منزل حاج جليل همه در تکاپو بودند. سالن را آن طور که بانو 

  دستور داد مرتب کردند.

ی مهمانانشان را دعوت کرده بودند. علی و ناصر حاج جليل و بانو از روز قبل همه

  باغ را چراغانی کردند.

را در سالن های پذيرايی کرد و ميز و صندلیکاوه هم به خدمتکارشان کمک می

  چيد.بزرگ منزلشان می

کرد و عصر تقريباً کارها تمام شد و آشپزی ها کمک مینيال هم در آشپزخانه به خانم

  مشغول پختن غذا برای مهمانی شد. که حاج جليل استخدام کرده بود در زيرزمين

  کرد.نگين در اتاق به جان صورت نيال افتاده بود و داشت او را آرايش می

جون مگه فقط يک مهمونی نيست؟ الزم نيست اين همه به من کرم پودر نگين  -

  بمالی. 

عزيز دلم مهمونی هست اما به مناسبت ازدواجتون. شما نه نامزدی داشتين نه  -

  عروسی، بايد يک فرقی با بقيه بکنی يا نه؟

  و بعد مشغول شنيون موهای او شد. نگين، گل سر ظريفی را الی موهای او پيچيد.

  آخر کنار آمد و نيال را نگريست. و در
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  لبخند زد و گفت:

  کار من درسته يا تو خيلی خوشگلی؟ -

و بعد لباس طاليی رنگی که شاهين در اصفهان برای نيال خريده بود را به تن او 

  ت و خود را ديد چند لحظه مات شد.پوشاند. وقتی نيال به جلوی آينه رف

های برجسته شده، و آن های درشت شده و خط چشم کشيده،آن گونهديدن آن چشم

  هايی که به زيباترين شکل آراسته شده بود او را مات تصوير خود کرده بود. لب

برای اولين بار چقدر دلش خواست جشن عروسی داشت اما قسمتش نبود. آهی 

  کشيد و سر به زير گرفت.

   چيه عزيزم، دوست نداری؟ -

  نيال سر بلند کرد و گفت:

  چرا خيلی قشنگ شدم. ممنون نگين جون. -

  شه. شاهين ديوونت می -

نگين اين را گفت و خنديد. وسايلش را جمع کرد و از اتاق بيرون رفت تا به خود 

  برسد. 

  کم منزل حاج جليل پر از مهمان شد و صدای آهنگ شاد در منزل پيچيد.کم

  قه پايين آمد.صدای دست و سوت و جيغ از طب

  ی پايين آمد.چند دقيقه بعد جيغ و دست بيشتر شد و صدای شاهين شاهين از طبقه
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  نيال فهميد شاهين آمده است و حاال دل در دلش نبود تا شوهرش را ببيند.

  کند!با ديدنش چه احساسی پيدا میدوست داشت ببيند شاهين 

دقيقه بعد در زده شد و نيال او روی صندلی مقابل آينه نشست و منتظر شد. چند 

  همانطور بی صدا بود.

عروسک زيبا در باز شد و شاهين به درون آمد و نيال را حاضر و آماده چون يک 

  نشسته روی صندلی ديد.

رفت. شاهين آهسته آهسته به او هايش ور مینيال سر به زير داشت و با ناخن

  نزديک شد. پشت سرش ايستاد و گفت:

  نيال! -

  بلند کرد و با ديدن شاهين در آينه در آن کت شلوار مشکی لبخند زد. نيال سر

چقدر آن شب شاهين در نظرش زيباتر از هميشه بود. شاهين دستش را سمت نيال 

  بلند کرد. نيال دستش را در دست او گذاشت و از جايش بلند شد و رو به نيال کرد.

ی طاليی مز که روی پايههای گل رز قربه دسته گل دست شاهين نگاه کرد. غنچه

  زد. های نباتی کار شده بود به او چشمک میبا نگين

  ها غرق شد.های شاهين نگاه کرد و در آننيال به چشم

  شاهين به او لبخند مهربانی زد و گفت:

  خيلی زيبا شدی. -

  نيال دستی به يقه کت او کشيد و گفت:
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  تو مثل جنتلمنا شدی. -

  مثله؟ -

  هستی. -

نديد و نيال را به آغوش کشيد. چند لحظه به همان حال ماند. وقتی آرامش شاهين خ 

  گرفت گفت:

  هميشه پيشم بمون.  -

   کنم، مگر که روزی خودت بخوای.میهيچوقت ترکت ن -

شاهين نيال را بيشتر به خود فشرد. وقتی از هم جدا شدند دسته گل را به دست او 

حرير را از کمدش بيرون کشيد و روی سر داد. سمت کمد نيال رفت و شال کار شده 

  نيال انداخت.

  نيال معترض گفت:

افتن. چه اشکالی داره وقتی لباسم شن. از ريخت میشاهين! موهام خراب می -

  پوشيده است.

  شاهين با مهربانی خاصی گفت:

  همين که من ديدم و پسنديدم کافيه. -

  اما... -

  و بازوی او را در دست گرفت و گفت:های نيال گذاشت شاهين انگشتش را روی لب
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  بريم. -

ها و با هم راه افتادند. از اتاق بيرون رفتند. طول راهرو را قدم زنان رفتند. از پله

سرازير شدند که همه مهمانان از جا بلند شدند و با برانداز کردن نيال برای آن دو 

  دست زدند.

شکالت ريختند و کل  را نگريست. روی سرشان گل و نيال با شادمانی شاهين

کشيدند. به آن دو تبريک گفتند و سمت جايگاهی که برايشان آماده کرده بودند 

  هدايتشان کردند. 

  شاهين و نيال در جايگاهشان نشستند و کاوه آهنگ را پلی کرد.

  ترها به وسط رفتند و مشغول رقصيدن شدند.با پلی شدن آهنگ جوان

  بعد نيال پرسيد:نگاه شاهين اما به در بود. کمی 

  منتظر کسی هستی؟ -

  مادر اينا.  -

هاست که بخواهد در آن نيال با غصه آهی کشيد و دانست ماه منير مغرورتر از اين

  جشن شرکت کند.

هايش، بعد هم شيال کمی بعد در باز شد و آقای راستاد و بعد شيوا و محسن و بچه

  بندش رامين وارد سالن شدند.و ربکا و پشت

ها خوش آمد گفت و بغلشان از جايش بلند شد و به استقبالشان رفت. به آنشاهين 

  کرد.
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وقتی جلوتر آمدند رامين با حالت رقص وارد جمع شد و شروع به رقصيدن کرد و 

  زدند.خنديدند و برايش دست میهمه به حرکات او می

به او يکی در آغوشش کشيدند و خانواده راستاد به نيال هم تبريک گفتند و يکی

  تبريک گفتند. 

وقتی دور نيال خلوت شد رامين با حالت رقص جلو رفت و دست او را گرفت و از 

جا بلندش کرد. نيال را به وسط سالن برد و با او مشغول رقصيدن شد. حين رقصيدن 

  نيال گفت:

  ازم ناراحت نيستی؟  -

  چرا! هنوز هم. -

  رقصی.قدر شاد میپس چرا اين -

  داره؟ خوب چه ربطی  - 

او با يک دست، دست نيال را گرفت و دور خود چرخاند و با دست ديگرش سوت 

  صدا سوت کشيدند. کشيد. طوری که باقی پسرها يک

  نيال در بين آن همه سر و صدا و جيغ گفت:

  ببخشيد.  -

  چی؟  -

  گم ببخشيد. می -

  رامين گوشش را نزديک دهان نيال برد و گفت:
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  چی؟ -

  گفتم ببخشيد.  -

  شنوم. نمی -

  نيال بلندتر داد زد:

  گفتم ببخشيد. -

  بار طوری داد زد که همه نگاهش کردند. رامين خنديد و گفت:اين 

  کشی؟بخشم چرا داد میباشه بابا. گفتم که می -

  نيال به رامين و خنده بدجنسش نگاه کرد و با حرص گفت:

  کشمت رامين!می -

  رامين سرخوش خنديد و گفت:

دفعه ديگه نگی به شما مربوط نيست. يادت باشه همه چيزه تو و اون  حقت بود. -

   من ربط داره. شوهر عنقت به

اش را هايش به نوک بينی نيال زد. نيال حين رقصيدن بينیو بعد با نوک انگشت

  گرفت و گفت:

  بدجنس. -

نوشيد رامين به دنبال شاهين گشت و با پيدا کردن او که داشت حرصی شربت می

  نمايی زد و گفت:د دندانلبخن
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  ترکه!رقصی شوهرت داره میچون داری با من می -

هايش را باال برد و مشغول دست زدن شد و با صدای بلند رامين حين رقصيدن دست

  گفت:

  ن بايد برقصه، شاهين بايد برقصه.شاهي -

  و کل جمع با خنده و شوخی همراهش شدند.

مردها شاهين را سمت رامين و نيال هل دادند و کمی بعد شاهين نيال را در آغوش 

داشت و با آهنگ آرامی که پخش می شد مشغول رقصيدن بودند. شاهين چه از خود 

به دور از خود اين فرشته زيبا روی را در آغوش داشت و هر دو داشتند آرام و بی

  رقصيدند.خود با هم می

کم مهمانان بعد از تقديم هديه و پذيرايی و رقص و آواز کمبعد از صرف شام و 

آرزوی خوشبختی، منزل آقا جليل را ترک کردند و فقط خانواده دور هم ماندند و به 

  گرفتند ورقصيدند و عکس میشاديشان تا ساعتی ادامه دادند. می

  بردند.از لحظات لذت می

وان آبی برای خود بردارد. تمام ربکا از جايش بلند شد و به آشپزخانه رفت تا لي

ديد شاهين تا اين حد شاد است فکرش پيش شاهين و شادی واقعی او بود. وقتی می

  هم خوشحال بود و هم ناراحت.

دادند. اما سعی کرد کمتر خود را بيازارد. اين دو حس متناقض به شدت آزارش می 

  وارد آشپزخانه شد.  ب شد که کاوهبه کابينت تکيه کرد و آهسته مشغول نوشيدن آ
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کاوه، ربکا و رامين رابطه چندان خوبی نداشتند اما کاوه بدجور دل در گروی ربکا 

دانستند اما کاوه هميشه با کم لطفی ها پيش و تقريباً همه اين را میداشت. از سال

  شد.مهری رامين و ربکا رو به رو میو بی

نگاهی به ربکا در آن لباس مشکی کاوه هم يک ليوان آب برداشت و سر کشيد و بعد 

  کرد. به نظرش او بسيار زيبا شده بود.

  کنی؟به چی نگاه می-

کاوه لبخند کجی زد و سکوت کرد. ربکا ايشی گفت و ليوان را روی کابينت گذاشت 

  و راه افتاد که برود.

  کاوه ميز راه دور زد و راه افتاد. مقابل ربکا ايستاد و گفت:

  کجا با اين عجله؟ -

  ربکا با عصبانيت چرخيد و زير لب گفت:

  باز خل بازيات گل کردن لعنتی! -

  کاوه بازوی لخت او را چنگ زد و سمت خود کشيد و گفت:

  خوای تشريف ببری؟می -

  آره! تا از دست توی خل راحت بشم. -

  من خلم؟ -
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تر ربکا را سمت خود کشيد. پای ربکا به خاطر پاشنه بلند کفشش ُسر کاوه محکم

ورد و نزديک بود بيفتد. کاوه سريع جنبيد و دست ديگرش را دور کمر او انداخت خ

  و نگهش داشت. اما چه نگه داشتنی!

  او را کامالً به آغوش کشيده بود. 

ربکا يک لحظه از ترِس زمين خوردن، جايی که در آن فرود آمده بود و عطری که 

  اش حبس شد.نهمشامش را پر کرده بود به همان حال ماند. نفس در سي

  اش نگاه کرد.بعد از کمی نگاهش را باال برد و به کاوه دشمن ديرينه

  هميشه به خاطر دعواهای لفظی بين او و رامين از کاوه متنفر بود.

  کاوه آرام گفت:

  حالت خوبه؟ -

حرف خود را از الی بازوان کاوه بيرون کشيد و با ذهنی قفل شده و حالتی ربکا بی

  حيران گفت:

  خوبم. من 

  خوام باهات حرف بزنم.می  -

  صدايی در گوشش پيچيد:

  تو با من حرف بزن!  -

ی کاوه نشست، تا برگشت مشتی در صورتش خوابيد که به کابينت دستی روی شانه

  خورد و آخش در آمد.
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  ها تهديدوار فرياد زد:رامين چون ديوانه

  ن حرف بزن. به خواهرم چکار داری؟تو فقط با م -

ها به هم خورد و همه سمت آشپزخانه دويدند. ربکا مات رامين را ادیی شهمه

  کرد. رامين فرياد زد:نگاه می

  ذارم خواهرم با تو ازدواج کنه... اون هم ازت متنفره.من ازت متنفرم و نمی -

  و بعد خطاب به ربکا گفت: 

  بريم. -

ربکا از کنار کاوه رد شد و دنبال رامين دويد. رامين همه را کنار زد و بيرون رفت.  

ربکا وسايلش را برداشت و سمت در سالن رفتند که کاوه به حرکت در آمد و دويد 

  و گفت:

  وايسا، با توام! -

رامين به در نرسيده بود که کاوه از پشت کت زرشکی او را چنگ زد. رامين را رو 

کشاند. رامين برگشت و دوباره دو مشت برای کاوه انداخت. اين بار کاوه به عقب 

  های او را رد کرد و داد زد:با بغل ساعدهايش مشت

  خوام باهات حرف بزنم.مشت ننداز حيوون. می -

های کاوه را از های او را گرفت و سمت جمعيت چرخاند. رامين دستو بعد شانه

  جی ايستاد تا کسی خارج نشود.خود دور کرد. کاوه جلوی در خرو

  تر کشيد و گفت:زد عقبنفس میشاهين رامين را که نفس
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  چه خبره؟ مشت و داد و هوار. -

  رامين از شدت عصبانيت در صورت شاهين فرياد زد:

  اون عوضی به خواهرم دست زد. -

شاهين بالفاصله سيلی محکمی در صورت رامين زد. همه ساکت شدند. رامين 

  وی جای سيلی شاهين گذاشت و ماليد و سرش را پايين انداخت.دستش را ر

  شاهين با خشم زير لب گفت:

  شعور.زنن بیاين اتفاقات رو توی جمع جار نمی -

کرد. بزرگترها که تا آن لحظه ساکت ربکا بال تکليف، رامين و شاهين را نگاه می

  را نشاندند.و سردرگم ايستاده بودند پا در ميانی کردند و رامين و ربکا 

د. جو با وجود شيوا کمک کرد نيال بنشيند و به او که ترسيده بود کمی شربت خوران

   سکوت نا آرام بود.

  حاج جليل پرسيد:

  چی شده کاوه؟ -

  زدم.ن فقط داشتم با ربکا حرف میم -

  رامين سر بلند کرد و داد زد:

  کنی خيلی تو حلقش بودی؟فکر نمی -
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د بدی نداشتم. م اون سر خورد که گرفتمش نيفته. قصرامين من دستش رو کشيد -

   درسته يا نه ربکا؟

  ربکا سردرگم شد اما با اين حال چند بار سر تکان داد و گفت:

  آره... آره. -

  رامين او را نگريست. رو به جلو خم شد و روی زانوهايش تکيه زد که کاوه گفت:

  !زنم رامينبا اجازه پدر و مادرم اين حرفا رو می -

  رامين سر بلند کرد و گفت:

  نزن. حرف نزن خوشم نمياد بشنوم.   -

خوام باهاش زندگی کنم بايد بشنوی. من ربکا رو دوست دارم، خيلی هم زياد. می -

  دونن اگه تا حاال ازدواج نکردم به خاطر خواهرته. و همه می

خوام زندگی تشکيل بدم و تو از همه چيم هم خبر داری. اخالقم، رفتارم، کارم، می

گم خيلی خوبم، نه! من اصالً هم خوب نيستم اما همينم که دونی. نمیدر آمدم رو می

  بينی. می

  گی بگو اما تنفر رو قاطی انتخاب و حرفت نکن. کنم هر چی میخواهش می

  خت که ساکت بود. بعد رو به کاوه گفت:نگاهی به ربکا اندارامين نيم

ذارم چه برسه به اينکه بخوام اجازه بدم من جنازه ربکا رو هم روی دوشت نمی -

  زنت بشه!
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کل داريم؟ يعنی اگر من و تو دوتا رامين! چرا؟ چون من و تو هميشه با هم کل -

  کرد؟دوست خوب بوديم قضيه فرق می

و مادر نداريم و بايد حواسم باشه خواهرم با کرد. ماها پدر معلومه که فرق می -

شناسم. يه آدم خوشگذرون کنه. من هم اخالق و رفتارت رو خوب میکی ازدواج می

  و الابالی. 

زنم. روش زندگی ی دوستام رو از زندگيم خط میتو به من بگو آره، من همه -

  خوايين.شم همونی که میدم. میکردنم رو تغيير می

  کنم.شی که من برای خواهرم تصور میاونی نمیتو هيچوقت  -

  کنم.آخه مگه من چکار کردم؟ اگر مشکل تو اون مسائله، من همه رو جمع می -

  رامين سر بلند کرد و خطاب به کاوه گفت:

  باره برنگردی بهشون آقا گاوه؟چه تضمينی هست که دو - 

  کشيد و گفت: کاوه با حرص رامين را نگاه کرد ولی جواب نداد. نفس عميقی

  دم.گردم. جلوی همه بهت قول میبر نمی - 

  رامين چند لحظه کاوه را نگريست. بانو گفت: 

خواد باهامون سرسنگين آقا رامين! تويی که از وقتی فهميدی کاوه ربکا رو می -

ذارم عروسام کوچکترين مشکلی داشته دونی که تا وقتی من هستم نمیشدی، می

  باشن؟
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خواد باهاش زندگی کنه. اون خود زن عمو. ولی مهم اونيه که میشما به جای  -

  هم بايد سر به راه باشه که زندگی خواهرم رو به گند نکشه.

  دونی که کاوه خيلی شرايط خوب ديگه هم داره.گی. ولی میتو درست می -

ترين ها معمولتونن داشته باشن. اوناين شرايط رو خيلی کسای ديگه هم می -

  هاييه که يک مرد بايد داشته باشه تا بتونه يک زندگی معمولی به هم بزنه.امتياز

  شاهين لبخند زد و گفت:

  بزرگ شدی. -

  من بزرگ بودم، کسی نديد. -

  بانو آرام گفت:

  کنيم.ن ما به ديده منت قبولی میهر چی که شما بخوايي  -

  رامين از جايش بلند شد و گفت:

و مجلس جشن ازدواج کسی، شرط و شروط هر کاری رسم و رسومی داره. ت -

  کنن... بريم ربکا!يگه تعيين نمیبرای ازدواج کس د

  ربکا هم از جايش بلند شد و دنبال رامين راه افتاد.

رامين با ابروهای در هم کشيده کاوه را کنار زد و هر دو رد شدند. کاوه آهی کشيد  

های سالن شد. رامين با چشم ماه منير وارد ن دو هنوز به در نرسيده بودند کهو آ

  کرد.گرد شده نگاهش می
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نگاهی به رامين انداخت و از او رد شد. همه به احترامش برخاستند. ماه منير نيم

  شاهين از کنار نيال بلند شد و سمت مادرش رفت و گفت:

  حاج خانم... اين وقت شب... -

  ماه منير دستش را مقابل شاهين گرفت و گفت:

  گم تو از اين لحظه پسر من نيستی.اومدم بجلو نيا...  -

  شاهين دو قدم مانده به ماه منير در جايش خشک شد.

  ام بهت چيزی نگفتم.تو دشمن من رو آوردی تو خونه -

بين من و اون، اون رو انتخاب کردی. بعد از اين همه جا، اومدی خونه عموت که 

تا بابات يه خونه در تونستی لب تر کنی آبروی ما رو بريزی در صورتيکه می

  اختيارت بذاره.

بيشتر از يک ماه و نيمه  ها برات مراسم و جشن بگيرن. اينبعد هم گذاشتی غريبه

  زنته ديگه چه جشنی داشتين؟ هان؟ جشن و رقص و پايکوبی روی خون برادرت؟

  کنين؟طوری به ماجرا نگاه میاينحاج خانم! چرا  -

  ا گرفت و گفت:بانو جلو رفت و بازوی ماه منير ر

های تو درست اما شاهرخ مرده و کنی. حرفعزيزم چرا خودت رو ناراحت می -

  کنه. شاهين زنده است. تو بايد برای زنده زندگی کنی. مرده هم کار خودش رو می

  غلتونه. شاهين داره روی خون برادرش خودش رو می -

  حاج خانم، باز هم شما همه چيز رو با هم قاطی کردين؟ -
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  رامين رو به ربکا گفت:

  باز اومده دل همه رو پر از غصه کنه، ما بريم. -

های ماه منير با و بعد خداحافظی جمعی کردند و راه افتادند. نيال به خاطر حرف

  رفت.های دسته گلش ور میغصه با گل

  هايش رو به نيال گفت:ماه منير بعد از پاک کردن اشک

رو گرفت، خودت  شاهينم رو داداشت شاهرخ  الهی به زمين گرم بخوری دختر! -

  گرفتی.

  وار به مادرش گفت:های نيال پر، لبريز و خالی شدند. شيوا سرزنشکاسه چشم

  مامان باز اومدی همه رو خون به جيگر کنی؟ -

آره مادر اومدم خون به جيگرتون کنم. مگه من چی ازم بر مياد جز اين؟ بگم خدا  -

  سرم رو مرگ داد.رو مرگ بده که پ اون پسر

نيال نتوانست خود را کنترل کند. از جا بلند شد که دسته گلش افتاد. گريان به سمت 

  ها باال رفت.و بعد با سرعت از آن ها رفتپله

  شاهين رو به مادرش گفت:

  يه حاج خانم... کافيه تو رو خدا!کاف -

ه بيرون را نگاه رامين با چهره گرفته در حال رانندگی بود و ربکا داشت از پنجر

نگاهی به ربکا انداخت. او را بسيار در خود و دور از خويش ديد. کرد. رامين نيممی

  رامين گفت:
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  ربی! -

  هوم. -

  تو فکری عزيزم.  -

  چيزی نيست. -

  بگو. - 

  ربکا نفس عميقی کشيد و گفت:

  اونا به هم ميان. -

  کيا؟ -

  شاهين و زنش.  -

  نيال.  -

  مگه زن ديگه هم داره؟  -

  خوام اسمش رو بهت ياد بدم. می -

  خواد به زبون بيارم.اسمش رو بلدم. فقط دلم نمی -

  ديگه بهشون فکر نکن. -

اون دختر ظريف و زيباييه، شاغله، با  سواده. ناز مخصوص به خودش رو داره.  -

  صبور و خوش اخالقه. برای همين شاهين عاشقش شد.

  افتاد. رامين با غصه آهی کشيد و گفت:ربکا به گريه 
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  ر بهتر شد. بذار با هم خوش باشن.طوگريه نکن قربونت برم، اين -

  هق زنان گفت:ربکا هق

  ای از دستم بر مياد؟گه کار ديگهم -

  های داغ اشک از چشمش سرازير شد.ربکا پلک زد و گلوله

  با همان حال زار گفت:

. اون هيچوقت به من به چشم عشق توجه من هيچوقت به چشم شاهين نيومدم -

نکرد. چرا من با همه محبتم به شاهين نتونستم دلش رو به دست بيارم؟ حتی وقتی 

  نوشين بود من همون زمان هم دوستش داشتم، حتی قبل از نوشين.

از وقتی که مامان بابا مردن و اومديم خونه عمو، شبايی که با غصه تو باغ يا تو 

  داد.دم و کسی نبود دلداريم بده شاهين بود که دلداريم میکراتاقم گريه می

کنم اومد بغلم کرد و موهام رو نوازش همون بار اولی که فهميد من دارم گريه می

  کرد بهش دلبستم. 

ذاره. اون با اون جمله دنيام رو زير و گفت حواسش بهم هست و هرگز تنهام نمی

   ام شد.خودش برادرم شد، پشتوانه که زبر کرد. من عاشقش شدم در حالی

  هايش کشيد و با بغض گفت:ربکا دستش را زير چشم

ها تو گفتم. حتی کسی که مدتره که همه مشکالتم رو بهش میهيچوقت يادم نمی -

شد رو نتونستم به تو بگم اما به شاهين گفتم. اصالً هم فکر راه مدرسه مزاحمم می

  به اون شکل اون پسر رو آش و الش کنه. کردم دنبالمون راه بيفته ونمی
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کنه. تمام نفس اون هميشه يه حامی خوبه. هيچوقت واسه خودش زندگی نمی

  هاش برای ديگرانه.کشيدن

  تا بود حامی من و خواهرهاش بود، بعد هم نوشين، حاال هم نيال.

ش ميده. نيال اما خوشحالم، خوشحالم اگر حامی نيالست در عوض نيال بهش آرام

  و خدا براش رسوند.ر

رامين به ربکا نگاه کرد. دلش برای او پر از غصه شد. بازوی ربکا را گرفت و او 

را سمت خود کشيد. ربکا را به خود نزديک کرد و بر روی موهای نيمه لختش 

  بوسه زد.

  ی برادرش تکيه کرد و با خيال راحت گريه کرد و اشک ريخت.ربکا به شانه

  ربکا آرام شده بود.وقتی به منزل رسيدند 

  هر دو درها را باز کردند تا پياده شوند که ربکا بازوی رامين را گرفت و گفت:

  رامين! -

  جان رامين.  -

  خوام به کاوه فکر کنم. می -

  کنی زود تصميم گرفتی.آدم قحطه؟ فکر نمی-رامين مات شد. بعد از چند لحظه گفت: 

ها دل کاوه گرو من بود. ما اين سال یها دلم گروی شاهين بود و همهمن سال -

ی که عشق بزرگ کرديم عشقش رو نديديم اما زندگی با کسیچون باهاش لج می

  بهت داره بايد خيلی خوب باشه. 
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  رامين با غيظ سر تکان داد و گفت:

  شه!بهش فکر نکن. اصال نمی -

  بذار شانسم رو امتحان کنم. -

  لب گفت:رامين چند لحظه ساکت بود و بعد زير  

  گندش بزنن... باشه. -

و بعد هر دو پياده شدند و سمت ساختمان رفتند. نرسيده به ساختمان ربکا دست  

  در کيفش کرد و دفتر خاطرات نوشين را در آورد و سمت رامين گرفت و گفت:

  بيا. -

  رامين با ديدن دفتر مات شد و بعد هيجان زده  گفت:

  اين رو از کجا آوردی؟ -

  ف نيال خانمتون.از تو کي -

  خدای من... چطوری اين کار رو کردی؟  -

رم باال لباس عوض کنم. رفتم تو اتاقشون، در رو قفل کردم و رفتم سراغ گفتم می -

   ش ... ديگه نگی به فکر من نيستی.وسايل نيال. توی کيفش بود و برداشتم

  رامين خنديد و گفت:
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رد با ديدن اين دفتر نصف عمرم کاون روز که شاهين داشت وسايل رو جمع می -

رفت. سعی کردم با بيرون بردن وسايل يه جوری توی پارکينگ درش بيارم اما 

  شاهين انداختش توی ساک. ساک هم خودش برداشت و برد. 

  شاهين نفهميد اين دفتر چيه؟  -

  نه. فکر کرد مال نيالست.  -

  قيچيش کرده. به نظرت تا کجاش رو خونده.  -

  داد. ز زيادی ازش نخونده واگر نه امشب روی خوش نشون نمیمطمئنم چي -

  مطمئنی؟  -

تونست خود رفتيم و االن نيال نمیآره. و اگر نه من و نوشين و همه و همه لو می -

  دار باشه. 

  به نظرت کی اين جعبه رو برداشته؟ -

  رامين پوزخندی زد و گفت:

  اون بايد تا اين حد ناسپاس باشه.معلومه ديگه! شيرين. کار خود موزيشه. فقط  -

  ولی نيال خيلی باهوش بوده که در جعبه رو تونسته باز کنه. -

  چی بگم.... ربکا.  -

  جونم. -
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شيم. جا امن نيست. اگر گذشته لو بره هممون بدبخت میما بايد بريم. ديگه هيچ -

م حاال بايد واسه رفتکنه. اگه تا حاال واسه دلم میهر جا که باشيم شاهين پيدامون می

جونم برم. اين شيرين هم قاطی کرده و احتماالً نتونه چفت دهنش رو ببنده، 

  کنه. بدبختمون می

  ولی آخه! -

  فقط حاضر باش. برای هر آن که خبرت کنم.  -

  کجا بريم؟ -

  جا زياده. نگران نباش... بريم تو، هوا سرده.  -

بود. هر دو از سالن گذشتند که  هر دو به درون عمارت رفتند. عمارت سوت و کور

  رامين گفت:

  مه لقا نيست؟

  شايد رفته بخوابه. -

  شيرين از اتاق انتهای راهرو سرک کشيد و با ديدن رامين و ربکا گفت: 

  سالم. -

  هر دو جوابش را دادند. خواست در را ببندد که رامين گفت:

  شيرين. -

  شيرين الی در را گشود و گفت:
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  بله! -

  ست؟مادرت کجا -

  کمی ناخوش احوال بود از سر شب. -

  خوب.  -

  با عمو علی رفت درمانگاه. -

  چرا بهم زنگ نزدی؟ -

  عمو علی بود، با هم رفتن ديگه. -

  بيا به اتاقم کارت دارم. -

  آخه! -

  زود. -

  شيرين ترسيده و درمانده گفت:

  آخه... -

  ن حاال! با زبون خوش... منتظرم. همي -

کرد و لبخند محوی زد و چشمکی پراند. ربکا لبخند زد و به رامين رو به ربکا 

اتاقش رفت و در را بست. رامين هم به اتاقش رفت و دفتر را روی ميز توالتش 

گذاشت و کتش را از تن بيرون کشيد و روی تخت انداخت. بعد هم شلوارش را 

  تعويض کرد که شيرين در زد و وارد اتاق شد.
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اش را باز های سر آستين پيراهن بادمجانیاشت دگمهرامين به او خيره بود و د

  کرد.می

  خوب بگو... -

  از چی؟ -

  از حماقتات. -

  من چکار کردم آقا؟ -

گی دهن کثيفت به من می دونی دو نفر بيرون وايسادن چرااالن شدم آقا؟ وقتی می -

  رو ببند؟

و روی تخت  های پيراهنش را باز کرد و آن را از تنش بيرون کشيدرامين دگمه

  پرت کرد و گفت:

  االن موش شدی؟ -

  هايش را به هم ماليد و گفت:شيرين مضطرب دست

  من بايد چی بگم؟ -

  ن کشيد که شيرين سربه زير گرفت. رامين رکابيش را بيرو

  هايش را به کمرش زد و مقابل شيرين ايستاد و گفت:رامين جلو رفت و دست

  سرت رو بگير باال. -

  و گفت:شيرين بغض کرد 
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  االن مامانم مياد. -

  :جهنم... سرت رو بگير باال.-

شيرين به سختی سر بلند کرد و نگاهش از روی پوست روشن تن رامين باال رفت 

  و به صورتش رسيد. رامين گفت:

  تو جعبه رو برداشتی؟ -

  من... -

  آره يا نه؟ -

  نه آقا. -

  نه! -

  نه. -

کمد رفت و يک تيشرت بيرون کشيد رامين دستش را از کمرش برداشت و به پای 

  و آن را تن زد و گفت:

ببين شيرين، به جون خودت به جون خودم بفهمم قصد فضولی و خريت داشتی  -

  از اين عمارت آواره شين. فهميدی؟کنم کنم. کاری میات میبيچاره

  چشم. -شيرين همچنان ترسيده و مضطرب گفت:  

  حاال بگو جعبه رو کی ور داشتی؟ -

  ن بر نداشتم. م -
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  تو داديش به نيال؟ کی؟ -

   نه! باور کنين. -

قدر که شيرين ترسيده عقب رفت و به در چسبيد. رامين در رامين جلو رفت و آن

  ترين فاصله به او ايستاد و باعث شد شيرين به در بچسبد. نزديک

هايش را شيرين در مقابل هيکل رامين همچون عروسک کوچکی بود. رامين دست

روی سر او رد کرد و روی در گذاشت. شيرين بين او و در گير افتاد. بغض کرد  از

و نزديک بود گريه کند. صورتش را به کنار چرخاند تا با پوست تن رامين برخورد 

  نکند.

  کشمت. فهميدی؟های خودم میشيرين! بشنوم توی اين کار دخالتی داشتی با دست -

  هايش را از روی در برداشت و گفت:دست شيرين تند تند سر فرود آورد. رامين

  کنم.فهمم کار کی بوده. اون روز به هيچ کس رحم نمیآخر می -

  حتی تو، پس بهتره حواست رو جمع کنی. خوب؟

  باشه.  -

  برو.  -

او از در جدا شد و عقب رفت و شيرين گريان و باعجله در را بازکرد و از اتاق 

رفت دفتر را برداشت و نگاه کرد و بعد آن را بيرون دويد. رامين در را بست و 

  کمدش گذاشت و دربش را قفل کرد.  درون
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رامين چراغ را خاموش کرد و خود را روی تخت انداخت. ذهنش به شدت درگير 

  بود.

دانست چه کسی و چطور جعبه را پيدا درگير گذشته. درگير حال و فردايش. نمی

  کرده است.

  شد.ت آشفته بود که داشت ديوانه میآنقدر مغزش از فکرهای متفاو

انديشيد. به رازی که شد و به رفتن و يا ماندن میمدام از اين پهلو به آن پهلو می

  ريخت.شد همه چيز به هم میدر سينه داشت فکر کرد و اگر افشا می

  به پشت خوابيد و دو دستش را در هم قفل کرد و روی پيشانيش گذاشت.

توانند به شيرين اعتماد کنند و به مرور زمان همه چيز یکرد مآن روزها فکر می

رود، اما حاال همه چيز برعکس تصوراتش شود و از خاطرش میبرايش کمرنگ می

رقم خورده بود و حاال شايد در پی بر مال کردن حقيقت است. از شيرين متنفر نبود، 

  آورد.ا کارهايش حرص او را در میهيچوقت، ام

های رامين را هميشه ناديده ف گوش کنی نبود و خواستهاو چندان دختر حر

  گرفت.می

ن بود چگونه از خجالتش دانست اگر اين حماقت و فضولِی بزرگ کار شيريحاال نمی

  در بيايد!

ديد و دوست از يک طرف بعد از اين همه سال او را چون خواهر کوچکترش می

ش به شدت عصبانی بود. نداشت به او آسيب بزند، از يک طرف هم از اين حرکت

  اين چند روز را بسيار استرس کشيده بود.
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شود! اگر شاهين بفهمد چکار تمام وجودش لرزيده بود. اگر کسی بفهمد چه می

  شود؟کند! تکليف شاهين با نيال چه میمی

  های گذشته نداشت.پاک کردن حماقتهيچ راه حلی برای 

رفت و يک جايی رفت. بايد میمی زد و بيشتر فرودر اين منجالب دست و پا می

اش را توانست خواهر دردانهبرد. نمیکرد. بايد ربکا را هم میخود را گم و گور می

  خواست.شد و او اين را نمیيم میبگذارد و برود. حتماً بعدها به خاطر او سين ج

هايش را محکم از اين افکار آشفته سخت به هم ريخت و اَه بلندی گفت و کف دست

  اش کشيد.به پيشانی

شاهين در حال باز کردن سنجاق موهای نيال بود. همه رفته بودند و آن دو ساکت 

روی تخت کنار هم نشسته بودند. شاهين در آرامش سنجاق را از موهای نيال باز 

  انديشيد.کرد و نيال فرو رفته در خود به نيش کالم ماه منير میمی

يختند. دلش برای سينا پرکشيد. حقش نبود هايش پر از اشک شدند و فرو رچشم

اينچنين نفرين شود. شاهين موهای باز شده نيال را با يک دست جمع کرد و روی 

  شانه او انداخت و گفت:

  تموم شد. -

  و بعد زيپ لباس او را پايين کشيد. 

ی او بوسه نرمی ی او گذاشت و لباس را پايين کشيد و بر شانهدستش را روی شانه

وقتی هيچ حرکتی از سمت نيال نديد خود را جلو کشيد و صورت او را  گذاشت.

  نگريست.
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  با ديدن آن همه اشک حيران گفت:

  نيال؟! -

  های او را پاک کرد و گفت:اشک

  چی شده؟ -

  هاش دلم رو شکست. مادرت با حرف -

  شاهين او را به آغوش کشيد و گفت:

  مادر منظور خاصی نداره عزيزم. -

  تر؟ين خاصمنظور از ا -

کنه من رو هم از دست داده. شايد خوب کاش درکش کنی. اون فکر می نه. ولی ای -

  کنه چون ازش جدا شديم.حسادت می نباشه اين رو بگم اما کمی

  نيال سکوت کرد. شاهين همانطور که نيال در آغوشش بود او را خواباند و گفت:

  کنه.حتماً گذر زمان همه چی رو درست می -

  ها رو کهنه و چرکی کنه.يد هم فقط زخمشا -

  اش را به پيشانی نيال چسباند و موهای او را نوازش کرد و گفت:شاهين پيشانی

  اميدوارم اينطور نباشه. -

توانست درست فکر کند و تصميم بگيرد. از جوی پيش آمده آن روزها رامين نمی

  آسياب بيفتد. ها ازنگران بود و تصميم داشت مدتی دور شود تا شايد آب
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  دوباره پاسپورت و مدارکش را درست کرد. مدارک ربکا را هم آماده کرد. 

  توانست ربکا را تنها بگذارد.نمیکرد هر طور که با خود دو دوتا چهارتا می

  وقتی به منزل رسيد کسی در باغ نبود. برخالف هم ميشه عمو علی را در باغ نديد.

قرن اول عمرش عبور کرده بود معتمد از نيمآن مرد که تازه دو سه سالی بود 

  خانواده راستاد بود.

او بيشتر از دو دهه از عمر خود را در رسيدگی به اين باغ گذرانده بود. انصافاً هم 

ها زيباييشان را به داد و در بهار و تابستان درختکه کارش را خوب انجام می

  گذاشتند.نمايش می

ها نگذشته بود که فِِردی دوان دوان از الی درخترامين هنوز ده قدم از باغ را 

  بيرون دويد و خود را به رامين رساند و باال و پايين پريد.

ای هم از خود نسبت به فِِردی نشان آمد اما تا به حال عالقهرامين از او بدش نمی

  نداده بود.

و ها رسيد کرد نگريست. او به پلهزير چشم سگ را که دورش ورجه وورجه می

  روی اولين پله ايستاد.

ی اول رفت کرد روی پلهداد و به او نگاه میسگ هم در حالی که دمش را تکان می

  و رامين را نگريست.

  رامين عينکش را باالی سرش گذاشت و نفس عميقی کشيد.
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اش را به بازوی کنان پوزهلهها نشست. سگ هم لهرو به باغ چرخيد و روی پله

  بوييد. رامين کشيد و او را

  رامين دستش را ميان موهای لَختش بازی داد و بعد رو به فِِردی گفت:

  دلت برای شاهين تنگ شده؟ -

  های ماليم و کوتاهی کشيد.سگ روی عرض پله بر روی دو پايش نشست و زوزه

  رامين چند لحظه به هيکل بزرگ سگ نگاه کرد و بعد گفت:

  يد برم.بخشه برای همين بانو نمیشاهين هيچوقت م -

فِِردی به رامين نگاه کرد. کمی بعد خود را جلو کشيد و سرش را در آغوش رامين 

  گذاشت. رامين دستش را روی سر او کشيد و گفت:

فهمه؛ نقش بازی کردن خيلی سخته. بيشتر دردش برای منه و هيچکس اينو نمی -

نگار که هيچ نه ابايد يه بازيگر ماهر باشی که چند سال طوری رفتار کنی، انگار 

  اتفاقی نيفتاده.

داد که از های فرمش خبر از اين میدر باغ باز شد و شيرين به درون آمد. لباس

گردد. رامين نگاهش را پايين گرفت. از آن کاپشن قرمز جيغ او مدرسه برمی

  آمد.خوشش نمی

وی اش جلشد. از همان کودکیتوجه باشد اما نمیکرد تا نسبت به او بیهر کاری می

ی راستاد و با آمد او هم بين خانوادهچشمش بزرگ شده بود. از وقتی يادش می

  ها بزرگ شده بود. بچه
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  ها هيچوقت به او به چشم دختر خدمتکار نگاه کرده باشند.آمد بچهيادش نمی

گشت با يک بغل خوراکی به شيوا را به خاطر آورد که هر وقت از مدرسه برمی

کرد. هايش را هميشه برای او خرج میتو جيبی رفت. نصف پولسراغش می

اش برود و بار قربان صدقهلقا يکشاهرخ با آن همه عنق بودنش کافی بود تا مه

و او دو » قربون قد و باالت برم، ببين شيرين درسش رو ياد گرفته!« بگويد: 

  نشست.ساعت پای درس دادن به شيرين می

  ير و آرام گفت:ها رسيد. سر به زشيرين به کنار پله

  سالم آقا. -

ی اول رامين با ابروهای درهم کشيده نگاهش به سگ بود و جواب نداد. شيرين پله

را باال رفت و پايش را روی پله دوم گذاشت. قدم بعد را که برداشت کاپشنش در 

  ميان چنگ رامين گير افتاد.

آمد. دردسر میشيرين سر به زير گرفت و متعجب دست او را نگريست. باز هم بوی 

تعادل برگشت. صدای خشک رامين او را با قدرت پس کشيد. شيرين دو پله را بی

  رامين در گوشش نشست.

  بشين. -

  ای که رامين نشسته بود نشست.حرف و بدون مقاومت روی همان پلهشيرين بی

 خواست تهشقبالً طعم سيلی او را چشيده بود. در اتاق او هم گير افتاده بود و نمی

  هيچکدام از آن ماجراها ختم شود. به
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فِِردی سر بلند کرد و شيرين را نگريست و بعد دوباره سر در آغوش رامين فرو 

  برد.

الغ، سکوت شيرين هيچ نگفت و منتظر اوامر رامين شد. صدای قارقار منحوس ک

  شکست.سنگين باغ را می

بعد از مرگ پدر و  رامين ياد روزهای اولی افتاد که به اين عمارت آمده بودند.

  مادرش افسردگی شديدی گرفته بودند. هم او و هم ربکا.

  ها وارد عمارت راستاد شدند را به خاطر آورد. اولين روزی که آن

جا روی پله نشسته بود و به باغ زل زده بود. زن جوانی همراه رامين همين

کند و خودش به  جا گذاشت تا بازیی زيبايی وارد باغ شد. دختر را هماندختربچه

  عمويش صحبت کند.درون ساختمان رفت تا با عمو و زن

های بلند به او خيره شد. اختالف سنشان خيلی های درشت و مژهدختر با آن چشم

  زياد بود، چيزی در حدود دوازده سال.

ی رامين گرفت و اين طرف و آن طرف دويد. همين دختر نگاهش را از نگاه خيره

ای رفت و روی زمين افتاد. سرش را سمت رامين چرخاند و چالهکه پايش درون 

  اش لرزيد و به گريه افتاد.چانه های پر شده از اشک بغضش گرفت وبا چشم

آيد از ی او بند نمیرامين به خود آمد و چند لحظه نگاهش کرد. وقتی ديد گريه

از جايش بلند  جايش بلند شد و خود را به او رساند. روی پايش نشست و شيرين را

  کرد و لباسش را تکان داد.
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هايش را از هم باز کرد های درشت به رامين زل زد. رامين دستشيرين با آن چشم

  اش گذاشت.و شيرين به آغوشش رفت و سر بر شانه

خيلی زود به رامين اعتماد کرده بود و رامين مطمئن بود شيرين چيزی از آن روزها 

  به خاطر ندارد.

ی راستاد شاهين بود که به حتی يادش نيست که آخرين نفر خانوادهمطمئن بود 

  حضور او خو گرفت.

شاهين آن اوائل هيچ کاری به کار شيرين نداشت و انگار که اصال وجود خارجی 

  ندارد.

شاهين پسری بود که از اول درگير مسائل مخصوص به خودش بود. شيرين چند 

مه دوست شده بود. از سر بچگی به اتاق ماه بعد از آمدنش به منزل راستاد با ه

  کرد.کشيد و در کارهايشان فضولی میتک به تکشان سرک می

هايش آمد به خاطر خرابکاریآنقدر هم زيبا بود و بانمک بود که کسی دلش نمی

  حتی به او اخم کند.

گرفت و به او زل شد. سرش را باال میاما هميشه با ترس از جلوی شاهين رد می

کرد و هيچ رفت. شاهين هم فقط نگاهش میگرفت و میو راهش را می زدمی

  داد.العملی از خود نشان نمیعکس

رفت و از سه سال گذشت و حاال شيرين پنج ساله بود. از اين اتاق به آن اتاق می

گذراند. همه به ها میصبح تا شب ساعاتی را در يک اتاق و نزد يکی از بچه
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د. اصالً اگر يک روز پيدايش نبود همه سراغش را حضورش عادت کرده بودن

  گرفتند.می

ها رفت و مدتاش شده بود اينکه اگر در اتاق شاهين باز بود میها سرگرمیتازگی

گرفت. شاهين هم کاری به کار آن موش فضول از پشت چهارچوب او را زير نظر می

  کرد.ر اتاقش نداشت و کارش را میپشت ديوا

ی روزهايی که طی آن سه سال گذشته بود فرق داشت. وزها با همهيک روز از آن ر

ديد که آن پسر يخی پشت ميز تحريرش نشسته است و تندتند چيزهايی شيرين می

  های خوشمزه است.کند اما توی اتاقش پر از خوراکیرا يادداشت می

  کرد.هايی که مادرش تعريف میدرست مثل قصه

خواست از آن همه خوراکی دل بکند. مخصوصاً مینه جرأت ورود داشت و نه دلش 

  آن ظرف بزرگ پر از اسمارتيزهای رنگارنگ.

دل به دريا زد و خود را روی چهارچوب کشيد. بعد هم چون سايه روی ديوار خزيد. 

  شاهين حواسش به نوشتن بود. چند لحظه او را نگريست. هنوز مشغول بود. 

اکی يک گوشه از اتاق پخش بود. نگاهش ی خورنگاهی به کف اتاق کرد. هر کاسه

  نوشت.ها نگاه کرد.هنوز هم داشت میرا باال برد و دوباره به غول نگهبان خوراکی

ها را ی اسمارتيز رساند و نشست و چند دانه از آنبی سر و صدا خود را به کاسه

يد. خورد. دوباره رو به شاهين کرد و او را مشغول ديد. او را غول نگهبان خنگی د

  اصالً حواسش به گنجش نبود.
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ای رويش افتاده است. آهسته و با نگرانی سرش او دوباره مشغول شد که ديد سايه

را چرخاند. غول پشت ميزش نبود. سريع چرخيد و ديد که او پشت سرش ايستاده 

  کند.است و نگاهش می

  نزديک بود اشکش در بيايد.

ای که مزهانست اسمارتيزهای خوشتوهای بزرگش را باز و بسته کرد. نمیچشم

  خورده است را پس بدهد.

نگاهش را سمت راه فرارش کشيد. در هم بسته بود. اين غول بدجنس کی در غارش 

  را بسته بود!

مقابلش روی پاهايش نشست. به هم خيره شدند. تنها راهش گريه کردن بود بلکه 

د. لب غول کش آمد. کمی اش لرزيکسی صدايش را بشنود و بيايد نجاتش بدهد. چانه

بعد هم دست قايم شده در پشتش را جلو آورد آن هم با يک جعبه که يک عروسک 

  با لباس پفی در آن بود.

  ها هم قلب مهربانی داشتند؟!بيند. مگر غولکرد خواب میفکر می

ی زيبا هم ها موش کوچولو را به دام انداخته بود و حاال با يک هديهاو بعد از مدت

  الش کرده بود.خوشح

رفت بعد به جاهای ديگر سر از آن روز شيرين هر روز اول به اتاق شاهين می

  زد.می

لقا و شيرين هم رفتند و مهو همه به خاطر داشتند که حتی گاهی به گردش که می

  کردند تا از مکان سخت عبور کنند.هايشان میحضور داشتند، او را سوار بر شانه
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ها را رعايت کنند. اين رفت فاصلهده بودند و انتظار میحاال که ديگر بزرگ ش

  ها درگير مشکالت شخصی خود بودند.روزهايی که هر کدام از آن

اش را تگ در آغوش کشيد و وقتی سکوت رامين بسيار طول کشيد شيرين کوله

  گفت:

  ام و گرسنمه.برم تو؟ خيلی خسته من -

  رامين با ابروهای در هم کشيده گفت:

  اين چه لباسيه پوشيدی؟  -

  شيرين متعجب نگاهی به خود کرد و گفت:

  من که لباس فرم تنمه. -

  اين چه کاپشنيه؟ -

  پوشن.االن اين مده، همه اينجوری لباس می -

  کنن تو هم بايد بکنی؟همه هر غلطی می -

  اين مناسب مدرسه نيست.

  شيرين آهی کشيد و گفت:

تونم هر روز مدل بايد مناسب همه جا باشه. نمیخرم که من سالی يه کاپشن می -

  عوض کنم.

  مگه مجبوری مارک بخری که وسعت فقط به يه دونه برسه؟ -
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شيرين جواب نداد. رامين دستی به سر فردی کشيد و بعد از کمی قلقلک دادنش او 

  را راهی کرد تا برود.

  رو به شيرين گفت:

  برو وسايلت رو بذار تا بريم. -

   کجا بريم؟ -

  ها.همين نزديکی -

  چکار کنيم؟

  سؤال کنی و فقط زودتر راه بيفتی؟تونی کمتر می -

لقا خبر داد برگشته است. او بعد از گذاشتن کيفش شيرين از جايش بلند شد و به مه

های فرمش را عوض کرد و بعد از پوشيدن يک شلوار جين در اتاق سريع لباس

  و شالش را روی سرش انداخت.مشکی و بلوز پاييزه کاپشنش را تن زد 

  رود.لقا گفت که همراه با رامين میبه سالن آمد و به مه

  خبری کرد.لقا دليل رفتنش را جويا شد و او اظهار بیمه

  کمی بعد وقتی وارد باغ شد رامين چند لحظه او را نگريست و بعد گفت:

  بريم. -

اغ شدند و سالم کردند. همين که به در پارکينگ نزديک شدند ربکا و شيال وارد ب

  جواب گرفتند.
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  چکار کردی شيال؟ -

  فعال هيچی، اونجا هم فقط فرم پر کردم. -

  دير اومدين. -

  های افتاده گفت:شيال با شانه

  دو جای ديگه هم رفتم. -

  چی شد؟ -

  فقط فرم پر کرديم. -

  چرا به حاج دديت نميگی به کسی معرفيت کنه؟ -

  م اخبار احواالتم دست بابا باشه.کننه، دوست ندارم جايی کار  -

  رامين لبخند زد و رو به ربکا گفت:

  تو چی؟ -

  منم هيچی. -

  تو با من ميای. -

  ربکا سرس را به چپ و راست تکان داد و گفت:

  دونم.نمی -

  شيال متعّجب پرسيد:

  کجا به سالمتی؟ -
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  خوام برگردم.می -

  کجا؟ -

  دانمارک. -

  و ربکا رو هم ببری؟ -

  بله. -

دونی داری با پدر مادرم چکار ای؟ يک روز ميای يک روز ميری. میديوونه -

  کنی؟می

رامين سرش را تکانی داد و به درون پارکينگ رفت. شيرين هم در سکوت با او 

  همراه شد.

  شيال و ربکا سمت ساختمان رفتند. شيال پرسيد:

  آخه مشکل رامين چيه؟  -

  و به سمت مقصد مورد نظر رفتند. رامين و شيرين سوار ماشين شدند

نگاهی به سمت رامين انداخت. او را آشفته ديد ولی به خود جرأت داد و شيرين نيم

  پرسيد:

  خوايين برين؟می -

  به زودی! -

  چرا؟ -
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خوام دور بشم و بشينم زندگی کنم. چون ديگه حوصله ندارم نقش بازی کنم. می -

  بايد ربکا رو هم ببرم.

  گم.به کسی نمی ولی من چيزی -

  برای همين بود که دفترخاطره رو دادی به نيال؟ -

  من اين کار رو نکردم. -

  پس کار کی بود؟ -

  خورم، به روح پدرم.دونم، قسم مینمی -

  رامين نفس عميقی کشيد و گفت:

  خوام.ت توهين کردم ازت معذرت میبه خاطر اون روز که به -

  هايش پر از اشک شد. رامين گفت:شيرين رويش را به خيابان کرد. چشم

ی پدرت تو که بچه بودی و چيزی يادت نيست ولی مادرت هم هيچوقت درباره -

  حرف نزد.

ها مشکالت زيادی بوده و راضی اش بوده. بين خانوادهمامانم ميگه پدرم پسر خاله -

خواستن مادرم رو بدن به به ازدواجشون نبودن. به زور با هم ازدواج کردن. می

  کنه.پسرعموش اما مامان قبول نمی

  بعد از ازدواجشون  همه پدر مادرم رو طرد کردن.

  و بعد... -
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فهمن پدرم بيماره. از همون زمان پدرم هر چی در مياره خرج بعد از ازدواج می -

دوا درمون خودش ميشه. اون وسطا من هم به دنيا ميام. بعدش که اوضاع پدرم 

  ها که کمکشون کنن، ولی نکردن.التماس خانوادهوخيم ميشه، مادرم ميره به 

  پيشنهاد دو خانواده اين بود که مادرم طالق بگيره تا کمکشون کنن.

  کنه.فهمه مدتی با مامان قهر میبابام که می

کنه هيچوقت هيچکدوم از افراد خانواده حق سرپرستی کردن من رو اون وصيت می

  رگش از هم جدامون کنن.ندارن جز مادرم. نگران بود که بعد از م

  گيره.همين قصد رو هم داشتن اما مامان با رو کردن وصيتنامه من رو ازشون می

  بابات چکاره بوده؟ -

رسيده. اختالف سن مامان هاشون دستشون به دهنشون میگه خانوادهمامانم می -

  ديپلمه بوده و بابا مهندس عمران.و بابا هم کمی زياد بوده. مامان 

  نگاهی سمت شيرين انداخت. شيرين با غصه ادامه داد.يمرامين ن

  فايده بود.هر چی که داشتن خرج شيمی درمانی و دوا دکتر بابا شد که بی -

  بعدش چی شد؟ -

اش نميره و از طريق يکی از دوستای بابا که فوت شد مامان ديگه پيش خانواده -

  شديم. آقا و مشغول کار ميشه و موندگاربابا مياد خونه حاج

  ات پدر و مادرت، يا اينکه ببينيشون؟دوست داری برگردی پيش خانواده -

  نه اصالً. -
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  رامين سر فرود آورد. شيرين زيرلب گفت:

  خانواده من شمايين. -

بست رامين سوت وقتی به مقصد رسيدند هر دو پياده شدند. فروشگاه داشت می

را باال بکشد و بعد ماشين را قفل  کشيد. پسر رو به او کرد. رامين اشاره داد کرکره

  کرد و به درون فروشگاه رفتند و با پسر دست داد و خوش و بش کرد.

  رامين رو به شيرين گفت:

مدلش مهم نيست، روی چيزی بردار که مناسب رفت و آمدت به مدرسه باشه.  -

  رنگش دقت کن.

  شگاه گشت.رامين مشغول صحبت شد با فروشنده شد و شيرين متفکر در ميان فرو

  بيست دقيقه بعد رامين پرسيد:

  انتخاب کردی؟ -

  شيرين جواب نداد. فروشنده دست رامين را فشرد و گفت:

  پری؟ايا میبا بچه مدرسه -

  نه، دختر عمومه. -

  ببخشيد، اشتباه متوجه شدم. -

  رامين سر تکان داد و به کنار شيرين رفت و پرسيد:

  ايم و گرسنه.چی شد؟ همه خسته -
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  رين آهسته گفت:شي

  گم، الزم نيست به من باج بدی.من چيزی به کسی نمی -

زد. دستش را به پشت يقه کاپشن رامين عصبانی شد. خشم در نگاهش موج می

شير گرفت و آن را برگرداند و با ديدن سايز شماره يک از او دور شد و در ميان 

  ای گفت:قهوه های مشکی وفروشگاه گشت و بعد از انتخاب دو مدل با رنگ

  بپوش. -

شيرين رفت و آنها را تن زد. هر دو خوب بودند. رامين داشت دست به سينه نگاهش 

  کرد. رو به رامين گفت:می

  دوتاشون خوبن، اندازه هستن. -

  بهت هم ميان. -

  و بعد راهش را گرفت و رفت هر دو را حساب کرد.

  کمی بعد هر دو در ماشين نشسته بودند.

  ر با غصه گفت:شيرين همانطو

  گم.من هيچی نمی -

  رامين فرياد زد:

  برو بگو. -

  شيرين بغض کرد و سريع به گريه افتاد. رامين در خيابان بعدی پيچيد و گفت:



861 
 

  خوام زندگی جديد شاهين خراب بشه.خودم کمترين اهميت رو دارم، فقط نمی -

  خوام شما دوباره برين.منم نمی -

  نگريست. دست برد و يک دستمال برداشت و به او داد.های شيرين را رامين گريه

  وقتی به منزل رسيدند رامين ماشين را به داخل برد و هر دو پياده شدند. 

قبل از اينکه رامين از پارکينگ بيرون برود شيرين خود را به او رساند و مقابلش 

  ايستاد.

  های پر اشک او نگاه کرد. شيرين آهسته گفت:رامين به چشم

  کنم نرو.واهش میخ -

ها را روی زمين انداخت و به آغوش رامين رفت. رامين او را چند لحظه و بعد پاکت

  نگريست.

  شاهرخ رفت، شاهين رفت، تو يکی ديگه نرو. -

  های نحيف شيرين انداخت. هايش را دور شانهرامين نفسش را رها کرد و دست

  چند ضربه به ميان دو کتف او زد و گفت:

  فهمی؟شدم، میخسته  -

  من هيچوقت ازت متنفر نبودم. -

  کنن.يی رو که دوست دارن اذيت میدونم، هميشه آدمايی کسامی -

  ای روی موهای او زد و گفت:و بعد بوسه
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  بريم تو، حتماً مادرت نگران شده. -

کم حاضر شاهين بر خالف هميشه زودتر به منزل آمده بود و منتظر بود تا نيال کم

شد ش او را به سر کارش ببرد. از ساعت هفت شب شيفتش شروع میشود و خود

  کرد.رش بايد خيلی زودتر حرکت میولی به خاطر دوری محل کا

دانست شب سختی در پيش ی تراس ايستاده بود. میشاهين در راهرو پشت پنجره

ن گرفت و خود را برای ايها با حضور همسرش آرام میدارد. چند وقتی بود شب

  کرد.گی شديد سرزنش میوابست

کرد تا شايد دفترخاطرات را پيدا نيال حاضر بود اما داشت وسايلش را زير و رو می

  توانست.کند اما نمی

هايش را گشت ولی خبری نبود. او مستأصل يک گوشه ايستاد. در اتاق تمام کيف

  باز شد و شاهين پرسيد:

  چرا نميای؟ -

  اون دفتر خاطرات نيستش. -

  خبر بود. گفت:ذهنش رجوع کرد و خاطرش آمد اما از آن بی شاهين به

  خوای با هم بگرديم پيداش کنی!دونم، مینمی -

  نيال وقتی به محتويات آن انديشيد گفت:

  کنم.نه، بعداً پيداش می -

  اش را برداشت و گفت:و بعد کيف و گوشی



863 
 

  بريم. -

  شارژر برداشتی؟ -

  بله. -

  رفتند و از بانو خداحافظی کردند.ی پايين هر دو به طبقه

  در طول مسير شاهين ساکت بود و نيال هم در خود فرو رفته بود.

  نيال با تکان ماشين به خود آمد و شاهين را نگريست. 

  ساکتی! -

  چی بگم؟ -

  کم به شب نبودن من عادت کنی.از امشب بگو که بايد کم -

  کنم.کنم، ولی تحمل میعادت که نمی -

  يک هفته است. اشهمه -

ها تا بازنشستگی ای که مدام تکرار ميشه و سالی چرخشی. يک هفتهيک هفته -

  تو ادامه داره.

نيال شاهين را نگريست. شاهين هم سکوت کرد و ديگر چيزی نگفت. جلوی 

ای از صورت هم جدا شدند. تا وقتی که نيال وارد بيمارستان شاهين و نيال با بوسه

  ن ايستاد و بعد به منزل رفت.بيمارستان شد شاهي
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هايشان برای خواب رفتند در جمع نشست تا تمام آن شب تا وقتی که همه به اتاق

  شد حس نبودن کسی را در خود کشت.کمتر نبودن نيال را حس کند، اما مگر می

را روی دوشش انداخت و پاکت سيگار و فندکش  نيمه شب به اتاقش رفت. پالتويش

  اس رفت و نشست و سيگاری آتش زد.را برداشت. به تر

  اش به صدا در آمد، تماس تصويری از نيال بود.کمی بعد گوشی

  خانم پرستارش را در آن لباس نگريست و به حال بيمارانش غبطه خورد.

  کجايی شاهين. -

  ی عمو.توی تراس خونه -

  دونم، چرا تو فکری؟می -

  شاهين پکی به سيگارش زد و گفت:

  هيچی! -

  نبودن من ناراحتی؟از  -

  تو فقط داری کارت رو انجام ميدی و من اين نبودن رو قبول کردم. -

  از شيفت شب بودن من خوشت نمياد؟ -

  نفرم، ولی تو کارت رو انجام بده.مت -

فهميد. شاهين باز هم به سيگارش پک زد و نيال حال بد و خودخوری او را می

ز شب نبودن او به شدت احساس دانست شاهين آنقدر حساس شده است که امی
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کند، تمام روز همديگر را نديده بودند و به لطف زودتر آمدن شاهين ناراحتی می

  ساعتی کنار هم بودند. شب را هم نيال تا صبح شيفت بود.

نطور تکرار رفت و اين شرايط هميگشت شاهين به سر کار میصبح که نيال برمی

  ی بعد.شد تا هفتهمی

  هم بايد برم به مريضام سر بزنم. اهين جان، سر درد ميشی، منبرو بخواب ش -

شد قراری به تاريکی شب زل زد. اما مگر میشاهين از نيال خداحافظی کرد و با بی

  بتواند تخت را بدون او تحمل کند.

  رمق از پی هم گذشتند.ها کند و بیدر تراس نشست و سيگار کشيد. ساعت

  هقش را رها کرد. آسمان هم دلش به حال شاهين سوخت و هق

جايش  سردرد عجيبی به سراغ شاهين آمده بود اما حتی حال اين را نداشت تا از

  برخيزد و برود قرص بردارد.

کم سپيده سر زد و باران هم بند آمد. آفتاب، طلوع کرد و روشنايی شهر را فرا کم

  يال به منزل رسيد. گرفت. حدود ساعت نه صبح بود که ن

شاهين او را که ديد نفس راحتی کشيد و سرش را عقب داد و آسمان را نگريست. 

ها نبودندانست چقدر از اين فهميد. فقط خودش میفقط خودش حال خودش را می

  ترسد.ها میو اين دوری

  پرسی کرد.هايش احوالنيال به درون منزل آمد و با بانو خانم و مستخدم

  هايش را تعويض کرد.ی باال رفت و لباسبه طبقهبعد هم 
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رمق سالم دست و صورتش را شست و با شاهين تماس تصويری گرفت. صدای بی

  باعث شد حرف در دهان نيال بخشکد.ی ژوليده و خسته گفتن شاهين و آن چهره

نيال ارتباط را قطع کرد و گوشی را روی مبل انداخت و از اتاق بيرون دويد و خود 

خواست با دو دست روی به تراس رساند. با باز کرد در تراس و ديدن شاهين می را

  سرش بکوبد. 

  جلو رفت و کنار پای شاهين زانو زد و گفت:

  کنی؟شاهين، اينجا چکار می -

  دار گفت:ی نيال انداخت و با صدای خششاهين دستش را بلند کرد و دور شانه

  برد.خوابم نمی -

  کشيدی؟چرا حداقل دراز ن -

  شاهين نگاهش را از او گرفت و به باغ داد و گفت: -

  بی تو از اون اتاق متنفرم. -

  قراره هر شب تو اين کار رو با خودت بکنی؟ -

  مهم اينه که تو خوشحال باشی. -

نيال از جايش بلند شد و جا سيگاری پر از سيگار را ديد. زير بازوی شاهين  را 

د. تن شاهين ضعف رفت و روی زانوهايش افتاد. گرفت و او را با خود همراه کر

  نيال هراسان صدا زد:

  شاهين! -
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  من حالم خوبه. -

  و بعد به کمک نيال برخاست و به اتاق مشترکشان رفت.

نيال او را به تخت برد و کمک کرد دراز بکشد و بعد پالتوی او را آويزان کرد و 

  سمت در اتاق رفت.

  کجا ميری؟ -

  االن ميام. -

به آشپزخانه رفت و از بانو خانم دو ليوان چای بزرگ و داغ خواست و ناخواسته او 

  به گريه افتاد.

  هقش تعريف کرد.وع را در ميان هقبانو هراسان موضوع را پرسيد و نيال موض

زد و باعث و بانی اين حال شاهين را لعن و بانو با ناراحتی روی دست خود می

  کرد.نفرين می

های چای با نيال به اتاقشان رفت و حال شاهين را پرسيد. چشم بعد از حاضر شدن

  های لرزان او گويای حال بدش بود.به خون نشسته و دست

  نيال او را نشاند و خواست کمی چای بنوشد تا بهتر شود.

  های در اشک شکسته اتاق را ترک کرد و تنهايشان گذاشت. بانو با چشم

  داد تا همراه با چايش بخورد.های مسکن را نيال به شاهين قرص

  وقتی دراز کشيد دست نيال را ميان دستش گرفت و در سکوت به يک نقطه زل زد.
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  نيال نتوانست خود را کنترل کند و بی صدا گريه کرد و سر شاهين را ماساژ داد.

  شاهين آرام گفت:

  آزارت ميدم، درسته؟ -

  نو.کنی، نه مدت رو اذيت مینه، اين چه حرفيه؟ تو خو -

شاهين او را به آغوش کشيد و صورتش را به بازوی نيال تکيه زد. همين که بوی 

رمقش را در بر ها و تن بیتن او در مشامش نشست آرامش گرفت و خواب چشم

  گرفت.

  ی سفر شد.کم کارهايش را انجام داد و آمادهدر روزهای بعد بود که رامين کم

شد و دلش رای همراهيش راضی نمیکرد او بهر چقدر هم به ربکا اصرار می

  خواست همانجا بماند.می

همان شب رامين و ربکا در حال صحبت با هم بودند. ربکا نگاهش به نقطه 

  گفت.نامعلومی بود و چيزی نمی

  چرا هيچی نميگی؟ -

  ربکا سر بلند کرد و گفت:

  کاوه بهم پيام ميده. -

  قيق شده در صورت ربکا گفت:ی دهايش را در هم قفل کرد و با چهرهرامين دست

  چی ميگه؟ -



869 
 

گه، از کارش صحبت های معمولی. از خودش میزنيم، حرفبا هم حرف می -

  خواد بکنه.کنه، از فکرايی که داره، حتی از کارايی که تا حاال کرده و ديگه نمیمی

  و تو چيا بهش ميگی؟ -

  هام، عاليقم، از تو.از خودم، خواسته -

  تونه اينجا دنبال کار باشه. زندگی کردن با اين شرايط سخته.بهش بگو اگه می -

  کنه.اش رو میبهش گفتم و گفت که حتماً سعی -

  پس تو فکرات رو کردی! -

  کنم.فعال دارم فکر می -

  مراقب باش مغزت رو نشوره، اون استاد مخ زدنه. -

  کنه بهم قول دروغ بده يا حرف الکی بزنه.سعی نمی -

  خوبه. -

  ی خانواده دور هم جمع شدند، قبل از اينکه به سر ميز بروند رامين گفت:همه وقتی

  ببخشيد عمو جان، بايد چيزی بهتون بگم. -

  بگو رامين. -

هايش را رامين دست و با تعجب از شنيدن لفظ عموجان منتظر صحبت رامين شد.

  به هم فشرد و بعد گفت:

  خوام برم.بی مقدمه بگم می -
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  به او خيره ماندند. حاج خليل زيرلب استغفاری کرد و گفت:همه در سکوت 

  چرا؟ اصالً کجا بری؟ -

خوام برگردم دانمارک و به احتمال زياد همونجا ازدواج کنم. به احتمال زياد می -

  که نه، صد در صد.

  منير خانم از جايش بلند شد و با حرص گفت:ماه

  ن اينم از رامين.رخ، اون از شاهيتو رو خدا ببين! اون از شاه -

  و بعد خطاب به همسرش گفت:

  ی اينا تويی.مقصر همه -

  چرا من؟ -

  پروا بشن.ردی اينا تا اين حد بیچون تو کاری ک -

  و دوباره رو به رامين کرد و گفت:

مونی. هر کس هم انتخاب جا میذارم آرزوی ازدواج تو هم به دلم بمونه. هميننمی -

  روسی و زندگی.جا برای عياد همينکردی ب

  رامين نفس عميقی کشيد و سر بلند کرد و گفت:

  زن عمو زندگی من و شرايط من با بقيه فرق داره. -

  چه فرقی؟! من تو رو بزرگ کردم. حاال چطور اجازه بدم بری؟ هان؟! -

  و بعد خود را روی مبل انداخت و از ته دل گريه کرد و گفت:
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  هام نابود شدن.ام نابود شد. بچهدگیکنين؟ زنچرا با من اين کارا رو می -

  فهميد که به داليلی بايد برود.اما خود رامين فقط می

لويدند و آزارش زد. افکار و صداها در ذهنش میرو قدم مینيال به تنهايی در پياده

  ارش تا چه اندازه درست بوده است!دانست کدادند. نمیمی

دانست رفته بود. حاال بعد از ظهر بود میاز صبح که بيرون زده بود هنوز به منزل ن

  خبری در حال ديوانه شدن است.شاهين از اين بی

رفت و تمام آن يک هفته شاهين نخوابيده بود و چند يک هفته شبانه به سر کار می

های ی آدماش تبديل شده بود به چهرهساعت بيشتر به سر کار نرفته بود. چهره

  خمار.

زد. پسندند اما به خاطر نيال دم نمیکه اين شرايط را نمی ژوليده بود و مشخص بود

  آورد.کند و به زبان نمیمعلوم بود فشار تحمل می

اش را برای او تعريف کرده بود. شرايط شناس رفته بود و تمام زندگینيال نزد روان

شناس گفته بود که او هرگز نبايد با احساسات شاهين شاهين را گفته بود و روان

  ی کند.باز

آورد، بلکه ممکن است های روحی برای او عادت به شرايط نمیگفته بود اين رنج

  حال او را بدتر کنند و در نهايت باعث شود به خودش يا نيال آسيب برساند.

او به نيال پيشنهاد داده بود مدتی شغلش را ترک کند و حتی برای يک کار جديد با 

  ساعت کاری مناسب تالش کند.
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روانشناس تمام مشکالت آينده زندگی او را مقابلش رديف کرده بود، حاال نيال بايد 

  کرد.انتخاب می

  کرد.اش يکی را انتخاب میاو بايد بين شغل و زندگی

به شاهين انديشيد که بين خودش و نجات زندگی سينا بر خود و احساساتش خط 

  کشيده بود.

ست که بر خود و احساساتش خط بکشد تا کرد بهترين کار اين احاال داشت فکر می

  زندگی شاهين را نجات دهد، بلکه کمی از بار ِدينش به او کم شود.

با خود فکر کرد شايد بتواند دوباره درس بخواند و يا حتی برای به دست آوردن 

  کار جديدی اقدام کند.

ود. ظهر هم به نزد رئيس بيمارستان رفته بود و تمام شرايطش را توضيح داده ب

ی استعفايش موافقت کرده امهحتی او هم برای تصميمش تشويقش کرده بود و با ن

  بود.

وقتی به منزل عموی شاهين رسيد دم غروب بود. شاهين را در ميان تراس ديد. 

  بود.بايد منتظر دعوا می

  وارد عمارت شد و قبل از هرکس بانو به سراغش آمد و با نگرانی گفت: 

  بار بهت زنگ زديم. شاهين خيلی عصبانيه. کجا بودی دختر؟ صد -

  کنه.نگران نباشين، براش توضيح ميدم حتماً درک می -

  چی بگم مادر! -
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  چايی هست؟ -

  چرا که نه! تازه دمه. -

نيال به درون سالن رفت و به عمو و پسرعموی شاهين سالم کرد و جواب گرفت. 

ها را گرفت تا باال راه پله بعد هم به آشپزخانه رفت و با برداشتن دو ليوان چای

  برود.

  خوای همراهت بيام؟می -

  ی باال رفت.نيال رو به علی سرش را به چپ و راست تکان داد و به طبقه

  وارد تراس شد و چند لحظه شاهين را نگريست.

  بعد هم جلو رفت و با قرار دادن سينی روی ميز گفت:

  سالم. -

ارج کرد و زيپ آن را باز کرد. گوشی ی کيفش را از مچش خو بعد نشست و حلقه

  را بيرون کشيد و روشن کرد.

  گوشی برای اينه وقتی بيرون ميری در دسترس باشی. -

  کردم.کار داشتم، بايد خاموش می -

  کجا بودی؟ -

  يه جاهايی کار داشتم، نياز داشتم تنها باشم، تنها قدم بزنم و تنها فکر کنم. -
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ی سينی را با محتوياتش پرت کرد و با چانه شاهين دستش را روی ميز کشيد و

  لرزان، خشمگين خطاب به نيال گفت:

وب برگشتی، اونم توی روز کدوم قبرستونی بودی که از صبح بيرون زدی و غر -

  تعطيلت.

  بانو هراسان در تراس را باز کرد و گفت:

  دونی کمی تنهاش بذار تا آروم ميشه.نيال مادر اگر می -

سرش را به چپ و راست تکان داد و با کشيدن لب زيرينش به دندان  نيال رو به بانو

  کند. هايش جلوگيریهايش سعی کرد از ريزش اشکو باال گرفتن چشم

را با دوست کشيد  های پالتويشبانو سر فرود آورد و در تراس را بست. شاهين لبه

  :و آن را دور خود محکم کرد. خودش را به عقب و جلو تکان داد و گفت

بهت احتياج داشتم. بعد از اين همه وقت رفتن سر اون کار کوفتی فکر کردم امروز  -

ی ونهبا هميم ولی تو از صبح تا حاال غيب شدی. بعد به من ميگی کار داشتم. اگه خ

  کردم.خودمون بود کبودت می

کرد به دست نيال او را نگريست. شاهين هم قبالً او را کتک زده بود اما باور نمی

  هايش پايين چکيد.او کبود شود. پلک بست و اشک از زير مژه

  زد.ی نيال آتشش میشاهين رو به او کرد. چند لحظه او را نگريست. گريه

  چرا نميگی کجا بودی؟ -

  رفته بودم فکر کنم. به اينکه ميشه بيشتر از اين ادامه داد يا نه؟ -
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  چی رو؟ -

  اين شرايط پيش اومده رو. -

  همه ساعت نتيجه چی شد؟ عد از اينب -

اش ای همراه با گريهی لرزان شاهين را نگريست و لبخند زد. تک خندهنيال با چانه

  کرد و گفت:

  نتيجه اين شد که پيشت بمونم. -

شکنم يا خواستی نمونی؟ تو فقط به رفتن فکر کن، ببين گردنت رو میمگه می -

  نه!

  د و گفت:نيال سرش را تکان داد و دستی زير چشمش کشي

خوام تو خيالت از خوام تو خونه بمونم، پيش تو. میاز پرستاری استعفا دادم. می -

  کنه تو باشی.من راحت باشه و اونی که کار می

  کردند. شاهين به نيال خيره ماند. هر دو در سکوت به هم نگاه می

  های نيال گفت:شاهين پر درد از گريه

  کنی.من از تو نخواستم کارت رو ول  -

ولی تو داری از بين ميری! تا خونه بودم حالت خوب بود. من هم راضی به اين  -

  احوال تو نيستم.

کنم، ولی به اين حال و روز تو نه! تو که سر پا باشی من به خونه موندن عادت می

خوام نگران باشم. اش نگران توام. ديگه نمیترم. سر کار که ميرم همهمن خوشحال
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کنم که ساعت مناسبی داشته باشه. شايد خونم، يا کاری پيدا میمی يا دوباره درس

  هم مادر شدم!

شاهين بعد از چند لحظه دستش را سمت نيال بلند کرد. نيال برخاست و دست او را 

  گرفت. شاهين او را به آغوش کشيد و روی پايش نشاند.

را به سينه  ی کوچکششتهی شاهين گريه کرد و شاهين فرصدا بر شانهنيال بی

  فشرد.می

وار بخواهد. اين دختر چيزهايی در قلب خود داد که نيال را ديوانهبه خودش حق می

  پنهان داشت که شاهين هميشه از طرف مقابلش انتظار داشت.

زبان ابراز عشق به هم نداشتند، سختشان بود، اما حال شاهين و عمل نيال عشق  

  کرد.را برای هر کسی تعريف می

نظيری در دانستند اما در واقع عشق بیی خود مینکه خيلی چيزها را وظيفهبا اي

  پروراندند که حتی خود هم به آن آگاه نبودند.قلب می

  

  بخش دوم

  فصل چهاردهم

انيس خانم طبق معمول هميشه در حال تميز کاری منزل بود. آنقدر تنها مانده بود 

  گذراند.میوشو وگردگيری که تمام وقتش را با شست
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صدای اف اف در منزل پيچيد. به پای دستگاه رفت و با ديدن حسام پشت در متعجب 

  شد. دگمه را زد که حسام به درون آمد.

  چند لحظه بعد حسام دِر ورودی را زد و گفت:

  خوايين؟سالم، مهمون نمی -

  بيا تو مادر. -

های سته از مبلپرسی کرد و به تعارف او روی يک دحسام با انيس خانم احوال

  راحتی نشست و لم داد. 

انيس خانم برای آوردن وسايل پذيرايی به آشپزخانه رفت و حسام نگاهش را در 

  کرد. سالن گرداند. چقدر نبود نيال را حس می

ی دردهايش های نيال را اشک ريخته بود که حاال با همهآنقدر گريه کرده بود و نبودن

  اشکی برای ريختن نداشت. 

  ش را قورت داد و نفس عميقی کشيد. بغض

  مادر از اين طرفا؟  -

  جا رو کرده بود، هم اينکه يه کار مهم داشتم.هم دلم هوای اين -

  خير باشه مادر. -

يه فلش مموری هست که مربوط به کارای شرکته، اونو الزم دارم؛ اگه اون نباشه  -

  مونه.کارامون لنگ می

  ر نميارم.مادر من که از اين چيزا سر د -
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  انيس خانم با ظرف چای و شيرينی آمد. 

  ها را روی ميز گذاشت. حسام تشکر کرد و گفت:آن

  داره؟ سينا اسناد مربوط به شرکت رو کجا نگه می -

   ذاشت مادر، داخل اتاق.ی کمدش میتو -

  حسام از جا بلند شد و گفت:

  اجازه بدين من برم نگاهی بندازم. -

  ادر. اول يه چيزی بخور م -

  ممنون، ميل ندارم. -

حسام به درون اتاق رفت. در کمدهای سينا قفل بودند. انيس خانم برايش کليد آورد 

  و در يکی از کمدها را باز کرد و گفت:

  همينه مادر. -

  ممنون. -

انيس خانم از اتاق بيرون رفت و حسام مشغول گشتن کمد او شد. چند دقيقه کمد او 

يدا کردن چند فلش مموری از جايش بلند شد و رايانه او را را وارسی کرد. بعد از پ

  روشن کرد.

ها شد. چند دقيقه بعد توانست فلش مموری و بعد مشغول بررسی محتوای فلش

مورد نظرش را بيابد. بعد فلش را برداشت و بقيه را سرجا گذاشت و در کمد را قفل 

  کرد.
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  گفت:از اتاق سينا بيرون آمد و خطاب به انيس خانم 

  پيداش کردم مادر... ممنون. -

  کنم مادر.خواهش می -

  حسام چند لحظه اين پا و آن پا کرد و بعد پرسيد:

  حال نيال چطوره؟ -

  خوبه مادر، خداروشکر.  -

  کنه؟ شوهرش اذيتش نمی -

  نه خدا رو شکر. مرد بدی نيست.  -

  حسام سر تکان داد و گفت:

  خوبه. من برم ديگه. -

  چيزی نخوردی مادر.  -

  ممنون، ميل ندارم. با اجازه. -

  به سالمت مادر. -

ترين مبل نشست و برای حال و روز او به حسام رفت و انيس خانم روی نزديک

  گريه افتاد. 

  حسام به سمت مقصدش رفت. دور از خود و افسرده. 
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رتيب داده وقتی به مقصد رسيد پياده شد و به درون زندان رفت. برايش مالقات ت

  بودند. 

اش چند دقيقه بعد خشک و سخت مقابل سينا نشسته بود. سينا با مهر هميشگی

  گفت:

  خوبی حسام؟ چه خبرا؟ باز هم که تنها اومدی مرد حسابی. نيال کجاست؟  -

  حسام خيره به ميز گفت:

  تونه بياد ديدنت. نيال نمی -

  و گفت:سينا سرش را کمی پايين آورد و لبخندش را جمع کرد 

  چرا؟-

کرد و جرأت بلند کردن نگاهش را حسام در سکوت به ميز جلويشان نگاه می 

  نداشت.

  سينا متعجب پرسيد:

  حسام! طوری شده؟ اتفاقی افتاده؟

  ذاره.شوهرش نمی -

  آورد پرسيد:سينا که سر از حرفهای حسام در نمی

  چی؟  -

  حسام آب دهانش را قورت داد و گفت:
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  ذاره.نمیگفتم شوهرش  -

  ای از روی سردرگمی کرد و گفت:سينا گيج سر تکان داد و خنده

  گی؟کنی که نذاری. چی داری میشوهر نره خرش که تويی. غلط هم می -

  من شوهرش نيستم. -

  سينا گيج و سر در گم گفت:

  گی.کنی؟ درست حرف بزن ببينم چی میچه غلطی داری می -

  ؟دونی چرا بهت رضايت دادنتو می -

  خوب رضايت دادن چه ربطی داره؟ -

نيال زن پسر بزرگ راستاد شده و برای همين بهت رضايت دادن، برای همين  -

  اعدام نشدی. با اين شرط گذاشتن بيای بيرون.

  سينا خيره به دهان حسام گفت:

  زنی حسام؟ چی زر می -

  بودم. نتونستم خودم رو جمع کنم. من قاطی بودم سينا، داغون -

  آورد.هايش تکان خورد. سينا داشت جوش میبه گريه افتاد و شانهحسام 

  مگه شما نيومدين اينجا گفتين ازدواج کردين؟ -
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نيال تصميم گرفته بود از من جدا بشه و من خبر نداشتم. گفت بياييم خوشحالت  -

دونستم به جای خوشحالی تصميم گرفته خيال تو رو راحت کنه بعد هم کنيم، نمی

  ون مرتيکه بشه.بره زن ا

  کرد. زد صورت حسام را برانداز میهايی که دو دو میسينا با چشم

  ال برای نجات تو اقدام کرده بود.من دير خودم رو جمع کردم. ني -

که حسام روی  سينا از جا جهيد و سيلی محکمی توی صورت حسام زد؛ طوری

  افتاد و فرياد زد:زمين پرت شد. سينا ميز را دور زد و با لگد به جان حسام 

  کشمتون.کشمتون... میمی -

مأمورين به درون هجوم آوردند و بازوهای سينا را گرفتند و او را سمت خروجی 

  زد:کشيدند. سينا عربده می

  کشمت.کشمت. حسام میحسام می -

شد گريست سمت در رفت. سينا دور میحسام به سختی راست شد و در حاليکه می

  پيچيد.بده هايش در راهروهای زندان میاما هنوز صدای عر

  هايش از زندان خارج شد.تماشاچی حسام با تن دردناک از جلوی ديدگان

  گفت:کشيد و میها فرياد میسينا چون ديوانه

چکار کردی؟ بابا... بابا  کشمت لعنتی! وای، نيال وای، نيالکشمتون، حسام میمی -

  کجايی؟
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ردند روی زمين زانو زد و گريه کرد. سرش را روی ای که او را به بندش بو لحظه

کرد. غيرتش را پايمال شده ديد. ناموسش را بر زمين گذاشت و احساس مرگ می

  کرد.اش میباد ديد. راه نجاتش فنای ناموسش بود و اين داشت ديوانه

آزارترين موجود دنيا شناخته بودند و بندهايش که بعد از اين مدت او را بیهم

  داشتند، کنارش زانو زدند. سر او را از زمين بلند کردند و پرسيدند: دوستش

  چی شده؟ داش سينا چی شده؟ -

کرد. در يک آن از اما سينا چون کسی که عزيزش را از دست داده باشد گريه می

  های بند قصد کشتن خود را کرد.جا بلند شد و با کوبيدن سر خود در ميله

  کشيدند ولی خون از سرش فواره کرد.هم بندهايش او را کنار 

ديد که مردان دورش حلقه زدند و حال روی زمين افتاد. میسرش گيج رفت و بی

هايشان را شنيد و تنها حرکت لبزنند اما صدايشان را نمیپريشان او را صدا می

  ديد.می

  هوش شد.چند ثانيه نگاهش را چرخاند و سرش به کنار خم شد و بی

ا روی دست بلند کردند و سمت در بردند و مأمورين را صدا زدند تا دوستانش او ر

  به دادشان برسند.

رفت. جلوی آگاهی توقف کرد و حسام اما هنوز داشت گريان سمت مقصدش می

  پياده شد. با يک بطری آب معدنی صورتش را شست.
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های مچاله دوباره سوار شد، دست و صورتش را با دستمال خشک کرد و دستمال

  ده را از ماشين بيرون انداخت.ش

موهايش را شانه کشيد و از داخل داشبورد يک پاکت سفيد رنگ برداشت. وارد 

ساختمان شد و به دنبال بازپرس پرونده قتل گشت. او در اتاقش در حال صحبت با 

  رئيسش بود.

  حسام خطاب به مأمور جلوی در گفت:

  کشه؟کارشون تا کی طول می -

  را؟دونم آقا. چنمی -

  من کار مهمی باهاشون دارم. خبر مهمی دارم. -

  مأمور چند لحظه نگاهش کرد و گفت:

  در چه مورد؟ -

  قتل. -

  قتل؟ -

  سينا سر فرود آورد. مأمور گفت:

  جا بمونيد االن ميام.همين -

  هايش احترام گذاشت و گفت:او وارد اتاق شد و برای مافوق

  مورد يک قتل خبر دارن.گن در جناب سرگرد يه آقايی اومدن می -
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  کيه؟ -

  دونم.نمی -

  بگو بياد تو. -

مأور بيرون رفت و با جای خالی سينا مواجه شد. دو سر راهرو را نگاه کرد. کسی 

  را نديد. به اتاق برگشت و گفت:

  قربان رفته. -

  يعنی چی؟ -

و از اتاق بيرون آمدند که نگاه مأمور به پاکت روی ميز افتاد. پاکت را برداشت 

  گفت:

  حتماً مال اونه.-

  پاکت را باز کرد و يک يادداشت همراه با فلش مموری از آن بيرون کشيد. 

  يادداشت را به سرگرد داد. سرگرد يادداشت را خواند:

سالم جناب بازپرس. من حسام عظيمی هستم. اگر به خاطر داشته باشين دوسال 

سرمد به عنوان قاتل پرونده  ی قتل شاهرخ راستاد بودين. سيناپيش بازپرس پرونده

گرفتار دادگاه شد. اما راستش اون قاتل نيست. قاتل من بودم. من شاهرخ رو کشتم. 

  من هولش دادم.

چون نامزد خواهر سينا بودم و روز بعد زمان عقدمون بود، سينا به خاطر خواهرش 

يش قتل رو به گردن گرفت. خانواده راستاد رضايت دادن و سينا داره جرم عموم
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گذرونه. اما در عوِض عقِد نامزِد من برای شاهين راستاد. جناب سرگرد، رو می

کنه. سينا هميشه جلوی ماشينش يک دوربين اون فلش همه چيز رو ثابت می

  خبر بوديم.کوچيک داشت؛ که تا اون شب همه ازش بی

من های تونين با ديدنش به صحت حرفها فيلم گرفته شده. میاز تمام اون صحنه

پی ببرين. بهتره کمک کنين سينا آزاد بشه و من رو پيدا کنين. من و سينا ماجرا 

رو به خاطر نيال برعکس تعريف کرديم. البته به اصرار و خواست سينا. حاال که 

  نيال بدبخت شده بهتره سينا آزاد بشه و قاتل واقعی رو پيدا کنين... يعنی من.

ش  را روی هم فشرد. هميشه به صحت هايهايش را بست و دندانبازپرس پلک

  ماجرا شک داشت. دستش را روی صورتش کشيد و گفت:

  لعنتی... شاهين، چکار کردين؟ -

و بعد فلش مموری را به سيستم وصل کردند. تمام اتفاقات درست بود. شاهرخ 

کرد. انگار مست بود و نبود. شر شده بود و مزاحمشان شده بود و اذيتشان می

بود. جلويشان پيچيد و بعد از تصادف پياده شدند و درگير شدند. اما دست بردار ن

درگيری شديدی نبود. شاهرخ بددهنی کرد و برای سينا مشت انداخت. حسام مشت 

او را پس زد و هولش داد. پای شاهرخ در چاله کوچ پشتش گير کرد و محکم به 

اورژانس حسام ی جدول خورد. بعد از زنگ زدن به عقب پرت شد و سرش به لبه

  هايش گرفت و گفت:ترسيده بود و سينا صورت او را ميان دست

ذارم تو و نيال نا اميد بشين. هنوز چيزی نشده. هر چی شد نترس، من هستم. نمی -

  گی سينا هولش داد، خوب؟ خوب حسام؟می
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  حسام ترسيده گفت:

  ولی... -

  سينا او را تکان داد و گفت:

  پس من هولش دادم. خوب؟ غير از اين چيزی نگو.ميره. نيال بدون تو می -

  حسام سر فرود آورد. 

  سرهنگ گفت:

  اين قتل کی اتفاق افتاده؟ -

ورده و اونی که مربوط به دوسال و نيم پيشه. حاال قاتل خودش اين فيلم رو آ -

  گناهه زندانه.بی

  :راست شد و و خطاب به مافوقش گفتو همه چيز را برای او تعريف کرد. سپس 

  من بايد تا جايی برم. اگر ممکن هست؟ -

  مربوط به اين موضوعه؟ -

  بله -

  ری؟کجا می-

  پيش سينا. -

  ساعتی بعد بازپرس در درمانگاه زندان

  بود. وقتی سراغ سينا را گرفته بود گفته بودند در درمانگاه بستری است.
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رمی در وقتی بازپرس وارد درمانگاه شد ديد که سينا با سرباندپيچی شده و س

  دستش روی تخت دراز کشيده است.

در سکوت به يک نقطه خيره بود. به او سالم کرد و کنارش نشست. اما سينا 

  همانطور که به پهلو دراز کشيده بود، هيچ نگفت.

من رو يادت هست؟ تو چطور اين همه دووم آوردی و چيزی نگفتی؟ چطور  -

  تونستی من رو گول بزنی؟

چيزی هست و نميگی. حاال ارزش داشت اين همه  کردم يهچرا همش حس می

بدبختی بکشی؟ تو توی دادگاه قسم دروغ خوردی؟ که چی بشه؟ چکار کنی؟ 

  اعث شدی خودش رو فدای تو بکنه...خواهرت ازدواج کنه؟ ولی تو که ب

هايش را روی صورتش گذاشت و به اين جا که رسيد سينا به گريه افتاد و دست

  از مادر گريه کرد.چون کودکی وا مانده 

  ی او گذاشت و گفت:بازپرس دستش را روی شانه

  شه، نگران نباش.درست می -

  سينا گفت:

  خره.شه؟ خواهرم زير دست و پای اون نرهچی درست می -

  هايش را از صورتش پايين کشيد و گفت:دست

. فکر من رو بيارين بيرون، بايد بيام بيرون. تا حاال تحمل کردم و خوشحال بودم -

  تونم بمونم.ساعت ديگه نمیکردم کار خوبی کردم ولی االن حتی يک
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بيرن ميای ولی بايد قول بدی به خودت مسلط باشی. چون اگر نباشی ممکنه دار  -

  اعدام نسيبت بشه.

  فقط بيارينم بيرون.  -

  فقط ماجرا رو پيچيده کردين همين.اين هم از عاقبت فکرای غلط کردن. شماها  -

کرد شد. حس میکرد و قرار نداشت. داشت ديوانه میحساس سرگردانی میسينا ا

زه يک صدم سلول ساعت ديگر قرار ماندن ندارد. کل فضای زندان به انداحتی يک

  انفرادی شده بود.

  ای تماس گرفت. چند دقيقه بعد منشيش جواب داد.حسام با شماره

  بفرماييد جناب عظيمی. -

  رو کنسل کنيد، شرکت تعطيله. خانم تمام قرارهای من  -

  آخه کار مردم تو دستمونه. -

  به درک. همه رو کنسل کنيد. -

  دونيد بايد چقدر جريمه پس بديم؟می -

  گی چی به چيه؟تو به من می -

  نه ولی... -

  گيره.گرده کار رو دست میفقط تعطيل کن... همين روزاس سينا بر می -

  ر رو ادامه بديم تا مهندس سرمد ميان؟خوب به سالمتی. ولی چطوره ما کا -
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  حسام چند لحظه ساکت بود و بعد گفت:

  ها رو به عهده بگيره تا سينا مياد.به فرزاد بگو مديريت گروه -

  چشم، شما نميايين؟ -

  شه!یدونم. ببينم چی منه، نمی -

و بعد از قطع کردن ارتباط با مادرش تماس گرفت. خيلی وقت بود با او حرف نزده 

  بود. مهرانه با صدايی سرشار از شوق، به خاطر تماس تک پسرش، گفت:

  سالم عزيز دلم. خوبی حسام جان؟ -

  مادر! -

  جون مادر. -

  خوام يه چيزی بهتون بگم.می -

  چی؟ -

يادته وقتی اون شب دير وقت اومدم خونه کلی دعوام کردی گفتی هيچوقت دير  -

  نيا چون خيلی نگرانت شدم.

  کدوم شب؟ -

کردم که چطور همون شب که گفتم من عاشق شدم و تا حاال داشتم به اين فکر می -

  بيام بهتون بگم؟

  آره مادر، يادم اومد. گفتی عاشق خواهر دوستت شدی و ازش خوشت اومده -
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  شما چی جوابم رو دادين؟ -

من؟ من گفتم چرا نازنين رو کنار گذاشتی رفتی دست گذاشتی رو کسی که  -

  شناسی؟نمی

ها و نگاهش له با خندهشناسمش اما انگار چندين سامن هم گفتم چند وقته که می -

اجين شدم. شما بهم خنديدين اما من واقعاً دوستش داشتم. بعد از اتّفاقی که افتاد و 

  سينا رفت زندان شما بهونه خوبی برای پايان دادن به رابطه من و نيال پيدا کردين.

  ه تو بدونی...کديدی که نيال بدون اين -

خوام بگم که بشنوی و هيچی نگی. بذار بدونی چقدر فقط گوش کن مامان. می -

  ونی چه پسر ترسو و ناسپاسی داری.اشتباه کردی و چقدر حماقت کردم. بذار بد

  مهرانه نگران پرسيد:

  چی شده؟ -

  اون شب من اون پسره رو کشتم مامان. سينا نکشت. -

  حالت خوبه؟ گی حسام... توچی داری می -

  ام رو تو هم پيچيد.زنم که زندگیخوبم مامان. دارم از واقعيت تلخی حرف می -

  مهرانه نگران ادامه داد:

  حسام... مامان... کجايی؟ -

ی گوش بده مامان. چون شايد هيچوقت جرأت االنم رو نداشته باشم. اون شب همه -

دم. من ترسيده بودم و قالب اون اتفاقات افتاد، اما اونی که پسره رو کشت من بو
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شم. تهی کرده بودم. اما سينا بود که به دادم رسيد. گفت اگر پسره بميره من گير می

ميره. گفت گفت ميفتم زندان و تو و بابا تنها می شين. گفت نيال از عشق من می

  گيره و مطمئنه که اطرافيان نجاتش ميدن.ماجرا رو گردن می

، به خاطر نيال که خواهرمه، به خاطر اينکه فردا پس گفت به خاطر تو که دوستمی

گيريم. سينا جای من رفت و افتاد گوشه زندان. آقا فردا ازدواجتونه من گردن می

جالل جای پدر شکست و انيس خانم جای شما شب تا صبح گريه کرد و صبح تا 

  هوش و حواس بود.شب رو تخت بی

  ما من عذاب وجدان داشتم.خواست حواسم به نيال باشه اسينا فقط می

  کاری گير افتاده بودم.توی تالطم حقيقت و پنهون

ترسيدم حقيقت رو بگم و اعدام بشم. اما وايسادم و شکستن و از هم پاشيدن می

  ی عشقم، خانواده دوستم رو نگاه کردم.خانواده

ازشون دور شدم تا با هر بار نگاه کردن بهشون از خجالت و درد خورد نشم. هر 

ديدم شدم. سينا رو توی اون شرايط میمردم و زنده میديدم میبار که نيال رو می

ً اما بهم می   خنديد که غصه نخورم و من واقعا

  خواستم.مرگ رو از خدا می

دلم خواست داد بزنم بگم من کشتمش اما ترس... ترس از مردن مردونگی رو ازم 

  گرفت.

دم و نيال رو فراموش شه، منم به حرف مادرم گوش میآخر گفتم سينا که اعدام می

فروغ های بیها و چشمشه. مگه گريهکنم. ولی مگه کشتن کسی فراموش میمی
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عشقم فراموش شدنی بودن؟ مگه زجرهای شبانه روزی اون زن و مرد ناديده 

  گرفتنی بود.

وديم. اونا گريه و مرگ قسمتشون شد اونا هرشب مردن و زنده شدن و ما خوش ب

  و ما خنده و مسافرت و مهمونی. مامان! پسر تو يه ترسوی حيوون بيشتر نيست.

اين ترسو با نبودناش عشقش رو فرستاد ال دست يه مرتيکه روانی که داداشش رو 

  نجات بده. داداشی که قاتل نبود، نيال هم فدای ترس من شد.

  شرف بزرگ کردی.ی بیعرضهسر بیتو مادر خوبی نبودی چون يه پ

  ولی ديگه کافيه، بايد همه بدونن من چی هستم...

  همرانه خانم هراسان گفت:

  حسام، مادر! اين حرفا رو نزن. به کسی نگو که... -

گوش کن مادر، فقط گوش کن. من رفتم به سينا گفتم خواهرش رو خوشبخت  -

  نکردم بلکه به خاطر ترس من بدبخت شده.

کشه. من رفتم و اعتراف يوونه شد و من رو زد. سينا بياد بيرون من رو میسينا د

  رو به بازپرس پرونده نوشتم...

  مهرانه با بدبختی گفت:

  حسام... -

گوش کن مامان رفتم اعتراف کردم اما قبل از اينکه کامالً متوجه ماجرا بشن من  -

  اومدم بيرون.
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  او خنديد و گفت:

رم خودم رو گم و گور کنم. چون ه ترسواَم. من دارم میبينی! من هنوز هم يمی -

  ترسم... دنبالم نگرد... باشه؟از مردن می

  مهرانه به گريه افتاد و گفت:

  ری؟حسام مادر....کجا می -

  جايی که کسی پيدام نکنه. -

اش را خاموش کرد. آن را روی صندلی کنارش و بعد ارتباط را قطع کرد و گوشی

کرد اما دوباره خيس از رد. با آستين کتش صورتش را پاک میانداخت و گريه ک

  شد.اشک می

او خود را جلوی شرکت بزرگ راستاد ديد. سر و صورتش را مرتب کرد و بعد پياده 

  شد.

به درون شرکت رفت و مقابل ميز منشی ايستاد. منشی سر بلند کرد و با ديدن حسام 

  هايش گرد شد و گفت:چشم

  بيرون برای ما شر درست نکن.آقا بيا برو  -

  مده دو دقيقه تو رو ببينه و بره.به رئيست بگو حسام عظيمی او -

  منشی از جايش بلند شد و گفت:

  آقا جان... -

  حوصله او را کنار زد و به سمت اتاق شاهين پا تند کرد.حسام بی
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  د.سريع در را باز کرد و وارد شد. شاهين سر بلند کرد و با ديدن حسام مات ش

  منشی وارد اتاق شد و گفت:

  اجازه اومدن تو.آقا بی -

  حسام عصبی گفت:

  دو دقيقه حرف دارم. -

  شاهين رو به منشی گفت:

  تونی بری.می -

  منشی رفت و در را بست. شاهين رو به حسام گفت:

  بشين. -

هايش را در هم قفل کرد. شاهين بعد از مطالعه برگه جلوی حسام نشست و دست

  را امضا کرد و بعد مهر را برداشت و آن را مهر کرد و گفت:دستش آن 

  عصبی به نظر ميای. -

  آره هستم. -

  نگاهی به حسام کرد و گوشی را برداشت و روی دگمه زد.شاهين نيم

  بيا ببرش آماده است. -

  او گوشی را گذاشت و رو به حسام گفت:

  شنوم.بگو می -
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اشت و بعد ر کدام يک استکان چای گذمنشی با سينی چای وارد اتاق شد. جلوی ه

  برگه را برداشت و رفت.

حسام با حال خرابش ببخشيد کوتاهی گفت و استکان را برداشت و دو جرعه از 

  چای را تلخ نوشيد و زير لب گفت:

  گير شدم.نمک -

  نوش جان، نمک نداره. -

يی بود حسام استکان را روی ميز برگرداند و نگاهش را بلند کرد. در ذهنش غوغا

  های شاهين را نداشت.که توان نگاه کردن به چشم

  اومدم اعتراف بکنم. -

  تاپش کرد و گفت:شاهين رو به لپ

  شنوم.می -

  دم.من به نيال بد کر -

شاهين ابروهايش را باال انداخت و نگاهش را به حسام دوخت. حسام با صدای 

  لرزان تحت تأثير حال خود و نگاه شاهين گفت:

  نم.نيال خا -

  نفسش را فوت کرد و سر به زير گفت:

  به همه بد کردم و بيشتر از همه به خودم. -



897 
 

  کرد.قرار بود و شاهين دقيقاً حال او را درک میاو بی

  راستش سينا برادر شما رو نکشت. اون شب من هلش دادم. -

شاهين چيزی را که شنيده بود باور نداشت. حتی مطمئن نبود که درست شنيده 

  کنار زد و در صورت حسام دقيق شد.تاپ را از جلويش باشد. لپ

آمد بار بند میهای حسام در اشک نشست و با نفسی که هر چند لحظه يکچشم

  گفت:

ندم اعدام ميشی من کشتمش. من هلش دادم ولی سينا گفت اگه بميره، اگه رضايت  -

. اون نيال رو بهم سپرد و گفت نذارم دل نيال و اونوقت پدر مادرت بدبخت ميشن

  بشکنه و باهاش ازدواج کنم. تحت هر شرايطی و هر چی که شد.

  ترسيدم با دختری ازدواج کنم که برادرش به خاطر من اعدام ميشه.اما من می

زندگی ادامه بدم. سينا به خاطر من هاش نگاه کنم و به ترسيدم هر روز تو چشممی

و خواهرش گردن گرفت ولی من اونقدر دل نداشتم که بتونم توی اون خانواده رفت 

  و آمد کنم و حال خراب پدر و مادرش رو ببينم و دم نزنم.

  من نی...

  حسام سکوت کرد. بغضش را سمت قورت داد و گفت:

  ار درستی رو ازم گرفته بود.ی هر کمن نامزدم رو دوست داشتم ولی ترس اجازه -

  به سينا و نيال خيانت کردم.

  گناه رو پس بدين.ی سرمد گرفتين تا سينای بینيال رو از خانواده
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  اشک از چشم حسام فرو غلتيد. نگاهش را به نگاه مات شاهين داد و گفت:

مصه نجات داده. اش اونو از مخی زندگیسينا خبر نداشت که خواهرش با معامله -

  بهش گفتم و... من

  هايش را روی هم فشرد.دستش را روی صورتش گذاشت و لب

  شاهين فهميد که حسام چه جوابی از سينا گرفته است.

  حسام دستش را پايين کشيد و گفت:

سينا حتماً زودتر از موعد بيرون مياد. اون مثل اژدها عصبانی شده. بياد بيرون  -

  ی راستاد.نه خانواده کنه وم میمياد سراغتون و نه به من رح

  شاهين به حرف آمد و گفت:

  تو که دروغ نميگی کشتن برادرم به دست تو بوده؟ -

  حسام سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

  نه، دروغ نگفتم. حتی رفتم و همه چيز رو به بازپرس پرونده گفتم. -

  پس چرا االن اينجايی؟ -

د و به جلوی ميزش رفت و به صورت حسام چيزی نگفت. شاهين از جايش بلند ش

  نيمه روی آن نشست و پای راستش را از روی پای چپش رد کرد و گفت:

  مثل هميشه از مسئوليتت فرار کردی! درسته؟ -

  حسام از جايش بلند شد و گفت:
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شم و سينا مياد بيرون. مهم اين بود کاری رو که دير يا زود من هم دستگير می -

  دادم.کردم، انجام بايد می

  همه چيز خيلی زود به شکل اول در مياد.

نيال هم بر سينا از زندان بيرون مياد، من ميرم زندان همون جايی که بايد باشم، 

  ی پدرش.گرده خونهمی

  حسام به آرامی راه افتاد و زير لب گفت:

  دونه چکار کنه!سينا خودش بهتر می -

چند دقيقه به جای خالی او زل زده و بعد از اتاق بيرون زد. شاهين هنوز بعد از 

  بود. چند دقيقه بعد که به خود آمد گوشی را برداشت و با وکيلش تماس گرفت.

او خيلی زود خود را به شرکت رساند و شاهين از او خواست که مسئله را پيگيری 

  ی حسام مطمئن شود.هاکند و از صحت و سقم حرف

ايستاد و خيابان را نگريست. رفت شاهين با فکر مشوش تا دير وقت پشت پنجره 

 اش با نيال بود.کرد اما ذهنش درگير آيندهها را نگاه میو آمد ماشين

  شاهين، دير وقته، نميری خونه؟ -

  شاهين با شنيدن صدای پدرش گفت:

  حسام عظيمی اومده بود. -

  دونم، ولی فکر کردم خودتون با هم کنار بيايين بهتره.می -

  ل شاهرخ بوده.گفت که خودش قات -
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صدايی نشنيد. کمی بعد چرخيد و پدرش را نشسته روی مبل ديد. سر به زير داشت 

  چرخاند.تسبيحش را می

  کنی راست گفته؟فکر می -

گيری کنه. فعالً بين خودمون باشه که ببينم چکار آره، به آقای خرمی گفتم پی -

  کنم.می

م ظلم کردم. اگه اون برگرده خونه من بدتر زندگی تو رو به هم ريختم، به نيال ه -

  و...

  گرده.نيال بر نمی -

  ولی... -

  ذارم حاجی.نمی -

  اما اگه به صورت قانونی اقدام کنن... -

  شاهين ناخواسته صدايش را باال برد و گفت:

ولی برگه طالق رو  کنماون زن منه. قبالً هم گفتم، يک گلوله تو مغزم خالی می -

  کنم.امضا نمی

دانست شاهين کسی نيست هايش را روی صورتش کشيد. میا ناراحتی دستپدرش ب

  که فقط حرفی زده باشد.

  برای خونه چکار کردی؟ -
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تازه امروز صبح پول اومد به حسابم و تونستم يه ماشين ارزون بگيرم. بايد  -

  زودتر دنبال يه آپارتمان باشم.

  رم.کنی، اين حق توئه که من برات خونه بگيچرا لج می -

  ممنونم از پسش بر ميام. -

  ی خودت به نفعته.هر چه زودتر بری خونه -

  کنه.دونم ولی نيال حتماً درک میمی -

باريد. تلفن رفت. هوا تاريک بود و باران میشاهين در خيابان به سمت منزل می

  همراهش به صدا در آمد. جواب داد:

  جانم نيال. -

  سالم، کجايی چرا دير کردی؟ -

  سالم عزيزم، دارم ميام. چيزی الزم نداری؟ -

  چرا! اگر امکانش هست برام شکالت تلخ بگير. -

  باشه عزيزم. -

  ای ولی منم هوس کردم.دونم خستهمی -

  خوای بهم بگی.من برای تو هيچوقت خسته نيستم، خوشحال ميشم هر چی می -

  خواد تو رو ببينه.ممنونم، زود بيا رامين اينجاست می -

  باشه. -
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وقتی خداحافظی کردند شاهين سر راه چند بسته شکالت تلخ و يک پاکت شيرينی 

  ها را کنارش گذاشت. نگاهش رویتهيه کرد. وقتی روی صندلی نشست، بسته

  ها ماند. کمی انديشيد و بعد ماشين را به حرکت در آورد و به منزل رفت.شکالت

  يش داد و گفت:عموپرسی کرد و شيرينی را به زنبا همه احوال

  اين شيرينی ماشين جديمه. البته هر چند ماشين قابلی نيست. -

ها را به نيال داد و در او دقيق شد. نيال ذوق زده تشکر کرد و يک و بعد شکالت

  بسته برداشت و آن را باز کرد و گاز زد و گفت:

  خيلی خوبه! -

  و بعد يک بسته هم سمت رامين گرفت و گفت:

  اس.مزهبيا بخور خوش -

  رامين هم يک بسته باز کرد و گاز زد و گفت:

  خوری.اين زهرماريو چجوری می -

  عاليه که! -

  ها را گرفت و باال رفت. رامين بلند شد و گفت:شاهين راه پله

  ميرم پيش شاهين. -

هايش ديد. به کنار ديوار بعد از شاهين به اتاق رفت و او را در حال تعويض لباس

  تکيه کرد.



903 
 

  ن او را برانداز کرد و گفت:شاهي

  کنی!گفت داری يه غلطايی میبابا می -

  رامين آهسته پست سرش را به ديوار زد و گفت:

  آره. -

  کنی؟چرا اينقدر مادرمو اذيت می -

  قصد اين کار رو ندارم. -

  شاهين پيراهن را از تنش بيرون کشيد و گفت:

  کنی.ولی اذيت می -

  شاهين بايد برم. -

  کيه؟دختره  -

  رامين چند لحظه شاهين را نگريست و بعد سر به زير گرفت و گفت:

  شناسی.نمی -

  ات نيست؟از دوست دخترای قديمی -

  نه! -

  خارجيه؟ -

  نه! -

  تونی کاری کنی.بيارش با خانواده آشناش کن، سر خود که نمی -
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  منم مثل تو. -

  گفت:شاهين او را با اخم نگريست. يک تيشرت برداشت و پوشيد و 

يه که خانواده من شرايطم خاص بود و پدرم راضی بود. تو چی! اصالً اين چه دختر -

  تو براش مهم نيست؟

  رامين نفسش را فوت کرد و گفت:

  باشه. -

ی پايين رفتند دور هم شام خوردند. رامين تمام مدت غرق خود بود وقتی به طبقه

  و شاهين نيال را برای خورد و خوراکش زير نظر داشت. 

يير ذائقه برای بعد از صرف شام نيال چايش را با همان شکالت تلخ نوشيد و اين تغ

  شاهين مشکوک بود.

د اما او اصرار داشت بهتر است وقتی رامين حرف از رفتنش زد همه مخالف بودن

  اش را در جای ديگر بسازد.برود و زندگی

بعد از رفتن رامين پيامی به نيال آمد. از رامين بود. خواهش کرده بود مراقب شاهين 

  باشد و دليل خوشحالی او بماند.

بعد هم آدرس ايميلش را برای نيال فرستاده بود تا در صورت نياز از او کمک 

  بخواهد. 

  باشد خود را به او خواهد رساند. مين گفته بود حتی اگر آن سر دنيا همرا
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از رفتن رامين  ها خوشحال بود و ته قلبشها و حمايتحس بودن و نيال چقدر از اين

  بسيار غمگين بود.

آخر شب وقتی برای استراحت به اتاقشان رفتند شاهين دست در جيبش کرد و کيف 

  پولش را بيرون کشيد و گفت:

  چطور شد دلت شکالت خواست؟ -

  دونم، يهو هوس کردم.نمی -

  حالت تهوع، سرگيجه نداشتی؟ -

  نيال در حال بازی کندی کراش گفت:

  نه، چطور؟ -

  شم.گفتم شايد دارم بابا می -

  نيال سر بلند کرد و شاهين را نگريست و بعد گفت:

   نه. -

رفت و کنار نيال نشست. شاهين يک کارت برداشت و کيفش را سر جا انداخت. جلو 

  کارتش را به او داد و گفت:

  اين پيشت باشه. -

  چيه؟ -

  لواشک. -
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  نيال خنديد و مشتی به بازوی شاهين زد و گفت:

  دونم چيه، برای چه کاريه؟می -

ی گردی، يه خونهکشی و حاال که وقت داری با پدر مادرت ميری میزحمت می -

شه اما ی آنچنانی نمیی آنچنانی و تو محلههخری! يه خونکنی و میخوب پيدا می

  تونيم يه سر پناه برای خودمون داشته باشيم.می

  خيلی خوشحالم شاهين. -

ی او هايش را دور گردن شاهين انداخت و با حس خوبی سر بر شانهنيال دست

  گذاشت.

   های زيبای همسرش نگاه کرد.شاهين او را کنار خود نشاند و چند لحظه  به چشم

  کنی؟هر چقدر که طول بکشه ولم نمی -

ی برای کنی. داری تالشت رو برای اين زندگی میچرا بايد ولت کنم؟ تو داری همه -

  کنی.آسايش من هر کاری می

  ی نيال گذاشت و گفت:شاهين دستش را روی گونه

  هيچوقت ولم نکن، باشه؟ -

  کنم. چرا اينا رو ميگی؟نمی -

را با يک حرکت وسط تخت انداخت و رويش خيمه زد و شاهين لبخند زد و نيال 

  گفت:

  پس هنوز بابا نشدم؟ -
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  نه، هنوز خيلی زوده. هر وقت شرايط مهيا شد. -

  کنی اين روند عقب بيفته؟!تو که کاری نمی -

  نه عزيزم. -

اش را تهديدوار به او نشان داد. نيال خنديد و انگشت او را شاهين انگشت اشاره

  گرفت و گفت:

  کنم.نمی -

  کنم.هاش میفکری هم برای وسيله نگران شرايط نباش، خونه که بخريم -

هايش را زير سرش گذاشت و پاهايش را و بعد خود را کنار نيال انداخت و دست

گاه سرش کرد و سمت شاهين چرخيد و روی بالش گذاشت. نيال دستش را تکيه

  گفت:

  خونه باشه، وسايل آسونه. -

  چطوری؟ -

  انداز دارم.منم يک مقدار پس -

  دار برای خودت، الزمت ميشه.نه نگه -

روزی که اومدم محضر بابا بهم داد. گفت که خودش و مامان برای جهازم کنار  -

  گذاشتن. 

  تو چطور اون کارت رو از پدرت گرفتی؟ -
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کنه، خودش بهم داد و گفت سهم منه، تازه گفت ماهيانه يه چيزی برام واريز می -

  ريزه.رت هفتگی برام به کارتم میما داره به صوا

  شاهين اخم کرده رو به نيال کرد و گفت:

مگه تو به پول احتياج داری؟ اگه داشتی فقط کافی بود به خودم بگی. من که سعی  -

  کردم برات کم نذارم.

  ذاری.دونن که تو کم نمیاونا فقط کمی نگران منن وگرنه می -

  گفت: شاهين همانطور با تحکم

  پس کافی بود با يه زنگ از نگرانی درشون بياری و بگی که اين کار رو نکنن. -

  شاهين... -

زنی زنم که دستم جلوی کسی دراز نباشه تو داری گند میمن هر چی دارم زور می -

  به غرورم.

ما دستمون جلوی کسی دراز نيست شاهين جان، اونا خودشون دوست دارن هوای  -

  .منو داشته باشن

  اونی که بايد هواتو داشته باشه منم نه اون دو نفر. -

  اون دو نفر پدر مادر منن. -

دونی که اونام زندگی خودشون رو دارن و قرار نيست تا ابد دونم ولی تو میمی -

  ات رو بدن؟خرج تو و زندگی
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دی؟ فکر کردی اون همه طال که با خودت آوردی رو نديدم؟ چرا به مادرت پس نمی

  کنی؟ استفاده میمگه 

  مال خودمن شاهين، من که به زور ازشون نگرفتم. -

  گيرم.فقط کافيه شش ماه به من فرصت بدی، سر تا پات رو طال می

گم برم ماشينم رو از اش میکنم. تازه همهباشه، من هم به خوشی استفاده می -

  اونجا بيارم.

  شاهين کمی صدايش را باال برد و گفت:

  دی نکرديا!اين کارو کر -

  نيال با بدنجسی گفت:

  پس برام بخر. -

  خرم.ماشين من از االن مال تو، بعداً برای خودم می -

  نيال لبخند زد و گفت:

  خری.شه تا وقتی که برای خودت میپس ماشينم دستت با -

شاهين او را نگريست. نيال با صدای بلند خنديد. شاهين به کنار چرخيد و او را با 

  چالند و گفت:هايش دست

  پررو. -

  تعارف اومد نيومد داره. -
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و با صدای بلندتر خنديد. شاهين سر او را به آغوش کشيد و دستش را روی دهان 

  نيال گذاشت و گفت:

  کنن چه خبره؟!هيس! صدات ميره االن فکر می -

  جا را گشت.اش برای پيدا کردن يک آپارتمان همهاز روز بعد نيال همراه با خانواده

  کردند.های مختلفی را نگاه میزدند و مکانها روزی به چند جا سر میآن

زند و نيال برای ها سر میشدند به لوازم خانگی فروشیهر وقت از آن کار فارغ می

  کرد.منزلش خريد می

پايان هفته بود که يک واحد آپارتمان نوساز و تميز پيدا کرد و بار دوم با شاهين 

های ها و سالن را نگاه کرد. به آشپزخانه و سرويسشاهين اتاق برای ديدن آن رفت.

  آن نگاه کرد و گفت:

ی ی خوبی هم بود. اين خونهخوبه عزيزم. نورگيره متراژش هم بدک نيست. محله -

  اشه و از در به دری درمون بياره.تونه فعال راحت بهميشگی ما نيست اما می

  مردی که همراهشان آمده بود گفت:

  معامله تمومه مهندس؟ پس -

  مگه شما با خانم قرارداد نبستين؟ -

  نه، خانم گفتن شما هم ببينيد و بعد. -

  شاهين رو به نيال گفت:
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تونستی معامله کنی و سند من که گفتم هر جا تو راحت باشی من هم راحتم. می -

  هم به نام خودت بزنی.

  کنم.دونی که اين کار رو نمیمی -

  ای آن دو گفت:همرد ميان تعارف

رسيم به آژانس تونيم همين االن زنگ بزنيم به آقای نوری و بريم و تا میمی -

  مسکن ايشون هم بيان و معامله رو تموم کنيم.

  شاهين گفت:

  بريم. -

شاهين همان روز آپارتمان را خريد و در روزهای بعد نيال به کمک پدر و مادرش 

  مشغول پر کردن و خريدن وسايل منزل شد.

  آن شب بارانی شاهين سردرد داشت و زودتر از هميشه خوابيده بود.

اش که روی سايلنت بود شروع به زنگ خوردن کرد و نورش اتاق را روشن گوشی

گشت از روی کرد. نيال که داشت در فضای مجازی به دنبال وسايل مورد نيازش می

   جواب داد.مبل برخاست و رفت گوشی شاهين را برداشت و با ديدن اسم شيال

  الو. -

  شيال کمی سکوت کرد و بعد گفت:

  سالم، داداشم هست؟ -

  سالم، خوابيدن. -
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  ميشه بيدارش کنی؟ -

  کنم.خوابيد ولی باشه بيدارش می سردرد داشت با خوردن قرص -

  ی شاهين زد و گفت:نيال آهسته دست بر شانه

  شاهين، شاهين جان. -

  آلود گفت:شاهين خواب

  هوم. -

  زنگ زده باهات کار داره، پاشو باهاش صحبت کن. شيال -

  بپرس چکار داره. -

  با تو کار داره، نه من. -

  و بعد گوشی را به دستش داد و آن را به گوشش چسباند.

  الو. -

  سالم داداش ببخشيد بيدارت کردم. -

  سالم، چی شده؟ -

  رامين امروز رفت. -

  شاهين از جا پريد و روی تخت نشست و گفت:

  خبر؟بی -
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نه. وسايلش رو جمع کرد و رفت. مامان انقد التماسش کرد و به دست و پاش  -

  افتاد که نره اما اون قبول نکرد.

  خوب! -

کنه. کنيم بياد ببريمش بيمارستان قبول نمیحاال حال مامان بد شده. هر کار می -

ت ببرش کنم. حداقل بيا خودگفتيم نيال بياد بهش برسه گفت اگر بياد بيرونش می

  بيمارستان.

  ميام عزيزم. -

  مرسی داداش، خداحافظ. -

  خدانگهدار. -

  هايش را روی صورتش کشيد و گفت:شاهين با گيجی گوشی را کنار گذاشت و دست

  برام لباس بيار. -

  کجا ميری؟ -

  حاج خانم حالش بده ببرمش دکتر. -

  منم ميام. -

  گردم.کجا بيای؟ من ميرم و زود برمی -

  خواد بيام حال مادرشوهرم رو بپرسم.میدلم  -

  گويد.کند يا جدی میشاهين چند لحظه نيال را نگريست تا بفهمد شوخی می
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سر و صدا از منزل خارج شدند و به ها را حاضر کرد. هر دو بینيال رفت و لباس

  منزل پدر شاهين رفتند. 

رد. هر دو به درون شاهين زنگ در را فشرد و منتظر ماند تا که ربکا در را باز ک

باغ رفتند و خود را به ساختمان رساندند. شاهين در را باز کرد و دستش را پشت 

  کمر نيال گذاشت و گفت:

  برو تو. -

نيال به درون رفت و به همه سالم کرد. جواب آرامی هم از افرادی که منتظرش 

ز همه حال نبودند شنيد. شاهين هم وارد شد و بعد از سالم و گرفتن جواب گرمی ا

  مادرش را پرسيد. شيال با اندوه گفت:

  اصالً خوب نيست، توی اتاقشه. -

  شاهين خطاب به نيال گفت:

  بيا. -

  ی باال رفتند. ربکا گفت:و بعد هر دو به طبقه

  شاهين، شايد زن عمو اينطور بيشتر ناراحت بشه. -

  چکار کنم؟! -

  د.و بعد به اتاق مادرش رفت. در زد و وارد اتاق او ش

منير خانم روی تختش خوابيده بود. شاهين جلو رفت و کنار او نشست. دستش ماه

  منير پلک گشود و با ديدن شاهين گفت:را به صورت گلگون مادرش کشيد. ماه
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  اومدی مادر؟ -

  آره عزيزم، چی شدی؟ -

  فايده بود.هيچی، خوبم. رامين رفت مادر. هر چی التماس کردم نره بی -

  هم مياد حاج خانم. الزم نيست خودتون رو اذيت کنين.رامين باز  -

  نمياد مادر! -

  کنی.اشتباه می -

شاهين رو به نيال اشاره کرد. نيال کيفش را باز کرد و گوشی پزشکی را بيرون 

  منير با ديدن او گفت:آورد. جلو رفت که ماه

  کنه؟اين اينجا چکار می -

  به خاطر شما اومدن حاج خانم. -

  يست، من خوبم.الزم ن -

  نيال به حرف آمد و گفت:

  اصالً هم خوب نيستين. معلومه که فشارخونتون باالست. -

  دونی؟از کجا می -

  صورتتون گل انداخته. -

  شاهين پا در ميانی کرد و گفت:

  حاج خانم اجازه بده کارش رو بکنه. -
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فشار او  نيال جلو رفت و مشغول بستن کاف دور بازوی او شد و بعد مشغول گرفتن

  شد. بعد هم ضربان قلبش را چک کرد و گفت:

  شاهين همين االن بايد ببريمش بيمارستان. -

  چرا؟ -

  خيلی فشارش باالست. قرص زيرزبونی ندارين؟ -

  ماه منير جواب داد:

  نه، ما سابقه فشار نداريم. -

  ها را باز کرد و گفت:نيال در کمد لباس

  پوشين؟چی می -

انتوی مشکی ضخيم برداشت. مادرش را از جايش بلند کرد شاهين برای او يک م

  و نيال کمک کرد تا لباس بپوشد.

  خيلی خطرناکه؟ -

اً باالتر فشار خون خطرناکه و بايد درمان بشه، فشار حاج خانمم باال رفته و حتم -

  ره که خطرناک ميشه.می

  ی پايين بردند.و بعد کمک کردند و او را با خود به طبقه

کشيدی اينجا که بری اش میاضی شدی خانم؟ بايد پسرت رو از خونه زندگیآخر ر -

  دکتر؟
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  منير زير لب با بغض گفت:ماه

  کدوم خونه زندگی؟ -

  شاهين خطاب به نيال گفت:

  برمش.تو پيش دخترا بمون من می -

  آخه... -

  گردم.بشين تا برمی -

  نيال وقتی جديت شاهين را ديد گفت:

  چشم. -

  شيال گفت:

  داداش من بيام قربونت برم؟ -

  گردم.نه عزيزم، زود برمی -

شاهين زير بازوی مادرش را گرفت و او را با خود به بيرون از باغ برد و سوار 

  ماشينش کرد.

های شهر نگاه منير خانم در حالی که به خيابانبعد هم به سمت بيمارستان رفت. ماه

  کرد غمگين گفت:می

  اينو خريدی؟ -

  خانم. بله حاج -
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  چرا نذاشتی بابات برات خونه بگيره؟ -

  تونم سر پا باشم. فعال خودم می -

  منير بغض کرده گفت:ماه

  دونم چقدر دوستش داشتی.می -

  خرم.نگران نباش حاج خانم بهترش رو می -

ها خواست ساعتمنير رو به شاهين کرد و چند لحظه او را نگريست. دلش میماه

  کند. ی پسرش را نگاهچهره

منير انداخت و لبخند زد. دستش را بلند کرد و روی دست نگاهی به ماهشاهين نيم

  مادرش گذاشت و گفت:

  رسيم.االن می -

  ايکاش هيچوقت نرسيم. -

  چرا؟ -

ها نگاهت کنم. ببينم چقدر قد ها و روزها و سالکه بتونم با خيال راحت ساعت -

  کشيدی، چقدر بزرگ شدی. 

  ای بر آن گذاشت و گفت:را بلند کرد و بوسه شاهين دست مادرش

کنی دوستت دارم. جلوی فاميل هم که بهم ميگی ديگه پسرم نيستی آقم هم که می -

  باز هم دوستت دارم.
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  منير دستش را پس کشيد و در خود مچاله شد و گريان گفت:ماه

د زبونم رسه، فقط بايمگه ميشه بتونم از دل حرفی بزنم؟ زورم به هيچی که نمی -

  رو بچرخونم.

وقتی به بيمارستان رسيدند، شاهين او را به نزد پزشک برد. بعد از گرفتن فشارش 

  برايش سرم و آمپول و چند قرص تجويز کرد.

شاهين او را به تزريقات برد و پرستار برايش رگ گيری کرد و سرم را به دستش 

  وصل کرد و آمپول را به آن اضافه کرد.

  هايش را زير بغلش زد.نشست و دستشاهين روی صندلی 

  مادرش به آرامی پرسيد:

  کنين؟ديگه دعوا نمی -

شاهين صندلی را رو به تخت چرخاند و نشست و به حالت قبل برگشت و نشست و 

  گفت:

شناسيم. نيال دختر ريم بيشتر همديگر رو مینه حاج خانم. هر چی بيشتر پيش می -

  نه که با شرايط کنار بياد.کاش رو میخوبيه و داره تموم سعی

  زو داشتم. نشد که برآورده بشه...برات هزار تا آر -

هايش سرازير شد. شاهين رو به جلو خم شد و اشک را از و اشک از زير مژه

  صورت مادرش پاک کرد و گفت:
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 خواست يکام، ناراحتيم از اينه که آرزوهای نيال رو کشتم. دلم میمن راضی -

  کنم.جوری براش جبران 

کرد. هر دو سکوت کردند. شاهين با انگشت شصتش دست مادرش را نوازش می

  آهسته گفت:

  افته که زندگی هممون عوض ميشه.به زودی يه اتفاقی می -

  ای گفت:منير با حالت شوک زدهماه

  نيال بارداره؟ -

  اولين باره اسمشو به زبون ميارين! -

  آره؟ -

  تر.نه. يه اتفاق بزرگ -

  چی؟ -

  که اون قاتل شاهرخ بوده نه سينا.نامزد سابق نيال رفته و اعتراف کرده  -

منير به شاهين خيره ماند. شاهين با حوصله موضوع رو برای او تعريف کرد و ماه

  در آخر گفت:

ذارم دونم بعدش تصميم نيال چی ميشه، ولی واقعاً دوست ندارم بره، يعنی نمینمی -

  کنه...که ولم 

  متفکر به سرم دست مادرش نگاه کرد. یو با چهره
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  منير صورت اندوهگين شاهين را نگريست و زير لب گفت:ماه

  کنه، نگران نباش.نيال ولت نمی -

  شاهين لبخند زد و گفت:

  اميدوارم مامان. -

  منير سراسر شور و شادی شد. لبخند زد و گفت:قلب ماه

  نگو حاج خانم. هميشه مامان صدام کن. ديگه -

  کردند.ی شاهين صحبت میزمان بازگشت داشتند در مورد مسئله هاآن

  خبره؟!پس نيال هنوز بی -

  دونن.خبرن مادر. حتی پدر و مادرش هم نمیهمه بی -

برادرش کار اشتباهی کرده. نزديک بود سرش بره باالی دار. اگر بابات و اين  -

  کرد.با نيال ازدواج نمیشد. مطمئن باشه اون پسره هم ی عجيبش نبود کشته میايده

  بله. -

  تونن قانونی اقدام کنن و طالق نيال رو بگيرن؟می -

  بله، اگر نيال خودش بخواد. -

  خواد، تو که بهش بدی نکردی!نمی -

  اگر تحت فشار قرار بگيره و... -

  تو هم تحت فشار بودی، پشتش رو خالی کردی؟ -
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  نه... -

  شاهين نفس عميقی کشيد و گفت:

خوای بره؟ اون حتی به خاطر من قيد شغلش ديگه از نيال متنفر نيستی؟ نمی االن -

  رو زد.

های بدم از بين برن و بتونم کم حسدونم برادرش قاتل نيست، کمشايد حاال که می -

  به چشم همسرت نگاش کنم.

نيال در آن سکوت سنگين بين ربکا و شيال نشسته بود. ربکا در حال پيام دادن بود 

کرد. آقای راستاد هم به اتاق صدای صفحه نمايش نگاه می به تصاوير بیو شيال

  کارش رفته بود.

ی سالن را نگريست. خيلی وقت گذشته بود. آن نيال ساعت ايستاده برنزی گوشه

  کرد. شيال او را نگريست و حالش را فهميد. آهسته گفت:اش میسکوت داشت خفه

  برات چايی بيارم؟ -

  رد و وقتی ديد نگاه شيال به او است سرش را تکان داد و گفت:نيال سر بلند ک

  نه! ممنونم. -

  ربکا که روی مبل دراز کشيده بود رو به آن دو کرد کرد و گفت:

  خوای برو بخواب تا شاهين مياد.اگه می -

  نه ممنون، االن پيداشون ميشه بايد بريم. -

  شيال ادامه داد:
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  کنم برو بخواب.کجا برين؟ در سوئيت رو باز می -

  بايد ببينم شاهين چی ميگه. -

  ربکا خنديد و خطاب به شيال گفت:

  ياد بگير، ببين چقدر حرف گوش کن و مطيعه. -

من که فعالً کسی رو ندارم بخوام ياد بگيرم. تو ياد بگير که همين روزا آقا گاوه  -

  مياد ببرتت.

  ای به گوشی دست ربکا داد. ربکا خنديد و گفت:و اشاره

  شعور!گاوه يعنی چی بی -

شينی رو مبل و هی سرت تو يعنی اينکه تو هم االن شدی عين رامين، هی می -

  گوشيته!

  چکار کنم ديگه! بسوزه پدر عشق! -

  ها را عقب داد و بعد رو به نيال گفت:ربکا پنجه در ميان موهايش کشيد و آن

  پسری بود؟ده روز کاوه اينجا بود. تو هم ديديش، به نظرت چجور  -

  خواهد و بعد گفت:نيال متعجب ربکا را نگريست که از او نظر می

  طبعه، کاريه.. خوش برخورده، شوخکاوه خيلی پسر خوبيه، درست مثل رامين -

  شيال گفت:

  دونی کاريه؟از کجا می -
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کرد بره عسلويه. لب اگر نبود، شهر به اين بزرگی و با اين امکانات رو ول نمی -

ه و اين اتکای به حاج آقا کلی امکانات بهش ميده ولی دنبال عاليقش رفتتر کنه 

  خود خيلی خوبه.

  شيال رو به ربکا خنديد و گفت:

  پس از سرت هم زياديه. -

  اينو جايی نگی، بشنوه پررو ميشه.زهرمار،  -

منير زنگ در به صدا در آمد و شيال رفت در را باز کرد. کمی بعد شاهين و ماه

  آمدند.

  ترها برخاستند و سالم کردند و آن دو جواب دادند. شاهين خطاب به نيال گفت:دخ

  نيال يه ليوان آب بيار مامان قرصاشو بخوره. -

  .چشم -

منير به کمک ربکا مانتويش را در آورد و نشست و نيال به آشپزخانه رفت و ماه

  گفت:

  بابات خوابيده؟ -

کرد که حس کنند منزل حبت نمیگاه با ربکا و رامين طوری صمنير هيچماه

  عمويشان هستند. ربکا جواب داد:

  نه! تو اتاق کارشه. -
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نيال با يک سينی طاليی رنگ کوچک که يک ليوان آب روی آن بود آمد و جلوی 

  منير گرفت و گفت:ماه

  بفرماييد. -

منير چند لحظه صورت نيال را نگريست. نيال از نگاه او حس کرد با رنجش و ماه

ی عروسکی او منير زيبايی چهرهکند. نگاهش را پايين گرفت. ماهنگاهش می تنفر

های باالی ابروی او افتاد. آهی کشيد و ليوان ديد. نگاهش به جای بخيهرا تازه می

  را برداشت و گفت:

  ممنون. -

  منير گفت:نيال متعجب از تشکر او شاهين را نگريست و بعد رو به ماه

  کنم.خواهش می -

  زد گفت:هايش را خورد. نيال رو به شاهين که در سالن قدم میمنير قرصماه

  بريم؟ -

  گ خونه رو بزنيم همه بيدار ميشن.کليد ندارم. بايد برگشتنی زن -

  منير خطاب به شيال گفت:ماه

  خوابن.جا میبرو کليد سوئيتش رو بيار. امشب همين -

بخير به سوئيت د از گفتن شبشيال رفت و با کليد برگشت. نيال تشکر کرد و بع

  رفتند.

  هايش به تخت رفت و گفت:نيال بعد از درآوردن لباس
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  اينجا يه جور ديگه است. -

  چجوری؟ -

ی عموت خوبه، راحتم، مهربونن ولی اينجا احساس ديگه دارم. دونم. خونهنمی -

  خودش.با اينکه اينجا تنهايی کشيدم ولی حس ديگه داشتم... مثل حس آدم به خونه 

شاهين متفکر يک سيگار کشيد و بعد از شستن دست و صورتش چراغ را خاموش 

  کرد و به کنار نيال رفت و او را به آغوش کشيد و گفت:

  گفتی تعلق خاطری نداری!تو که می -

  من اينجا با تو آشنا شدم، اينجا با تو يکی شدم، پس... -

  پس... -

  پس بايد يه تعلّق خاطری هم باشه. -

  اهوم. -

هايش نگاه کرد. دلش منير روی مبل کنار ميزش نشست و به عکس بچهآن شب ماه

و آنچه به فرزندانش  کشيد. اشک به چشمش آمد و به گذشتهبرای شاهرخ پر می

  گذشته بود انديشيد.

  

  فصل پانزدهم.

  بخش دوم
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  ده روز بعد 

تونيم هر زمان می ها که تکميل بشه ما هم با خيال راحتبه اميد خدا خونه بچه -

  که خواستيم بريم بهشون سر بزنيم.

  شوهرش بر خالف تصوراتی که در موردش داشتيم اصالً مرد بدی نيست.  -

  نه. نيست.  -

اف باعث شد هر دو سکوت کنند. آقا جالل به جلوی دستگاه رفت و صدای اف

  تصوير را نگاه کرد. با ديدن کسی که پشت در بود ناباور گفت:

  سيناس؟اين  -

  های روی زمين بلند شد و گفت:انيس خانم به سرعت از پای لحاف، تشک

  سينا؟ -

  زده گفت:آقا جالل دگمه را زد و هيجان

  آره خودشه، آزاده شده. ولی هفت، هشت ماهی از زندانش مونده بود.  -

  انيس خانم سمت در پا تند کرد و گفت:

  بخشيدن. د. حتماً باقی زندانش روخدا رو شکر که اوم -

و بعد از در بيرون رفت که با سينا مواجه شد. با شوق و خوشحالی خود را در 

  آغوش او انداخت و با گريه و خنده توأمان گفت:
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خوش اومدی مادر، خوش اومدی پسر عزيزم... خدايا شکرت، خدايا صدهزار  -

  مرتبه شکرت.

. سرش را خم کرد و ها بودزده مادرش را به خود فشرد. بسيار دلتنگ آنسينا غم

  پيشانيش را روی سر او گذاشت. با صدايی آهسته گفت:

  برگشتم مادر. -

اندند و جا در آغوش هم مو بعد هم آقا جالل را در آغوش کشيد. چند دقيقه همان 

  بعد به درون منزل رفتند.

انيس خانم گريان مشغول اسپند دود کردن شد و سينا در حالی که روی مبل نشسته 

  کرد.های وسط سالن را نگاه میاشت لحاف، تشک و بالشبود د

  های چای آمد و از سينا پذيرايی کرد.پدرش با استکان

زده تشکر کرد و يک استکان سينا با آن چهره الغر شده و شکسته و نگاه غم

  برداشت و خطاب به پدرش گفت:

  ممنون، نيال کجاست؟ -

  گفت:آقا جالل يک لحظه مکث کرد و بعد نشست و 

  رفته سر کار. -

  رسه خونه؟آد؟ تا شب میکی می -

انيس خانم که صدای سينا را شنيده بود با ترس و نگرانی و منقل اسفند آمد. آن را 

  دور سر سينا چرخاند و گفت:
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  آره مادر، مياد. -

  کنی؟اينا رو واسه نيال حاضر می -

  کنيم.کم وسايلش رو حاضر آره مادر، خونه خريدن و بايد کم -

  های سينا ريز شد. عصبی دو سه بار پلک زد و گفت:چشم

  حسام که خونه داشت. -

  انيس خانم و آقا جالل به هم نگاه کردند.

  انيس خانم گفت:

  خونه بزرگتر خريدن. -

  باشه. -

سينا اين را گفت و بدون هيچ حرف ديگری از جايش بلند شد. به اتاقش رفت و 

  حمام رفت. حوله و لباس برداشت و به سمت

  مادر چرا چائيت رو نخوردی؟ -

  ميل ندارم.  -

هايش را از تن کند و به زير دوش رفت. دقايقی طوالنی با خيال راحت سينا لباس

بدون اينکه کسی اعتراض کند و يا تمام شدن تايمش را گوشزد کند زير دوش 

  کرد.یاش مفکر نيال داشت ديوانهآورد اما ايستاد. آب داغ حالش را جا می
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د خواهرش همسر کسی شده که دشمنشان است تنش انديشيوقتی به اين می

ً اذيتش میلرزيد. وقتی به اين فکر میمی دهند دلش کنند و آزارش میکرد حتما

شکست. از دست حسام کفری بود. بارها قسم خورده بود او را به چنگ بياورد می

دار خوبی باشد تواند امانتی نمیاش کند تا بفهمد وقتتکهو با دستان خودش تکه

  چه تاوان سنگينی بايد پس بدهد.

  زير لب گفت:

لعنتی، تو اون شب قالب تهی کرده بودی؛ من دلم برات سوخت، گفتم دوستمی،  -

نامزد خواهرمی، تک فرزندی. مبادا که طرفمون بميره و اعدامت کنن. من مرگ 

دشمنامون. ناموسم رو، ناموست  تو رو به جون خريدم، تو خواهرم رو هل دادی تو

رسم. يا بايد از شکنجه شدن ناموسم سر بذارم بميرم رو. حساب تک تکتون رو می

ی نبود که با من شروع يا به خاطر کشتن شماها سرم باالی دار بره. اين بازی خوب

  کردی حسام.

اقش وقتی حمام کرد و بيرون آمد از جلوی نگاه منتظر پدر و مادرش رد شد و به ات

  رفت. در را بست.

  انيس خانم خواست به سراغش برود که آقا جالل مانع شد و گفت:

  بذار با خودش خلوت کنه خانم. -

  آخه خيلی تو خودشه. -
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همين حاال از زندان اومده بعد از دوسال، دوسال و نيم و با اون همه کشمکش  -

کم بهتر باشه. کم روحی. انتظار نداری که شاد و ريلکس باشه. بذار تو حال خودش

  شه.می

  انيس خانم برگشت و پای لحافش نشست و مشغول منجوق دوزی آن شد و گفت:

  ای که اين آقا بفهمه خواهرش کجاست!فقط خدا به خير بگذرونه برای اون لحظه -

  خانم! به هر حال بايد بهش بگيم. چی بگم -

کرد. چقدر دلتنگ اين میسينا روی تختش نشسته بود و داشت اتاقش را برانداز 

  اتاق بود. از جايش بلند شد و به پای سيستمش رفت و آن را روشن کرد.

بعد هم آهنگ ماليمی پلی کرد و صدايش را تنظيم کرد. به کنار پنجره رفت و پرده 

  را کنار زد. 

شان نگاه کرد. ديگر سبز نبود و شبيه يک باغ پاييز زده به فضای سبز پشت خانه

  بود. 

شد. پرده را رها انديشيد اعصابش متشنج میفکر نيال افتاد. هر وقت به او میبه 

  هايش گرفت و گفت:کرد و رفت پشت سيستمش نشست. سرش را ميان دست

  خودم خواهرم رو انداختم تو تله. چکار کردم! با دستای -

  موهای کوتاهش را محکم چنگ زد و کشيد. 

  داد. خورد و آزارش میفکرش را میاين فکر دو هفته بود که دل و جان و 
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وقتی زمان صرف شام رسيد انيس خانم به سراغ سينا رفت و او را برای خوردن 

  شام فراخواند. 

کرد. سينا با صدای همه دور ميز نشسته بودند اما نبود نيال، سينا را شکنجه می

  گرفته و آرام گفت:

  شيم؟منتظر نيال نمی -

  مونه.ی از دوستاش شيفت میجای يکنه مادر، امشب به  -

  سينا نگاهش را از بشقاب پلويش گرفت و سر بلند کرد و گفت:

  بهش خبر دادين که من اومدم؟ -

  گير بشه بهتره. نه مادر. گفتيم خودش بياد غافل -

   دونين چرا من االن اينجام؟ما میش -

  انيس خانم و آقا جالل به هم نگاه کردند و گفتند:

  چند ماه آخر زندان رو بخشيدن؟  -

  نه.  -

  پس چی؟  -

چون من اون پسره رو نکشتم، حسام کشتش. من گردن گرفتم که حسام و نيال به  -

زندگيشون برسن. گردن گرفتم چون حسام دوستم بود. گردن گرفتم چون حسام تک 

اش فرزند بود. احتمال مرگ پسره رو داديم و گفتيم اگه بميره ممکنه خانواده

  رضايت ندن. پس به خاطر حسام و نيال من قتل رو گردن گرفتم. 
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  حسام به من گفت چکار کرده. گفت چه باليی سر نيال آورده.

گين برای خواين از من پنهون کنين که نيال کجاست؟ چرا نمیاالن شما تا کی می

  نجات من زن پسر راستاد شده؟ کسايی که حتی حکم اعدام من رو گرفتن.

بينم ض هم که من قاتل هستم، چطور بايد از اين زندگی راضی باشم وقتی میبه فر

  خواهرم زير دست و پای دشمنای منه؟ 

هايش را پوشاند و سينا آرنج دست چپش را روی ميز گذاشت و با دستش چشم

  فشرد. 

کرد بزرگترين خيانت دنيا در حقش شده است. دلش دريايی از درد بود. احساس می

هايش پايين چکيد. ديگر طاقت از کف داده بود. نيال خط قرمزش ر پلکاشک از زي

  کرد.اش مینیبود و اين جريان داشت روا

انيس خانم و آقا جالل از شنيدن حرفهای او شوک زده شده بودند. انيس خانم گريان 

  و معترض گفت:

خودگذشتگی رو کنی حسام لياقت اين از کردی، تو فکر میتو نبايد اين کار رو می -

داشت؟ پدر مادرش، خواهرت رو پس زدن و زير پای پسرشون نشستن که خواهرت 

  رو ول کنه.

خواست. حاال نتيجه خواهرت مجبور شد برای نجات تو دست به کاری بزنه که نمی

رو ببين خودت دو سال از عمرت تو زندان تلف شد، حسام هم افسردگی گرفته و 

  دواج کرده. خواهرت با يک مرد بيمار از
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هايش پاک شوند. سر بلند سينا دستش را روی صورتش کشيد و باعث شد اشک

  کرد و گفت:

  بيمار؟  -

  آره، اون افسردگی شديد با سردردای عصبی داره که...  -

  آقا جالل ميان حرف او پريد و داد زد:

  کنی؟ خانم! چرا ته دل بچه رو خالی می -

  بعد رو به سينا کرد گفت: 

ذاره و برخالف مشکالت عصبی که داره، پسر خوبيه و به نيال احترام میاون  -

  برای نيال همسر خوبيه. 

گه، کی دروغ اما مهم اينه که ناموس من به دونم اين وسط کی راست میمن نمی -

  گيرم، مطمئن باشيد.پس من پسش میخاطر کار من تو دستای اون مرده 

و به اتاقش رفت و در را بست. روی تخت  سينا اين را گفت و از جايش بلند شد

  نشست و زانوهايش را در آغوش کشيد.

  کشيد.ته دلش رنج بود و جانش را به آتش می

  شد.تر میکرد و حالش خرابهر لحظه به کار حسام فکر می

کرد جلوی ها گريه کند بلکه داغ دلش سرد شود اما سعی میدوست داشت ساعت

  خود را بگيرد.
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کرد ديد. از خود عصبانی و ناراحت بود. حس میير اشتباه بزرگی میخود را درگ

  اش بوده است.به گردن گرفتن کار حسام بزرگترين خطای زندگی

ديد. سرش را عقب برد و چند بار به فايده میحاال حتی سرزنش کردن خود را بی

  ديوار زد.

دانست رست نمیاعصابش به هم ريخته بود و طوری افکارش متزلزل شده بود که د

  بايد چکار کند.

آخر شب بود که پدرش به اتاقش آمد. او را منزوی در گوشه تختش ديد. آقا جالل 

  پرسيد:

  چرا اينقدر تو خودتی بابا؟ -

  سينا سرش را از روی زانويش برداشت و گفت:

  چی بگم بابا؟ -

  نگران نيال نباش. -

  سينا پوزخندی زد و گفت:

  باشه، حتماً. -

نيال پسر بدی نيست. اون حتی توی اين مدت دو بار به خونمون اومده. شوهر  -

  جا.بار هم با نيال اومد اينبار خودش، يکيک

  منت گذاشته و قدم رنجه کرده. -

  اون مرد با شخصيتيه. -
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اين مرد با شخصيت خواهر من رو مناسب با شخصيتش خواستگاری کرد؟ مناسب  -

خواستگاری و ازدواج راه انداخت؟ يا خواهرم با شخصيت خودش و خواهرم مراسم 

کس و کارا برداشت برد تو خونشون برای کلفتی؟ رفتارشون با نيال رو مثل بی

  چطوره؟ خواهرش، برادرش، پدرش، مادرش، کس و کارش.

  کنن. همه باهاش خوب برخورد می -

  تونم اينا رو باور کنم.با اون همه دروغی که بهم گفتين نمی -

  گم. ن به تو دروغ نمیولی م -

ديدمش قد از دلسنگيشون بود که مادرم به اون حال و روز افتاد. هر بار که می -

دونم حاال با چه چشمی به دو سال پيرتر شده بود. اونا قلب تو سينه ندارن. می

  کنن.خواهرم نگاه می

سام ابله گرده خونه، اون حگردونم به حالت قبل. نيال بر میمن همه چيز رو بر می

  کنم. سرش هم باالی دار بره ديگه برام هيچ اهميتی نداره. رو هم پيداش می

  زنی. میتو اگه اون پسر رو ببينی اين حرفارو نمی -

  تونيم بهش بگيم بياد اينجاا و ببينيش و باهاش صحبت کنی.

  سينا با غيظ گفت:

م ريخته. با اون زيارتش کردم با اون موها و شکل و شمايل عجيب غريب و به ه -

  تيپای مزخرفش.

  آقا جالل لبخند زد و گفت:
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  ديگه اون شکلی نيست. خيلی عوض شده. -

  سينا سرش را به ديوار چسباند و گفت:

  باشه، آدرس خونشون رو برام بنويسيد. -

  خوای؟برای چی می -

  خوام برم نيال رو ببينم.می -

  باشه. -

  کنه؟ر مینيال هنوزم تو اون بيمارستان قبلی کا -

آقا جالل از جايش بلند شد و به سمت ميز کار سينا رفت. از داخل قلمدان يک 

  خودکار برداشت و مشغول نوشتن آدرس شد و گفت:

  کنهنه. نيال استعفا داده و کار نمی -

  چرا؟ -

  به خاطر شوهرش. -

  سينا پوزخندی زد و گفت:

  پدرشون رو در ميارم. -

  آقا جالل خطاب به سينا گفت: 

که بايد يک هفته شيفت شب  نيال خودش اين تصميم رو گرفته. به خاطر اين -

  داد خونه بمونه.موند. با توجه به شرايط روحی همسرش ترجيح میمی
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  کنم.شرايط مناسب رو برای روحيه همسرش فراهم می -

  آقا جالل خودکار را در قلمدان انداخت و گفت:

  ذاره.اون مرد به خواهرت احترام می کنم کاری نکن که نبايد.خواهش می -

  تونين اسمش رو به زبون بيارين.اينقدر براتون غريبه است که حتی نمی -

  شه.اينا هم به مرور زمان حل می -

  نيال به خاطر اشتباه من اونجاست و بايد کاری کنم. -

  ن اون مرده اما ازش ناراضی نيست.هيچ کاری الزم نيست. نيال سه ماهه ز -

  سينا پوزخند دردناکی زد.

  سينا کاری نکن اسم طالق بره تو شناسنامه خواهرت. -

ترسين و چون من يه غلطی کردم، نيال بايد تا ابد بدون چون شما از اسم طالق می -

ذارم بابا. اشتباهم رو های تحقير آميز زندگی کنه؟ نمیعشق و با اجبار و زير نگاه

  گردونم.و منزلت خودش بر میکنم. نيال رو به قدر جبران می

  با طالق؟ -

برمش خارج از ايران. البته همه گيرم میچه اهميتی داره؟ نهايتاً دستش رو می -

  ريم.با هم می

  قط اميدوارم دوباره اشتباه نکنی.خوای بکن فدونم چی بگم! هر کار مینمی -



939 
 

ز کشيد و در خود آقا جالل اين را گفت و سينا را تنها گذاشت. سينا روی تخت درا

  داد.اشت و اين آزارش میمچاله شد. به خاطر نيال عذاب وجدان د

اش به اتاقش رفت. تمام شب را لحظه صبح روز بعد، پس از خوردن صبحانه

  شماری کرده بود تا صبح شود و به سراغ نيال برود.

ر ای برداشت و آن را پوشيد. يک تيشرت آستين دااز داخل کمدش يک شلوار سرمه

  ای هم برداشت و پوشيد.سرمه

  اش را هم برداشت و تن زد. کاپشن مشکی

ای را هم سر کرد و آدرس منزل راستاد را در جيب کاپشنش چپاند و کاله سرمه

  های بانکيش را از پدرش گرفت. سوئيچ ماشين نيال را برداشت و کارت

  اين هم موبايلت، هر ماه ازش استفاده کرديم که خطت نسوزه.  -

  ممنون.  -

سينا، کاری نکنی که جبران نداشته باشه. تو حاال تجربه داری که چه اتفاقی  -

  ممکنه بيفته. 

  مراقبم، خداحافظ.  -

آن دو جوابش را دادند. سينا به ماشين نيال استارت زد و آن را از حياط بيرون برد. 

  در حياط را بست و سوار شد و ابتدا به شرکت رفت. 

  بود و اولين برف ريز زمستانی در حال بارش بود. ابتدای دی ماه 
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ها و زمان خيابانکرد و همآمد و سينا به بارش برف نگاه میآهسته برف می

  زد. روها را ديد میپياده

وقتی جلوی شرکت توقف کرد پياده شد و به درون شرکت رفت. وقتی در را گشود، 

ن سمت سالن به سمت د که از اياش ديمنشی هميشه فعالشان را با ماگ بزرگ قهوه

  رفت. ديگر می

  نگاهی سمت سينا انداخت و گفت:او نيم

  بفرماييد. -

  سالم،صبحتون بخير. -

منشی سريع سرش را باال کرد و به چهره سينا خيره شد و شوک زده ماگ از 

  هايش را روی دهانش گذاشت.دستش افتاد. جيغ کشيد و دست

هايشان بيرون ريختند تا ببينند چه شده است. منشی اتاقنويسی از های برنامهگروه

  با خوشحالی آرام باال و پايين پريد و گفت:

  مهندس خودتونين. -

  خودمم.  -

همه با دقت سينا را نگاه کردند و تازه متوجه او شدند. پسرها با شادمانی و حيرت 

ها او را بغل نسراغ سينا رفتند و او را در آغوش کشيدند. حتی يکی دو نفر از آ

زدند و از جا بلندش کردند و دور خود چرخاندند. به او آزاديش را تبريک و 

  آمد گفتند. خوش
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  های شادمانه پس از آزاديش بود.خنديد و اين اولين خندهسينا می

  يکی از کارمندهايش رو به منشی گفت:

  شما هنوز ياد نگرفتين بگين دکتر؟ -

  چی که هست خوبه.فرقش چيه؟ مهندس، دکتر هر  -

ها گرد سينا حلقه زدند و از او شيرينی آزاديش را طلب کردند و سينا قول يک آن

  شام مفصل را داد. 

ها را بررسی هايشان پرسيد و روند کار آنبعد هم در همان بدو ورود در مورد پروژه

  کرد. 

ها با آن هايی پيش رويشان گذاشت. آنقدر غرق کارها گفت و راههايی به آننکته

کرد. زمانی که از کارمندهايش خداحافظی شد که ظهر تازه يادش آمد بايد کاری می

  کرد همه با ناراحتی و يأس به او خيره شدند و اِ بلندی از سر غصه کشيدند.می

  دم بيشتر باشم، فعالً کار مهمی دارم که بايد انجام بدم.گردم و قول میباز برمی -

از شرکت خارج شد. سوار ماشين شد و آدرس را از جيبش  و بعد خداحافظی کرد و

بيرون کشيد و خواند. در آن برف سمت منزل راستاد راه افتاد و خود را به آنجا 

  رساند.

از ماشينش پياده شد و شماره نيال را گرفت اما خاموش بود. خبر نداشت که شاهين 

  .ها سيمکارت نيال را معدوم کرده استتر از اينخيلی قبل
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به کنار زنگ رفت و دوبار پشت هم زنگ در را زد. کمی منتظر ماند که صدای دختر 

  جوانی در اطرافش پيچيد: 

  کيه؟ -

  منزل آقای راستاد؟  -

  بله، امرتون رو بفرماييد.  -

   نيال هست؟ -

  صدا تعجب زده پرسيد:

  شما؟ -

  اگه هستن بگين بيان دم در، کار واجبی باهاش دارم.  -

  خوايين خودتون رو معرفی کنين؟نمیآقا  -

  فرستی دم در؟خودم رو معرفی کنم نيال رو می -

جناب، ايشون نيستن. بهتر نيست خودتون رو معرفی کنيد که بدونيم کی با نيال  -

  کار داره؟

  زندونی که نگرفتی بهش بگو بياد دم در باهاش کار دارم. -

  من که عرض کردم خدمتتون، نيستن. -

  نی شد و گفت:سينا عصبا

  کنی يا از باالی در بيام تو؟اين در رو باز می -
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  ای آقا؟وا! مگه ديوونه -

  خيلی بدتر از ديوونه! خودش نيست شوهر ديوثش که هست. بگو بياد دم در. -

  صدا عصبی داد زد:

  شه، هيچکدوم نيستن. خدانگهدار.یکه حرف حاليت نم مثل اين -

در اطرافش پيچيد. با عصبانيت چند بار زنگ  افو صدای گذاشته شدن گوشی اف

زد و بعد مشت و لگدهايش را داخل در فرود آورد که باغبان در را باز کرد و 

  معترض گفت:

  تر، سر که نياوردی عمو.آروم -

  تر از سر آوردم، برو کنار عمو...بيش -

راستاد ی باغبان زد و او را کنار زد و وارد باغ منزل و بعد دستش را روی شانه

  های محکم سمت ساختمان رفت.ا قدمشد و ب

های برف گرفته عمارت باال رفت و مقابل در ساختمان ايستاد و مشتش را به از پله

در زد. چند لحظه بعد شيال در را باز و از الی در نگاه کرد و با ديدن مرد مقابلش 

  نکشيد که سينا را به خاطر آورد. هايش گرد شد و طولیچشم

  ه در را رها کرد و عقب رفت. سينا در را هل داد و با صدای بلند گفت:ترسيد

  يا هللا. -
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و بعد وارد سالن شد. شيال با موهای پريشان و تاپ شلوارک بافت زرشکی تنش  

ای گوشش خود نمايی های حلقهبا فاصله چند متر مقابلش ايستاده بود. گوشواره

  آمد.به چشم می کرد و آن گردنبند بلند گردنش به خوبیمی

ها و ساقهای لخت او زد و سينا نگاهی به سر تا پای او انداخت. پوزخندی به شانه

  زير لب طوری که شيال هم بشنود گفت:

  ا نرفته. نه مرامشون نه مسلکشون.دختر حاجی رو... هيچيشون به حاجي -

  و بعد از شيال نگاه گرفت و با صدای بلند داد زد:

  ی؟نيال... نيال کجاي -

  وقتی خبری نشد، دوباره داد زد: 

  نيال. -

  های آشپزخانه باال آمد و با ديدن سينا گفت:لقا هراسان از پلهمه

  خوای؟تو کی هستی؟ اينجا چی می -

ها سرازير شد. نگاه سينا روی ربکا چرخيد و با ديدن آن دختر با ربکا هم از پله

  باال پريد.دامن کوتاه فون و تاپ آستين کوتاهش ابروهايش 

  چی شده؟ -

منير راه افتاد و با عصای شيک چرخيد و شيرين را با لباس مدرسه ديد. بعد هم ماه

  ها پايين آمد. سينا پوزخند ديگری زد و گفت:و تزئينی دستش آهسته از پله

  خانواده راستاد حرمسرا دارن؟ -
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  ها گفت:ربکا از باالی پله

دی تو خونه ما و صدات رو انداختی سرت ای اومخجالت بکش. تو به چه اجازه -

  زنی؟و داد می

  خانومای حرمسرا چه زبونی هم دارن. -

  خجالت بکش.  -

ن. بگو خواهرم کجاست؟ بهتون برخورد؟ خانمای مرغ دونی خوب بلدين قدقد کني -

  نيال کجاس؟

  ربکا پشت سر ماه منير راه افتاد و گفت:

ادب باشه. برگشته، همين قدر بی اغماض و بیبايد هم قاتل زندان رفته و از اعدام  -

  تر از خودته.خواهرت يه خورده مؤدب

  کنم. تون میچارهاسم خواهر من رو نيار بی -

دانست او قاتل منير به سالن رسيد و سرتاپای سينا را برانداز کرد. حاال میماه

بود اما  چنين مقابلشان قد علم کرده است. به خونشان تشنهپسرش نيست که اين

  حاال داغ نفرتش نسبت به سينا سردتر شده بود.

از شبی که شاهين موضوع را برايش تعريف کرده بود هزاران بار به اتفاق آن شب 

  پليد تا آن لحظه فکر کرده بود.

هزاران بار مرگ سينا را از خدا خواسته بود. اما سرنوشت طوری رقم زده بود که 

  گناه باالی دار نرود.سر بی
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  ی شيال که مات سينا شده بود گذاشت و گفت:منير دستش را روی شانههما

  چرا خشکت زده، برين باال دخترا. -

ها رفت. شيرين هم به دنبال دخترها روان شد. شيال به خود آمد. چرخيد و سمت پله 

ها باال رفت و حين باال رفتن چند بار به عقب نگاه کرد و شيال پشت سر ربکا از پله

  را نگريست.سينا 

  لقا گفت:منير خطاب به مهماه

  چايی بيار. -

  و بعد روی مبل نشست و گفت:

  بشين بچه جون. -

مدم دست خواهرم رو بگيرم و من نيومدم مهمونی حاج خانوم بچه هم نيستم. او -

  ببرم.

  ماه منير صدايش را باال برد و گفت:

پايين بی اجازه وارد خونه  نداختیای. بچه نبودی سرت رو نمیاتفاقاً خيلی بچه -

  مردم بشی...

  سينا عصبی گفت:

  گفتم که بچه نيستم و اومدم سراغ خواهرم. -

  شعوری.ه نيستی پس يه بزرگسال بیاگه بچ -
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باريد و در عين اين که سينا به زن مقابلش خيره شد. زنی که اقتدار از نگاهش می

مشکی دستش تکيه زده  هنوز سرحال و سرپا بود و چندان سنی نداشت به عصای

  کرد.بود و او را سرزنش می

  تر پرسيد:هايش را خيس کرد و آرامبا زبان لب

  نيال کجاست؟ -

  نگفتی، حاال -

  شعور؟ای يا بیبچه

  سينا به او خيره شد و سکوت کرد.

  بشين. -

  من نيومدم مهمونی... -

  شعور. ی بیگفتم بشين بچه -

  منير نشست. سينا ساکت شد ناخواسته راه افتاد و  آهسته روی مبل مقابل ماه

  تو بچه من رو نکشتی، آره؟ -

  ربکا و شيال به هم نگاه کردند. ربکا آرام به شيال گفت:

  گه؟زن عمو چی می -

ها گوش داد. شيرين هم به های آنهايش را باال انداخت و به حرفشيال شانه

  گفت:شان پيوست و جمع
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  خواد اين پسره؟چی می -

  ربکا پوزخندی زد و گفت: 

  تونه بره از چنگ شاهين درش بياره.خواهرش رو. اگه می -

  شيال زير لب گفت: 

  همين رو بگو. -

  نه حاج خانم من نکشتم. -

  تو نکشتی و قتل رو به گردن گرفتی؟ -

  آره. -

  چرا؟ -

  سينا دهان باز کرد حرف بزند که ماه.منير گفت:

بذار من بگم.. چون اومدی ادای سوپرمن رو دربياری. شايد هم فکر کردی فردين  -

  ای... آره؟ زمانه

به خاطر خواهرم بود. نخواستم از عشقش جدا بيفته. به خاطر دوستم بود، چون  -

  تک فرزنده.

و اين داليل باعث شد تو بچه بشی و اين حماقت بزرگ رو مرتکب بشی؟ دوستت  -

  شد حقش بود چون کسی رو کشته بود حاال تک فرزند يا غير...اگر اعدام می

  آخه... -
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  آخه نداريم، قانون قانونه! عدالت همينه جان در برابر جان. -

  درسته.  -

پس تو موظف بودی راستش رو بگی. تو خودت جون نداشتی؟ خواهر نداشتی؟  -

دوستت اولين پدر مادر نداشتی که گناه ديگری رو گردن گرفتی؟ نتيجه چی شد؟ 

تو بغل پسر من هر چند  کاری که کرد خواهرت رو ول کرد. بعد هم هلش داد

  ناخواسته.

هايش را روی هم فشرد. دستش را مشت کرد. آرنجش را روی مبل سينا دندان

  ای بکند.هايش را به دستش فشرد تا مبادا حرکت احمقانهگذاشت و لب

  چندسالته؟ -

  برد و سر بلند کرد و گفت:منير سينا نگاهش را روی ماه

  سی و پنج. -

های پنج ساله هيجان زده شدی و چنين تصميم غلطی پس چرا اون شب مثل بچه -

  گرفتی؟

  گفتم که... -

  مدرکت چيه؟ -

  دکتراِی... -

بذارش دم کوزه آبش رو بخور. اول به خاطر تصميمت، دوم به خاطر قسم دروغی  -

که توی دادگاه خوردی. تو قسم به اون سنگينی رو خوردی و گفتی که قاتلی. من 
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بريدم که عبرت به جای قضات دادگاه بودم به خاطر قسم دروغ برات حبس ابد می

ها چرخيد، تو خودت رو فدا سايرين بشی. قاتل بچه من راست راست تو خيابون

کردی، که خواهرت رو دو دستی تقديم کنه، که به جای پدر مادر اون، پدر مادر تو 

شبی هزار بار بشکنن، خورد بشن، بميرن و زنده بشن و اونا در بهترين حالت 

  زندگيشون به سر ببرن؟

  لقا چای آورد. سينا سر تکان داد و گفت:مه

  ممنون، ميل ندارم. -

  ر نمک نداره.بخو -

  ميل... -

  گفتم بردار بخور. -

منير لقا از ماهسينا به ناچار يک استکان و يک حبه قند برداشت و تشکر کرد. مه

  هم پذيرايی کرد و رفت.

گم. ولی نگاه که سال از پسر بزرگ من بزرگتری. شوهر خواهرت رو میتو يک -

از راه رسيد با شعوری و دکترا بينم تو نصف اون عاقل نيستی. هر کی هم کنم میمی

و سواد و ادب تو رو زد تو سرمون. گفتن اينا داليل کافيه که سرش باالی دار نره. 

  پسر تو اذيت کرد پسر تو آزار داد پسر تو فالن کرد.

خوای. توی باشعور اومدی توی خونه من، صدات رو انداختی سرت خواهرت رو می

گير کردی اش غافلرو تو لباس راحتی خونه بی اجازه وارد خونه من شدی و دخترم

  گی با سواد! با شعور با فرهنگ؟و به خودت می
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ام، اين خانم که اومد گی حرمسرا؟ در صورتی که من خانم خونهبه خونه مردم می

خدمتکار ماست. اون دختر کوچيک دخترشه. اون دختر که مقابلت بود خواهر 

بهتری داره، برادرزاده شوهرمه که چون کوچيک مقتوله و اون يکی که سر زبون 

  پدر مادرش فوت شدن من سرپرست اون و برادرش هستم.

دونی. توی خانواده شما زن بودن و يا دختر داشتن تو تو به خونه من گفتی مرغ

  خونه ننگه؟

  نه. من... -

   زم نيست چيزی بگی چاييت رو بخور.ال -

رعه نوشيد و طعم تلخ دهانش سينا حبه قند را درون استکانش انداخت. يک ج

  منير گفت:عوض شد که ماه

بخشم. من از تو باعث شدی قاتل پسر من فرار کنه و من اين رو هرگز نمی -

خواهرت هم خيلی متنفر بودم. از تو هم، از خانوادت، از همه شما، ولی پسر من 

رفت. به خاطر خواهر تو، تو روی من وايساد. دست زنش رو گرفت و از اين خونه 

  تونی بری اونجا دنبالش. االن هم ساکن خونه برادر شوهرمه می

گين، من اشتباه کردم. ولی تاوان اشتباهم رو هم پرداخت کردم. شما درست می -

  االن هم بايد همه چيز رو درست کنم.

  دونه.خوايين بزرگ بشين، خدا میشما جوونا کی می -

  تا بزرگی چی باشه؟ -
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کردن و صدا کلفت کردن نيست. بزرگی به اينه وقتی يک چيزی  بزرگی به قد دراز -

  اغونش کنی.رو خراب کردی، درست که شد دوباره نزنی د

  سينا در سکوت به استکان دستش خيره بود. چند دقيقه بعد سر بلند کرد و گفت:

چطور دلتون اومد از خواهرم بخوايين با پسرتون ازدواج کنه و يک بچه براتون  -

  بياره بعد هم بره. اين چه قراردادی بود باهاش بستين؟به دنيا 

  کسی زورش نکرد، خواهر شما با جون و دل اين قرار رو پذيرفت. -

  بله چون مجبور بود.  -

  کردی مجبور نبود.اگه تو اين کار رو نمی -

  سينا سر به زير گرفت. استکان را کنار گذاشت و از جايش برخاست و گفت:

  برادر شوهرتون رو لطف کنين؟ شه آدرس منزلمی -

  ماه منير آدرس را به سينا داد و گفت:

  و يک چيز ديگه... -

  چی؟ -

  زنی کالهت رو از سرت بردار.ف میهر وقت با يک خانم حر -

  سينا کالهش را کامالً فراموش کرده بود. سر فرود آورد و گفت:

  روز بخير. -
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کرد روزی د تلخی زد. فکر نمیمنير لبخنبعد عمارت را با سرعت ترک کرد. ماه

  خواست بنشيند و با آرامش صحبت کند.بتواند مقابل کسی که مرگش را از خدا می

هايش را روی هم گذاشت و به شبی فکر کرد که همراه شاهين از تکيه کرد و پلک

هايش از سر بيمارستان بازگشت همان بودن شاهين. همان مامان گفتنش. آن حرف

  امش کرده بود.دلتنگی انگار آر

  کرد قلبش نسبت به اين خانواده کمتر کينه و رنجش دارد.احساس می

کرد تا از نيال متنفر ها نرفته بود. حتی داشت تمرين میچون شاهرخش به دست آن

  نباشد.

ی او منير نشستند. شيال دست بر شانهی پايين آمدند. کنار ماهشيال و ربکا به طبقه

  و او را نگريست. زد. ماه منير پلک گشود

  گفت؟ اون قاتل شاهرخ نيست؟مامان اين پسره چی می -

  

  ماه منير سرش را به چپ و راست تکان داد.

  يعنی فقط داداش نيال قتل رو به گردن گرفته بود. -

  ماه ُمنير سرش را باال و پايين انداخت.

  اونوقت يعنی... -

  به خاطر نيال اين کار رو کرده. -

  الی.چه داداش با ح -
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  ربکا با عصبانيت گفت:

  کجاش با حاله. خِر خدا زندگی خودش و خواهرش رو نابود کرده. -

  رسه؟کجاش نابود شده؟ شاهين کم به نيال می -

  رفت.اگه شاهين بد بود که نيال به فنا می -

  گم پسره خوب چيزی بود هان.ولی می -

  يعنی چی؟ -

ديدم. ولی امروز که کردم يه هيوال میمیاش به چشم قاتل نگاش قبالً چون همه -

  خوب نگاش کردم ديدم خيلی قيافه پخته و جنتلمنی داره.

  ای داشته باشه.همچين داداش تيکهاومد نيال بهش نمی

  ربکا و ماه منير به هم نگاه کردند.

  ربکا رو به شيال خنديد و گفت:

  به فنا نری! -

انداخت. ماه منير بازوی شيال را گرفت و با هايش را باال شيال لبخند زد و شانه

  تحکم گفت:

  پاشين، پاشين برين تو اتاقاتون ببينم. خجالت هم خوب چيزيه. -

  دو دختر را به طبقه باال فرستاد.و هر 
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کرد. کمی که جلوتر رفت به پالک ها را نگاه میسينا داشت در کوچه يکی يکی پالک

  ود. سينا پياده شد و زنگ در را فشرد.تر شده بمورد نظرش رسيد. برف سنگين

  چند لحظه بعد خديجه خانم پرسيد:

  کيه؟  -

  منزل آقای راستاد؟ -

  بله بفرماييد. -

  نيال خانم هست؟ -

  شما.  -

  داداششم، هستن؟ -

  بله. -

  شه بفرستينش دم در؟می -

  گم بياد.چشم االن بهش می -

  ممنون. -

هايش سينا به ديوار تکيه کرد و دست صدای گذاشته شدن گوشی روی دستگاه آمد.

  منتظر شد.را زير بغلش زد و 

  خديجه خانم به سراغ نيال رفت و او را در آشپزخانه يافت و گفت:

  خانم جان! -
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  جانم.  -

  يک آقا دم در با شما کار داره.  -

  بانو و نيال رو به او با هم پرسيدند:

  کيه؟ -

  گفتن داداشتونه. -

گيری سر پا ايستاد. ترس، دلهره، تعجب، خوشحالی و غافل نيال با حسی توأم با

شناخت. پسر آرام و دوست لرزيد. او سينا را به خوبی میهايش ناخواسته میدست

ريخت طوفان داشتنی که کسی عصبانيتش را بسيار کم ديده بود اما وقتی به هم می

  کرد.به پا می

از حضور او جلوی منزل از يک طرف شوق ديدن برادر، از يک طرف نگرانی 

  راستاد باعث شده بود به شدت مضطرب شود.

  زند. بانو متعجب از حال و روز نيال گفت:کرد قلبش در دهانش میاحساس می

  رم کجايی؟ داداشت بيرون منتظرته.دخت -

خورد. لرزيد. دلش به شدت تکان مینيال سر فرود آورد و حرکت کرد. پاهايش می 

شد که بانو شال بافتش را روی از ترس تهوع گرفته بود. داشت از سالن خارج می

  های او انداخت و گفت:شانه

  شی.داره برف مياد هوا سرده مريض می -

  نيال لبخند سردی زد و گفت:
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  ممنون. -

های سينا را چگونه بدهد! مطمئن بود حاال که سينا اينجا ب سرزنشدانست جوانمی

  حضور دارد از همه چيز باخبر است.

کم خود را در دارد. از عمارت خارج شد و کمکرد سمت مرگ قدم بر میاحساس می

زير بارش برف به در رساند. در را گشود و يک قدم به درون کوچه گذاشت. سرش 

سبيده به ديوار ديد. سينا رو به او کرد و لبخند زد. از ديوار را چرخاند و سينا را چ

هايش را از هم باز کرد و هر دو يکديگر را در جدا شد و سمت نيال آمد. نيال دست

  کشيدند. آغوش 

نيال به گريه افتاد و سينا او را بيشتر به خود فشرد. چندين بار روی سر او بوسه 

  گفت:زد و زير لب 

قشنگم! کوچولوی قلبم، دردت به جونم. دلم برات تنگ شده بود. عزيزم، آبجی  -

  دلم برات يه ذره شده بود.

ريخت. همين که نيال کمی هايش را دور گردن سينا انداخته بود و اشک مینيال دست

  آرام شد سينا گفت:

  اينجا سرده، بريم بشينيم تو ماشين. -

و و زن عموی شاهين خيلی آدمای چرا نميای تو؟ اينجا مثل خونه بابا راحته. عم -

  خوبين.

  خوام باهات تنها باشم.می -
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نيال آهسته از آغوش سينا بيرون آمد. سينا دست او را گرفت و سمت ماشين برد. 

  نيال با ديدن ماشينش گفت:

  مهندس به خودش اجازه داده سوار دويست و شيش خواهرش بشه! -

  سينا لبخند زد و گفت:

  ماشينم رو فروخته. آره. مجبورم. بابا -

  دونم.بله می -

سينا دِر جلو را برای نيال باز کرد. نيال نگاه دو دلی به منزل حاج جليل انداخت و 

اش جايش را زدهبعد سوار شد. سينا در را بست و لبخندش را جمع کرد و نگاه يخ

  به آن لبخند گرم داد.

د را کشيد و بست. سوئيچ ماشين را دور زد و سوار شد. قفل مرکزی را زد و کمربن

  را چرخاند و استارت زد. نيال هراسان و تعجب زده گفت:

  کجا ميری؟ -

بريم يک دوری بزنيم و با هم خلوت کنيم و حرف بزنيم. از اين دو سال که نبودم  -

  از اين چند وقت که نيومدی سراغم حرف بزنيم.

  من لباس مناسب تنم نيست. -

  خواييم کجا بريم؟یايرادی نداره عزيزم، مگه م -

  پس حداقل بذار برم به شوهرم خبر بدم. -

  مگه خونه است؟ -
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  گم نکنه بر گرده و ببينه نيستم.نه. سر کاره و می -

  شه مثالً؟نباشی چی می -

  اون خيلی حساسه و ممکنه نگران بشه. -

  کنه؟نگران بشه چکار می -

  ديد. آرام گفت:ترسناکی می نيال به سينا خيره شد. در عمق نگاه و لحن سينا چيز

  شه اگه نباشم.کنه فقط ناراحت میکاری نمیهيچی، هيچ -

  ترسی؟برای همين می -

  ترسم، نگرانم.نمی -

ی نيال را برانداز کرد و با ديدن جای زخم باالی ابروی او ابرو در هم سينا چهره

  کشيد و غريد:

  اين جای بخيه است باالی ابروت؟ -

  دستی به ابرويش کشيد و گفت:نيال دستپاچه  

  آره. -

  چی شده؟ -

  هی... هيچی. -

  جای بخيه است، ولی هيچی! -

  او ماشين را به حرکت در آورد. نيال معترض گفت:
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  سينا... کجا؟ -

  گرديم. نگران نباش بر می -

  شه. گرده نگران میاز خونه دور نشو، شاهين بر می -

  چرا نميگی سرت چی شده؟ کدوم بی شرفی زده؟  -

  مادر شوهرم زد. -

گنجيد زنی را که ديده است اين کاره باشد. سينا رو به نيال کرد. در باورش نمی

  نگاهش را از نيال گرفت و از کوچه خارج شد. در خيابان به حرکت در آمد و گفت:

  چرا زد؟ -

  دعوامون شده بود. -

و فرمان را در دستش فشرد و بعد به يکباره کف دست سينا نفس عميقی کشيد 

راستش را چند بار محکم و حرصی روی فرمان کوفت. نيال بازوی او را گرفت و 

  گفت:

  شاهين به خاطر من از اون خونه بيرون اومد. -

  سينا بازويش را پس کشيد و غريد:

  ردين؟اون روزی که، تو و حسام اومدين زندان مگه نگفتی باهم ازدواج ک -

  گفتيم.  -

  چرا بهم دروغ گفتين؟  -
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  های نيال راه گرفت و گفت:اشک

کنم. بهش گفتم سينا با اين خبر حسام خبر نداشت که چرا من اين کار رو می -

تونستم ببينم شه. اما من اين کار رو به خاطر تو کردم. نمیدروغی خوشحال می

  سرت باالی دار ميره.

  سينا داد زد:

  جا.بی -

نيال از جا پريد. هيچوقت سينا را تا اين حد عصبی و مستأصل نديده بود. به حرکت 

  کن روی شيشه نگاه کرد.برف پاک

  مثل خر تو گل موندم. نيال من يک غلطی کردم که -

  نيال رو به سينا کرد حتی لحنش عوض شده بود. آرام گفت:

  دور از جون. چی شده؟ -

  سينا غمگين و متزلزل گفت:

ز بس که دوستت داشتم، از بس که برام مهم بودی اين کار رو کردم کاش من ا -

  بدبختت کردم. کردمنمی

  چرا؟ مگه چی شده؟ -

سينا با سرعت بيشتری حرکت کرد. نيال منتظر حرف سينا بود و سکوت سينا او را 

  ترساند. سينا نفس عميقی کشيد و گفت:می

  من شاهرخ رو نکشتم. -
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  کرد. سينا نفس عميق ديگری کشيد و گفت:به سينا نگاه مینيال بی هيچ واکنشی 

حسام اون رو زد. من قتل رو گردن گرفتم که شما دو تا از هم دور نشين. اما  -

کنه. تو ميری زن اون پسره ميشی که من دونستم اون عوضی با تو چکار مینمی

  ترين حال.طرو نجات بدی. من و تو خودمون رو به خاطر هم فدا کرديم اما در غل

کردم، نه تو بايد بدون مشورت من اين فداکاری نه من بايد اصل ماجرا رو پنهون می

و اين از ما که سوختيم کردی. اون از حسام که راست راست داره راه ميره رو می

  و ساختيم.

های نيال از سينا نگاه گرفت و به مقابلش نگريست و در سکوت فرود آمدن دانه

  شيشه نگاه کرد. به اين انديشيد که چه اشتباه بزرگی کرده است.برف را روی 

ترين انسان زمين بود. که بی ارزش اين همه از حرکات حسام درد کشيد، در حالی

آرزوی پوشيدن لباس عروس را به گور برد. آرزوی يک مراسم پر سر و صدا را 

  لوده نبود. در خود کشت و اصالً نياز نبود چون دست برادرش به خون کسی آ

به اين انديشيد که به اجبار تن به تنی داد که کوچکترين حسی به او نداشت و مجبور 

  ديد.اش میبه بودن در زندگیشد با کسی خود را وفق دهد که خود را مجبور 

کند! غافل از اينکه شاهين ها را بفهمد چه میاز خود پرسيد اکنون که شاهين اين

ميده بود اما سکوت را در پيش گرفته بود چون از واکنش پيش از او همه چيز را فه

  ترسيد.نيال می

  سينا پر درد گفت:
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وقتی فهميدم زن پسر راستاد شدی تا من رو نجات بدی به جنون رسيدم. 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؟ ببخشيد نيال جانم. اما ديگه نگران نباش، من هستم.  -

ی اونايی دم همهگردونم. قول میايستم و همه چيز رو به حالت اول بر میپشتت می

  د تاوان اشتباهاتشون رو پس ميدن.که باي

رفت حاالت چيزی که در مقابل چشمش رژه مینيال سکوت کرده بود و حاال تنها 

  شاهين بود.

ام شده، اين حاال که بهش عادت کردم، حاال که شاهين وابسته«از خود پرسيد: 

  »به همين سادگياس که سينا ميگه؟ زنه،جدايی که سينا ازش حرف می

کند و بدتر از آن اطمينان داشت شاهين، مردش، هرگز اين مسئله را قبول نمی

  های او در نبودش بود.نگران واکنش

کند، کرد، اگر شاهين برگردد و او در منزل نباشد، چه حال بدی پيدا میوقتی فکر می

  نواخت.قراری میشکست و صدايش در مغزش طنين بیچيزی ته دلش می

ً وقتی «با خود گفت:  حاال ديگه چه اهميتی داره که چه اتفاقی افتاده؟ مخصوصا

  »د که کنار اين مرد قرار بگيرم.وسرنوشت اين ب

ها در مغزش به تَنِش در پس و پيش مغزش زياد شده بود. افکار در فراسوی ثانيه

  تالطم در آمده بودند.



964 
 

شود حال خنديد که چه خوب سينا قاتل نيست و میيک بار چيزی در درونش می

هن کجی کرد و هايشان دشان خنديد. به گريهدرماندگی چند نفر را گرفت و به حالت

  با نگاهی از باال به پايين خوردشان کرد.

آورد به شدت قوی بود. اما از يک سو تالطم افکاری که شاهين را به خاطرش می

  آورد.ها و منطق او، احساسات ناب او را به يادش مینگاه او، خشم او، قدرت حرف

اد او افکار پليد کس نبود. يآورد که از جنس هيچبا قدرت، مردی را به خاطرش می

  شست.و حس انتقام را از دل و جانش می

خواست که ديگر برايش اهميت شان نبود طوری میمردش را حتی اگر عشقی بين

نداشت سينا قاتل نبود، اهميت نداشت حسام چه خيانتی کرده بود! اهميت نداشت که 

ه بود که ها به منزل مردی رفتلباس عروس به تن نکرده بود و چون مادر مرده

  روز اول نخواسته بودش.

خوابيد و شب تا صبحش را، در ها بدون حضور او نمیمهم اين بود، آن مرد، شب

  گذاشت.کشيد و پلک بر هم نمیيک تراس سرد، سيگار می

اش را همراه با هر نخ سيگارش دود کرده بود تا آفتاب برآيد و انرژی نداشته

  شود.نياليش را ببيند که از در وارد می

کرد اين سه اش با او، سه ماه بود اما حس میمردی را به ياد آورد، که عمر زندگی

  ماه چون سه قرن تجربه و خوشی گذشته است.
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با خود فکر کرد در آن مدت کوتاه آن همه رنج کشيدم و آن همه رنج کشيديم. پس 

لحظه  چرا حاال حسم به آنچه گذشته است رؤيايی در بهشت است؟ منی که تا چند

  خواندم.پيش زندگی با شاهين را اجباری می

ديد که در تعجب اين تناقضات دل و عقلش مانده بود و خود را درگير حسی می

  عجيب ناشناخته بود.

  بيا پايين عزيزم. -

نيال رو به سينا کرد. چند لحظه گيج و منگ او را نگريست و بعد نگاهش را در 

  اش يافت.طرات کودکیاطراف چرخاند و خود را در کوچه خا

اش را شناخت. ذهنش باز هم سمت شاهين نگاهی به در کرم رنگ کرد و منزل پدری

پرواز کرد و قول و قرار نزديک شبشان را به خاطر آورد که با هم بروند و مبل و 

  پرده انتخاب کنند اما حاال با لباس راحتی منزل، جلوی خانه پدرش بود.

  رو به سينا گفت:

  شاهين. -

  شاهين چی؟ -

  مون مبل بخريم. قراره بريم برای خونه -

  تو حالت خوبه؟ -

  طور گيج گفت:نيال همان

  ريزه.هان؟ آره! خوبم، فقط شاهين بياد و من نباشم دنيا رو به هم می -
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  کنه.غلط می -

  شه.سينا، من رو برگردون اون بياد و من نباشم حالش بد می -

  تا اين حد بيماره؟ -

اش را حرف سينا انديشيد. تا اين حد شوهرش بيمار بود که تاب دورینيال به 

اش از عشق است يا از احساس تنهايی بی نداشت! از خود پرسيد وابستگی

  انتهايش؟

  با اين حال منگ گفت:

  من برگردم بهتره چون... -

  سينا با صدای بلند گفت: 

  کنم.نترس، من هستم!  تمومش کن، تمومش می -

  چی رو؟ -

  همه اتفاقای بد رو. -

  کردی ولی...تو کاری کردی که نبايد می -

  ولی چی؟ -

  اون مرد خوبيه. -
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سينا وا رفت. از خود پرسيد مگر آن مرد چه کرده است که نيال اينچنين به تب و 

زند. عصبی بود و وا مانده. صدايش تاب افتاده است. گيج و دور از خود حرف می

  زد. گفت:د میلرزيد. التماس در صدايش دا

  نيال تو يکی با غيرتم بازی نکن. -

اش را های سينا باز هم زندگیدانست پا دادن به حرفنيال ترسيده و گيج بود. می

  برد.به سمت درد می

سينا را هم بيشتر از جان دوست داشت که برايش از خود گذشتگی کرده بود. حاال 

  خواست او را به خاطر شاهين برنجاند.نمی

اش را شناخته بود. بين برادر فداکار و همسر مهربانش دو راهی واقعی زندگی حاال

  گير کرده بود.

  به گريه افتاد و گفت:

  توی اون روزای سخت اون مرد حامی من بود. -

  سينا داد زد:

کشی و اش سه ماهه که زنشی. چطور خجالت نمیکدوم روزای سخت؟ تو همه -

  زه کی زن اون عوضی شدی؟گی؟ اصالً تو با اجااينا رو می

  به خاطر تو... -

  سينا داد زد:
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تونم خوشحال باشم وقتی خواهرم زير دست و پای دشمنمه؟ چطور فکر کردين می -

من اشتباه کردم، درست. اما در رابطه با حسام و چيزی که تو وجودشه اشتباه کردم 

  ز خودم بگذرم تا تو خوشحال باشی.که ا نه در رابطه با اين

  تر شد و با صدای آهسته و نگاه پر از دردش گفت:نا آرامسي

  رد نشی، ولی تو من رو خورد کردی.من به خاطر تو اين کار رو کردم که خو -

  بعد پياده شد و در را بست. 

آمد از ماشين پياده شد. سينا کنار در ايستاده بود و هايی که بند نمینيال با اشک

  ان ريموت را زد. ماشين قفل شد.زمفشرد. همداشت زنگ در را می

  نيال سمت او رفت.

سينا در را هل داد و بعد دستش را روی کمر نيال گذاشت و او را به درون حياط 

  هدايت کرد. 

ی نيال انداخت و خودش هم پس از او وارد شد و در را بست. دستش را دور شانه

  گفت:

  شه.گريه نکن همه چيز درست می -

  شه؟ چی درست می -

  زندگيمون، همه چيز.  -

  چطوری؟ -

  کنم.جبران میمن همه چيز رو  -
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وقتی به درون ساختمان رفتند، خانم و آقای سرمد با ديدن نيال با آن حال زار همراه 

  سينا تعجب کردند. آقا جالل نگاهی به سر تا پای نيال انداخت و گفت:

  کنی؟نيال دخترم، اينجا چکار می -

را در آغوش پدرش انداخت و از ته دل گريه کرد. انيس خانم نيال جلو رفت و خود 

  هراسان خطاب به سينا گفت:

  چی شده؟ -

  هيچی. -

  دعوا کردين؟ اتفاقی افتاده؟ -

  ين که امروز هممون دور هم هستيم؟چه اتفاقی بهتر از ا -

سينا از ديدن حال نيال در حيرت بود. با اين حال به روی خود نياورد و به سمت 

  رفت. اتاق

در اتاقش را باز کرد و به درون رفت. هنگام بستن در نيال را در آغوش پدرش 

  نگريست و بعد آن را بست.

هايش را تعويض کرد و سيستمش کاله را از سرش کشيد و روی تخت انداخت. لباس

را روشن کرد. آهنگی پلی کرد و خود را روی تخت انداخت. به سقف خيره شد و 

دانست در آن مدت چه بر سر خواهرش آمده است انديشيد. نمیبه رفتارهای نيال 

  ترسيد.که تا اين حد از برگشتن شوهرش به منزل می

  فهميد حال نيال برخاسته از چه احساسی است؟حتی نمی
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  از نگرانی از خوشحالی از سرگردانی از ترس و يا از نجات بود.

  ت او نديده است.ای شادی در نگاه نيال و حرکااو حتی مطمئن بود ذره

چرا نيال اين همه هراسونه؟ از نبود «فهميد. از خود پرسيد: درست حس او را نمی

  »حسام، از اين زندگی و مشکالتش، از ترس اون مرد که همسرش بود، از چی...؟

چه که به او گذشته بود. چيزی که در کمی نگران بود. نگران از حال نيال و آن

  نيال خوشحال نيست.زد اين بود، مغزش زنگ می

دستش را تا کرد و ساعدش را روی صورتش گذاشت. فکرهای مختلف در ذهنش 

  گذاشتند.داد و راحتش نمیالن میجو

در افکار خود غرق بود که چند ضربه به در خورد و در باز شد. ساعدش را برداشت 

  و ديد که پدرش به درون اتاق آمد.

  ی تخت پايين برد و گفت:يش را از لبههايش تکيه کرد و نشست و پاهاروی دست

  د.بفرمايي -

آقا جالل در را بست و رفت صندلی پشت ميز رايانه او را برداشت و مقابل سينا 

  گذاشت و نشست و گفت:

  چرا رفتی نيال رو آوردی؟ چرا اينقدر حالش بده؟ -

  من بايد بگم بابا؟ -

م و يا اين چند روز اخير برای گرفتيپس کی بايد بگه؟ ما هر روز با نيال تماس می -

  طور حالش بد نبود.خريد خونه و وسايلش همراهش بوديم هيچوقت اين
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  نبود؟ -

  نه عزيزم، اصالً. -

  خوب اينا يعنی چی؟ -

  يعنی اينکه به اين هم فکر کن شايد نيال دلش رو جايی توی اون زندگی جا گذاشته! -

  خوره؟نيال غصه حسام رو نمی -

کم انگار فراموشش کرد. براش سخت بود ولی خوشبختانه ولی بعداً کماوايل چرا.  -

  مرد زندگيش اونقدر مرد بود که نذاره به خواهرت بد بگذره.

  يعنی هوای نيال رو داره؟ -

دونم که تو چقدر نيال رو دوست داری، حتی با کارت، عشقت آره، خيلی. سينا می -

ال هم عاشق تو بود. اگر نبود اين کار به خواهرت رو رسوندی اما اين رو بدون، ني

  کرد.رو به خاطر تو نمی

  اما من... -

دونم که به حسام اعتماد کردی، ولی تو که نبودی ببينی حسام دونم پسرم میمی -

با خواهرت چکار کرد؟ اون نيال رو ول کرد. نيال يک شبه از حسام دل نکند. نيال 

برد، ی تو، از افسردگی مادرت رنج میدلزده شد. وقتی که نيال داشت از غم دور

اون پسر ولش کرد. حسام نخواست بمونه و درد نيال رو تسکين بده. چه بدتر که 

  قاتل هم بود حاال از سر عذاب وجدان يا زرنگی از نيال دور شد.



972 
 

اما در کل کار درستی نکرد و نيال رو توی اوج نا اميدی تنها گذاشت. نيال تصميم 

دی به حسام نيست و پای اون موندن ارزشی نداره، به فکر تو گرفت حاال که امي

  باشه.

کنه؟ چون حس کردم نيال خيلی اين مرده که نيال رو گرفته چطور؟ نيال رو اذيت می -

  ترسيده.

  حق داره. -

  چطور؟ -

 ترسه که دوباره حالش بد بشهچون اين پسر يک دوره افسردگی رو گذرونده، می -

ای هست کرد اون مرد با شعور و فهميدهاونطور که نيال تعريف میاما با اين حال 

  کنه. پس بذار برگرده سر زندگيش. و نيال اين جرأت رو داره که بهش تکيه

  سينا غمگين و سرخورده گفت:

  ام زندگی هم داره؟چارهمگه خواهر بی -

اما  زندگی داره هيچ، ناخواسته مرد خوبی هم نصيبش شده. کمی مشکالت دارن -

  قابل حل هست. 

  سينا غمگين و با صدای سنگين گفت: 

  بابا. -

  جانم!  -



973 
 

نيال ناموسمه، خودش رو تقديم کرده که من آزاد بشم. اين برام سخته. به خدا  -

کس و کارا رفته تو اون خونه. خيلی سخته. فک مردن بهترم بود. خواهرم مثل بی

دردناکه. خواهرم تا ابد تو اون کنن، خيلی و فاميل پسره به چه چشمی نگاش می

کنن تونه خانومی کنه چون همه فکر میمونه. نمیخونواده يک وصله ناجور می

تونه از حق خودش دفاع کنه چون جای خونبس رفته. اون خواهر قاتله. نمی

تونه به شخصيتش، به خانوادش، به موقعيتش بنازه چون من به عنوان قاتل نمی

  خودم رو معرفی کردم.

دونی چرا؟ چون بابا، اون مرد بهترين مرد دنيا باشه از نظر من برای نيال کمه. می

شو دوست نداره. دار بشه کسی بچهنيال بين اون خانواده موقعيت مناسبی نداره. بچه

چون خواهر قاتل يک مرد از اوناست. نيال تو اون خانواده تا ابد تنهاست. محبت 

ن بايد حرف بشنوه و دم نزنه. هر کی از راه رسيد بينه، چون خواهر قاتله. اونمی

  واست باز بزن چون داداشم قاتله. و بهش تو سری زد بگه ممنون که زدی، دلت خ

  آقا جالل آهی کشيد و گفت:

  شن. کم باقی مشکالت هم حل میتو راست ميگی اما حاال که همه چيز ثابت شده کم -

  بابا. -

  جانم.  -

  شه. خانواده رو بسنجم ببينم چطور میبذارين من عيار اين  -

  فقط بگم شوهرش آدم صبوری نيست و بايد زودتر قال قضيه رو بکنی. -

  باشه.  -
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  بهتره ببينيش، باهاش حرف بزنی. -

  هايش را روی صورتش کشيد و گفت:سينا کالفه دست

 تونمبذارين کارم رو بکنم، تا آرامش بگيرم و خيالم راحت بشه. اينطوری نمی -

  خوام خودم بفهمم وضعيت چطوريه؟دلمو راضی کنم. می

  اقب باش شوهر نيال رو اذيت نکنی.باشه. اما مر -

  سينا پوزخندی زد و گفت: 

ما کم اذيت شديم؟ اصال رحم نداشتن. حرفا و حرکات مادرش رو روز دادگاه  -

بد شد زد؟ مامانم چطور حالش رحمی چطور داد میکنم. يادتونه با بیفراموش نمی

و افتاد؟ اينا اون آدمان. نيال رو زجر ميدن. پيشونی نيال رو ديدين؟ چطور بذارم تو 

  اون خانواده بمونه.

  شوهرش مراقبش هست. -

  اينطوری؟ -

  چی بگم!  -

  بذارين من کارم رو بکنم.  -

  باشه.  -

  آقا جالل از جايش بلند شد و سمت در رفت و گفت:

  استراحت کن. -
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  ال بياد. لطفاً بگين ني -

  باشه. -

هايش هايش را به هم گره کرد و روی لبآقا جالل از اتاق بيرون رفت و سينا دست

  گذاشت. 

هايش های ورم کرده و صورت به هم ريخته. سينا دستکمی بعد نيال آمد، با چشم

را از هم باز کرد. نيال جلو رفت و کنار او نشست. سينا او را در آغوش کشيد و 

  اد. کمی تکانش د

  نيال.  -

  جانم.  -

  به من اعتماد داری؟  -

  معلومه.  -

  دونی دوستت دارم؟ می -

  بله.  -

  خوام زندگيت رو به هم بريزم. پس مطمئن باش نمی -

  دونم. می -

گردی فقط بايد از فيلتر من رد اگه شوهرت آدم خوبی باشه به زندگی باهاش برمی -

  بشه، باشه؟ 
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  خوای چکار کنی؟ می -

  شی!بعدا متوجه می -

کنم بهتر اما خانوادش! خورده حسابی باهاشون دارم که بايد صاف بشه. کمک می

  گيرم.حان من رد بشن طالقت رو میقَدرت رو بدونن. اگر از امت

  نيال خود را از آغوش سينا بيرون کشيد و گفت:

  سينا! اين چه حرفيه؟ -

  نگرانشی؟  -

  خيلی زياد. -

رک کرد و دسته گل روی صندلی بغلش را برداشت. پياده شد شاهين ماشينش را پا

  و در ماشين 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 خود گفت:اه کرد. نيال آنسمت ساختمان رفت و تراس طبقه باال را نگ

  بهتر، چون ممکنه سرما بخوره. -

ها باال رفت وارد راهرو شد شد و بعد وارد سالن شد و باصدای بلند وقتی از پله 

  گفت:

  سالم. -
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  سالم، چرا کسی به استقبال نيومد؟ -

  و شال گردنش را از دور گردن باز کرد و گفت:

  چقدر بيرون سرده. -

  نکشيد که بانو دستپاچه از اتاقش بيرون آمد و گفت:طولی  

  سالم عزيزم... خسته نباشی. -

  ممنون بانو جان، عيال من کو؟ -

  نيال؟ -

  شاهين لبخند زد و گفت:

  ای هم هست؟مگه کس ديگه -

  نه. اما... -

  اما چی؟ -

هايش را به هم ماليد. شاهين متوجه اضطراب او شد. آهسته جلو رفت و بانو دست

  نگران پرسيد:

  بانو جان، طوری شده؟ -

  بيا بشين. -

ها کرد و رفت مقابل بانو بانو رفت و روی يک مبل نشست. شاهين نگاهی سمت پله

  نشست و دسته گل را کنارش گذاشت و گفت:
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  چی شده؟ نيال چرا نيست؟ -

  اول از هر چيز خونسرديت رو حفظ کن... -

  کو؟ شم، نيالچی شده بانو؟ دارم نگران می -

  شاهين جان، يکی دو ساعت پيش يک آقايی اومد دم خونه. گفت داداش نيالست.-

  های شاهين گرد شد. چشم

  بانو ادامه داد،

  پسره گفت بگين نيال بياد. -

  ال رفت دم در که با هم حرف بزنن.ني

کردم. پسره سوارش کرد و بردش با خودش و هنوز داشتم از اف اف نگاشون می

  هم نيومدن. 

  دنيا روی سر شاهين آوار شد. زير لب گفت:

  اومد؟  -

  که نگران نشی ولی برنگشتن هنوز. گفتم زنگ نزنم -

اش را شاهين به کنار خم شد و دست در جيب شلوار مشکی کتانش کرد و گوشی

بيرون کشيد و با نيال تماس گرفت. چند لحظه بعد صدای زنگ گوشی او از آشپزخانه 

  برخاست. 

  جا گذاشته مادر.  واش رگوشی -
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  شاهين از جايش بلند شد و گفت:

  لعنتی... لعنتی... -

  و بار سوم با صدای بلند فرياد زد:

  لعنتی. -

  مشغول قدم زدن در سالن شد و گفت:

  حتماً همه چيز رو بهش گفته. ای وای، ای وای. -

  چی شده مادر؟  -

  شاهين سر بلند کرد و رو به بانو گفت:

  خودش برد؟ نيال چيزی هم با -

  رفت. نه، هيچی. با لباس راحتی بيرون -

  احساسم بده، احساسم بده.  -

  مگه داداشش نبوده، خوب.  -

  شما از هيچی خبر ندارين. -

  شاهين سراسيمه به سمت در سالن رفت. 

  کجا ميری مادر؟  -

  رم سراغ نيال.می -

  شايد خودش برگرده.  -
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  گرده.برنمی -

ها پايين رفت. تقريباً طول از سالن خارج شد. با سرعت راهرو را طی کرد و از پله 

باغ را دويد و از در بيرون رفت. وارد کوچه شد. سوار ماشينش شد و آن را به 

  حرکت در آورد.

اش به صدا در آمد. سريع جواب داد و روی اسپيکر در همين حال بود که گوشی

  زد.

  جانم.  -

  . خوبی مادر؟سالم شاهين -

  سالم مادرخوبم. شما چطورين؟ -

  . خبر داری برادر نيال آزاد شده؟بد نيستم -

  شاهين کمی مکث کرد و بعد گفت:

  شما از کجا خبر دارين؟ -

زد. هايی نيال رو صدا میامروز اومد در خونه. به زور اومد تو و با چه عربده -

  عموت رو دادم.گفتم نيستين و آدرس خونه 

  معترض گفت:شاهين 

مامان چرا به من زنگ نزدين؟ چرا آدرس خونه عمو رو دادين. من نبودم اومده  -

  نيال رو برداشته برده؟ 

  برده؟ نيال چطور همراهش رفته؟  -
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  فکر کنم داداشش باشه ها! حتما بهش گفته چه اتفاقی افتاده.  -

  گرده. نيال تو رو بخواد، برمی -

  اگه داداشش نذاشت چی؟  -

  گه دست اونه. م -

  پس دست کيه؟ -

  او با نگرانی گفت:

  بايد قطع کنم. امری نيست؟  -

داداشش خيلی جوشيه، مراقب باش. برخالف اون لبخندهای خونسرد و ديوانه  -

  ی زمان دادگاهش، خيلی عصبی بود امروز. کننده

  باشه. -

  شاهين خداحافظی کرد و ارتباط را قطع کرد. 

که کنار سرش سوت کشيد و صدايی را در مغزش شنيد. اش کشيد دستی به چانه

  پلک چپش روی هم افتاد و زير لب گفت:

  لعنتی باز هم شروع شد. -

ها را پشت سر گذاشت و بی و بعد شقيقه اش را ماساژ داد. او به سرعت خيابان

  شد. گيرها رد میتوجه از روی سرعت
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وقتی به مقصد رسيد پياده شد و زنگ در را فشرد و منتظر شد. سرد بود اما توجهی 

  به سردی هوا و برف نازکی که روی زمين نشسته بود نداشت. 

  قی باز شد و او باعجله وارد شد. در با صدای ت

انيس خانم به جلوی اتاق سينا رفت و در زد و وارد شد و ديد که سينا در حال 

  است، هر دو به انيس خانم نگاه کردند. صحبت با نيال 

  نيال، شوهرت اومده. -

نيال مضطرب سر پا ايستاد و دستش از دست سينا جدا شد. سينا تعجب زده حرکات 

او اگر مرد خوبی است، نيال چرا تا اين «پرسيد:کرد و از خود مینيال را نگاه می

  » حد مضطرب است؟

  سينا هم برخاست و گفت:

  رم.می تو بشين، من -

  نيال هراسان به سينا نگاه کرد و بعد سر تکان داد و گفت: 

  نه، کسی حق نداره اذيتش کنه.  -

او سمت در راه افتاد و مادرش را کنار زد و از سالن خارج شد. سينا حس کرد اين 

برای آن مرد دست و دلش دختر هيچوقت عاشق حسام نبوده است که اينچنين 

  لرزد. می
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وارد سالن شد و با ورودش نيال را نزديک در ورودی ديد. انگار  شاهين در زد و

محابا در آغوش کشيد آبی روی آتش ريختند. فاصله را به صفر رساند و نيال را بی

  و گفت:

  خيلی نگرانت شدم. -

  من خوبم. -

سينا به سالن آمد و با ديدن نيال در آغوش شاهين يکه خورد. با خود فکر کرد چقدر 

  حاظ چهره و تيپ و قيافه عوض شده است. شاهين از ل

ای روی سر نيال نگاه شاهين باال رفت و در نگاه مشکی و سرد سينا نشست. بوسه

  زد و از او جدا شد و بعد به خانواده نيال که منتظر ايستاده بودند سالم کرد. 

  هر سه جوابش را دادند. آقا جالل گفت:

  بيا بشين پسرم. -

جا بماند. دوست داشت دست نيال را يک دقيقه ديگر آن خواست حتیشاهين نمی 

جا دور شود. با اين حال سعی کرد آرامش خود را حفظ کند. بگيرد و سريع از آن

  جلو رفت و با آقا جالل دست داد و بعد دستش را سمت سينا بلند کرد. 

ن های منتظر او خيره شد و بعد آرام دستش را در دست شاهيسينا به چهره و چشم

تر از حِد معمولی بود. شاهين هم متوجه گذاشت و فشرد. فشار دستش کمی بيش

شد و فک سخت شده او را نگريست. اما نخواست مقابله به مثل کند و آرامش خود 

  را حفظ کرد. سينا کوتاه آمد و دستش را پس کشيد. 
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  خوش اومدين.  -

  سينا سر فرود آورد و جواب نداد. 

  شاهين روی مبل دونفره نشست و بعد سينا و آقا جالل نشستند. 

شاهين سمت راستش را نگاه کرد و نيال را نگريست. تا رسيده بود کلی اضطراب 

  کشيده بود. دستش را سمت نيال بلند کرد و گفت:

  بيا بشين عزيزم. -

  های تن نيال کرد و گفت:نيال جلو رفت و کنار او نشست. نگاهی به لباس

  با اينا اومدی؟ -

  بله.  -

  ات هم که جا گذاشتی. چرا اينقدر با عجله؟ خيلی نگران شدم. گوشی -

  ببخشيد ديگه شد.  -

  شاهين دستش را روی کمر نيال کشيد و گفت:

  کردی.اشکال نداره. ولی کاش قبلش خبرم می -

  سينا اونقدر عجله کرد که نشد.  -

  فدای سرت. -

او چهره نيال را برانداز کرد. دانست گريه کرده است. به حساب گريه خوشحالی 

  برای آزادی سينا گذاشت. 
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توانست درست کشيد و نمیپس ترجيح داد چيزی از او نپرسد. سرش سوت می

  حواسش را جمع کند.

چايش آمد. از همه پذيرايی کرد و بعد شيرينی آورد که شاهين  انيس خانم با سينی

  کرد.رد 

  اين شيرينی آزادی سيناس، بايد بردارين. -

دستی گذاشت. با اين حال چايش را داغ و شاهين يک شيرينی برداشت و در پيش

تلخ نوشيد. در تمام طول مدت احساس بدی داشت. حضور سينا به او حال بدی را 

  دانست که دليلش چيست! کرد و درست نمیمنتقل می

  خطاب به نيال گفت:بعد از دقايقی سکوت، شاهين 

  عزيزم، پاشو ديگه بريم.

  کجا برين، شام حاضر کردم!  -

-  ً   شه.استراحت کنم واگرنه شديد می ممنون مادر، يک مقدار سر درد دارم. بايد حتما

  سينا از جايش بلند شد و سمت اتاقش رفت. نيال گفت:

  پس بهتره بريم. -

  سينا در اتاقش را باز کرد و گفت:

  ی؟با اجازه ک -

  همه به او چشم دوختند. او برگشت و خطاب به نيال گفت: 
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ذاری اگه رفتی ديگه برنگرد و بعدش ديگه نه از اين خونه پات رو بيرون نمی -

  من نه تو.

  همه مات شدند. نيال به حرف آمد و معترض گفت: 

  های ما اين بود؟ سينا نتيجه حرف -

   ايد تکليف يک سری چيزا روشن بشه.بله. ب -

  شاهين از جايش بلند شد و سعی کرد خونسرد باشد. با آرامش گفت:

  کنين؟شما برای همسر من تعيين تکليف می -

  وقتی خواهر من بود، همسر شما نبود.  -

  ؟ االن که همسر منه و به حرف من.چه ربطی داره -

  سينا پوزخندی زد و گفت:

  کی به حرفته؟آره! حرف بزن ببينم همتون خودتون رو به خواب زدين،  -

  بعد حين چرخيدن گفت: 

  تشريف بياريد. -

و به درون اتاقش رفت و در را باز گذاشت. نيال با ترس دست شاهين را گرفت. 

  های نگران نيال کرد. شاهين نگاهی به چشم

  ای زد و گفت:لبخند دلگرم کننده

  نگران نباش. -
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نگران به دستش را روی بازوی نيال زد و به اتاق سينا رفت و در را بست و بقيه 

  جای خالی او خيره شدند.

وقتی شاهين وارد اتاق سينا شد نگاهی به سر تا سر اتاق انداخت. يک اتاق ساده 

  زد.و معمولی که سادگی صاحبش را جار می

  ای به تخت کرد و خطاب به شاهين گفت:سينا اشاره

  شين.ب -

هايش را روی شاهين با وجود سردرد و اعصاب متشنجش نشست و آرنج

اش گذاشت زانوهايش گذاشت و به سينا خيره شد. سينا صندلی را نزديک ميز رايانه

و نشست. پای چپش را روی پای راستش انداخت و دست راستش را به ميز تکيه 

  کرد و کف اتاق را نگاه کرد.

  اهين دلش نخواست از او دليل اين خلوت را بپرسد.چنان در خود فرو رفت که ش

که سينا آهی کشيد و سر بلند کرد و چند دقيقه در سکوت سنگينی گذشت. تا اين

  خطاب به شاهين گفت:

گرفتم اما اگر اين کار رو کردم تنها دليلم من نبايد اون شب قتل رو به گردن می -

ره. چون فقط يکی دو روز به دونستم چقدر حسام رو دوست دانيال بود چون می

خواستم اون پسری که با اون وضع جلومون افتاده عقدشون مونده بود. چون نمی

  بود اگر مرد، حسام به خاطرش اعدام بشه.

خواستم بعد از مرگ بهترين دوستم، پرپرشدن خواهرم و غم و افسردگی چون نمی

  خواهرم رو ببينم.
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نم رو کف دستم گرفتم تا يک وقت غم من اونقدر خواهرم رو دوست دارم که جو

دونستم توی وجود حسام هيچی نيست. حسام مرد مرگ عشقش رو نبينه. اما نمی

روزای خوش بود. تا همه چيز خوب بود، مردونگی کرد همين که همه چيز به هم 

ريخت نامرديش رو اثبات کرد. کاری کرد، خواهرم جونش رو کف دستش بگيره و 

  برادرش رو نجات بده. خودش رو فدا کنه تا

برادری که در واقع هيچ خطايی مرتکب نشده بود. اين يعنی من و نيال حاضريم 

  بدترين شرايط رو بپذيريم اما خواهر يا برادرمون طوريش نشه.

من حسام رو يک مرد واقعی شناخته بودم که اين کار رو کردم اما اشتباه بود. شايد 

کردم. حسام دوستم من اين کار رو براش نمیاگر هر کس ديگه به جای حسام بود، 

بود، شريکم بود. به هر حال از من هم کوچيکتره. اون شب خيلی ترسيده بود. اون 

  تک فرزنده و شرايط هم خيلی نگران کننده بود.

من توی اون شرايط خونسردتر عمل کردم. اميد هم داشتم که اگر اتفاقی بيفته 

  ا کوتاه نيومدن.گيريم. اما خانواده شمرضايت می

رحميشون بود. بود يا نبود، حقشون بود. خون پسرشون ريخته خوام بگم از بینمی

شده بود. حق داشتن که حقشون رو طلب کنن. حق داشتن که ناراحت باشن. حق 

  داشتن که نبخشن.

  اما حق نداشتن توهين کنن.

  .شاهين ششهايش را پر از اکسيژن کرد و سرش را باال پايين انداخت

  اما رفتارهای مادرتون، اون همه نفرين فراموش شدنی نيست. -



989 
 

  ها رو اينطوری بگيرين؟ با گرفتن نيال از من؟خوايين انتقام گذشتهحاال شما می -

ام به کسی آزار خوام انتقام بگيرم؟ من کجای زندگیکنن من میچرا همه فکر می -

خانواده شما همه حق داشتن  گم،رسوندم که حاال بخوام برسونم؟ من که دارم می

  از قاتل پسرشون متنفر باشن.

  حاال که معلوم شده شما قاتل نيستين اين خيلی خوبه. -

  بهتره تند نريم. من و شما بايد يک دور همه چيز رو مرور کنيم. -

  چی رو؟ -

  حکم قصاص من در اومد و گفتم اشکال نداره. تا اينجاش حق با شما بود. -

  و بعد؟ -

؛ اما ی شما. به پدر شما پناه آورد و خواهش کرد من رو ببخشناومد خونه نيال -

نبخشيدن که باز هم حق داشتن. ولی به چه حقی به خودشون اجازه دادن در ازای 

آزادی من، خواهر من رو برای پسر بيمارش خونبس کنه؟ اونقدر توی وجود 

نداره. اما چطور چنين  خودشون نديدن که من رو ببخشن. حاال که نبخشيدن اهميتی

ای رو مطرح کردن؟ اون هم از دختری که به دست و پاتون افتاده و داره خواسته

  کنه؟ازتون طلب کمک می

  ذاره.پدر من آدم بدی نيست. به نيال هم خيلی احترام می -
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ذاشتن که به عنوان يک دختر درمونده پاش رو گذاشت تو بايد روزی احترام می -

ن فکر وحشتناکی به ذهنشون برسه. ناموس مردم رو نشونه بگيره. خونتون نه چني

  ناموس آدم با جونش هم قابل

  کردين.مردم اما اين کار رو نمیتعويض نيست. کاش من می

کرد. فشاری را که داشت تحمل شاهين به عنوان يک مرد حال سينا را درک می

  فهميد.کرد میمی

  سينا گفت: هايش را روی صورتش فشرد و رو بهدست

هر اندازه که شما روی ناموست غيرت داری، االن من ده برابر روش غيرت دارم.  -

کنيم. ما اوايل زندگيمون مشکالتی داشتيم. ولی داريم کنار هم با صبر حلشون می

  نيال برای من خيلی محترمه. به بودنش عادت کردم. وقتی نيست کم ميارم.

  سه ماهه؟ -

  شناسمش.هاست که میانگار سالسه ماه؟ شايد! ولی  -

  اسمت چی بود؟ -

  شاهين! -

  ها بود.اهرم ارزشش بيشتر از اينشاهين، خو -

  شاهين سينا را نگريست. درد در سرش چرخيد. لبخند تلخی زد و گفت:

  من چه گناهی کردم آخه؟ -

  سينا او را برانداز کرد. شاهين آرام گفت:
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م يهو غيب شد رفت. من موندم و يک يک روزی کسی رو دنيادنيا دوست داشت -

  جواب. اونقدر فکر کردم که شدم يه روانی.دنيا سوال بی

يک شب کسی داداشم رو کشت. بعد از چند وقت بابام گفت خواهر قاتل رو بگير تا 

شه هم جون کسی رو نجات دادی. قبول ات رو به راه میقاتلو ببخشم. هم زندگی

  ماجرا شد. نکردم اما حرفای پدرم باعث اين

من حتی سراغ نيال رفتم و گفتم حرف پدرم رو رد کنه چون من آدم زندگی مشترک 

ام دروغ تونم در مورد خانوادهنيستم، ولی نيال خودش اين تصميم رو گرفت. نمی

بگم اما از اولين شبی که به عنوان همسرم، پاش رو گذاشت تو خونمون من سعی 

  کردم باهاش خوب تا کنم.

ارزش، با اين دختر بد نکرد. اشتباهاتی داشتم، بله! من مشکل روانِی کماين آدم 

عصبی دارم اما توی مشکالت زندگيم در اوج عصبانيت دستم رو روی خواهرتون 

  بلند نکردم.

  جز يه شب که رفته بوديم اصفهان و بهتره دليلش رو از خودش بپرسی.

  تو خواهر من رو زدی؟ -

  زدم. -

هايش را روی هم فشرد تا عنان از کف ندهد. شاهين د و پلکسينا نفس عميقی کشي

  ادامه داد:

اين مرد روانی، در باقی موارد سعی کرد درست رفتار کنه و هر چی بيشتر  -

  همديگر رو شناختيم، بهتر با هم کنار اومديم.
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شه شم. شدت مشکالت روحيم با وجود نيال داره کمتر میکم دارم بهتر میمن کم

سرنوشت بذاره. متأسفم که در حد نيال نيستم و نيال ارزشش بيشتر از من فقط اگه 

  کنم تا بهتر و بهتر بشم.ام رو میارزش دارم تمام سعیبود اما همين منه بی

  کنی که باعث بشی نيال از کارش استعفا بده؟ اينطور سعيت رو می -

  خواسته من نبود، خودش اينطور تصميم گرفت. -

  تونی عادی برخورد کنی، نه؟نمیچون تو  -

گفت شاهين نگاهش را غمگين و وامانده به زير گرفت. به نظرش سينا راست می

دانست اين بود، بدون هايش بر پايه حقيقت بود.اما چيزی که سينا نمیو مؤاخذه

  شد.نيال نمی

  زد را بلند کرد و گفت:کم داشت به سرخی میشاهين نگاهی که کم

دونم تا قبل از نيال چطور ها بدون نيال خيلی سخته. من حتی نمیظهگذروندن لح -

  کشيدم، به چه اميدی؟!کردم، چطور نفس میزندگی می

  اينا همش تلقينه. -

  تونين اسم احساسات ما رو تلقين بذارين؟چطور می -

  از حال و روز و مدت آشناييتون مشخصه. -

رحم حرف نکردين اينقدر بی و شايد چون شما توی اين سن عشق رو تجربه -

  زنين.می
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ای نيست ها، لياقت خواهر من زندگی توی خانوادهدر هر صورت، گذشته از اين -

که با گلدون بزنن تو صورتش يا شوهرش بخواد به هر دليلی روش دست بلند کنه، 

  بايد اين شرايط تغيير کنه.

  چطوری؟ -

  دونم يا طالق، يا...من نمی -

  ند شد و با فک کليد شده گفت:شاهين از جا بل

  آد.اسم طالق رو روی زندگی من نيارين، چون اون روی سگم باال می -

  کرد. گفت:سينا با آرامش شاهين را برانداز می 

خواهرم داره با کی زندگی خوام اون روی تو رو ببينم تا بفهمم من هم دقيقاً می -

  کنه!می

دانست که نبايد االن عصبانی شود. میشاهين نفس عميقی کشيد و سعی کرد آرام 

  لرزيد.هايش میشود. سعی کرد بر خود مسلط شود اما دست

  با چهره در هم رو به سينا گفت:

  و يا... -

. بايد به ات لياقت داشتن نيال رو دارينيا اينکه بايد به من ثابت کنی تو و خانواده -

و يک جايگاه مناسب  عنوان يک مرد ارزش واقعی خواهرم رو بهش برگردونی

براش بسازی. اين زندگی نيست که شماها دارين. به چيش دل خوشين؟ به اينکه 

خوايين دونفری تو يک خونه زندگی کنين و نه خانواده نيال تو رو قبول داشته می
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شه به دو نفر زير يک باشن، نه خانواده تو نيالرو؟ مگه زندگی مشترک ختم می

  سقف؟

اس. پيوند دو فرهنگه. بايد دو طرف همديگر رو دو خانوادهزندگی مشترک پيوند 

های گناهکار خوام خواهرم تا ابد مثل غريبهشه. نمی؛ واگرنه نمیقبول داشته باشن

  نه در صورتی که هيچ گناهی نکرده.زندگی ک

کرد در يک جعبه کوچک گير افتاده است. نفس آورد. حس میشاهين نفس کم می

  رود آورد و گفت:عميقی کشيد و سر ف

  باشه. فقط نيال... -

  مونه.نيال اينجا می -

  شاهين سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

  با من اين کار رو نکن. -

دونين که در ازای جون يک قاتل خواهرم خونبس شده و من قاتل نيستم. شما می -

  تونم خواهرم رو پس بگيرم.پس می

ک خودکار از داخل قلمدانش بيرون کشيد و با نگاه هايش را گزيد. سينا يشاهين لب

  به آن گفت:

  ارزش خواهرم يک سکه بود؟ -

  شاهين زير لب گفت:

  و جون يک آدم.  -
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  گناهه.اما اون آدم بی -

  گفت من گناهکارم.وقع خودش هم میتا اون م -

شاهين سينا شاهين را نگريست و لبخند محوی زد. خودکار را درون قلمدان انداخت. 

  سمت در راه افتاد و گفت:

  با اجازه. -

  خدانگهدار. -

اش آشفته بود که همه متوجه شدند. نيال از شاهين از اتاق بيرون رفت. آنقدر چهره

  جايش برخاست و سمتش راه افتاد.

  نيال به او رسيد. شاهين لبخند تلخی زد و  گفت:

  با من بيا. -

  خونه؟ -

  نه! حياط. -

  جالل گفت: و بعد خطاب به آقا

  رم.با اجازه من می -

  مونی دور هم باشيم؟چرا نمی -

  ممنون، فعال. -

  و بعد رو به انيس خانم گفت:
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  با اجازه. -

  خدانگهدار. -

شاهين و نيال به حياط رفتند. شاهين پاکت سيگارش را با عجله از جيبش در آورد 

  يش گرفت و گفت:هاو سيگاری آتش زد. دو پک به سيگار زد و آن را الی انگشت

  کشم طالقت رو بگيره.احتماالً بفهمه من سيگار می -

  چی شده شاهين؟ -

  بايد بمونی عزيزم. -

  چه بايدی در کاره؟ -

  خوای بين من و داداشت يکی رو انتخاب کنی؟می -

  نه ولی... -

دونه. فکرايی به غيرتش برخورده نيال! به من اعتماد نداره. من بيمارم و اون می -

  خواد.ره و صالح تو رو میدا

کنم غير از کنه و من دارم تحمل میخواد داره اين کارا رو میچون صالح تو رو می

  کردم.گه، طور ديگه رفتار میدونستم داره زور میاين بود، اگر می

ترسم، اون زخم خورده. اگر لج کنم ممکنه بخواد شکايت کنه و از يه چيز هم می

بايد اعتمادش رو جلب کنم. نبودت برام سخته ولی برای طالقت رو بگيره. پس 

  کنم. تو هم تحمل کن.درست شدن اين زندگی و تموم شدن اين بازيا تحمل می

  ولی...  -



997 
 

  نيم به خاطر تو کنج زندون نشست. نذار دلش ازت بشکنه، دو سال و  -

ل ديد. شاهين به سيگارش پک عميقی زد. نيال مردش را نگريست. او را بسيار عاق

  کرد. ديد و بيشتر او را ستايش میهر بار يک چيز جديد از مردش می

  رو به نيال لبخند کم جانی زد و گفت:

ام. ههام شدن همدم شبکنه بايد برم قرصام رو بخورم. باز هم قرصسرم درد می -

  به نظرت بدون تو دووم ميارم؟

  نيال بی قرار گفت:

  نم.کمن هم همراهت ميام، خواهش می -

  شاهين سر تکان داد و گفت:

ام ثابت کردم، به بايد تحمل کنيم، من خودم رو به بابام ثابت کردم، به خانواده -

  کنم. غصه نخور نيال! برات لباس و وسيله ميارم عزيزم.برادر تو هم ثابت می

  يعنی واقعاً ميری؟ -

  ميام ديدنت. -

  د و گفت:شاهين نيال را در آغوش کشيد و موهای او را بوسي

  کاری نداری؟ -

  نه، فقط مراقب خودت باش. -

  حتماً. -
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  شاهين نيال را رها کرد و گفت:

  خوری.بيا برو تو سرما می -

  اهميت نداره. -

  چرا داره. -

و بعد نيال را به درون منزل هدايت کرد و در را بست و در تاريکی شب به راه افتاد. 

ر ماشينش شد و به سمت منزل عمويش از منزل سرمد خارج شد و در را بست. سوا

  های سينا انديشيد. رفت. تمام طول راه به حرف

اش ها پس بگيرد اما دوست نداشت ديوانگیتوانست به بدترين نحو نيال را از آنمی

خواست همه چيز را درست حل کند تا مبادا باعث رنجش را به کسی ثابت کند. می

  بزرگتری بين دوخانواده شود.

 ً توانست در آرامش و خوشی حل  حاال که سينا قاتل نبود و همه چيز میمخصوصا

  شود. 

وقتی به مقصد رسيد حالش اصالً خوب نبود. باز هم سردرد، آن معضل بزرگ، به 

  کرد.هايش را شروع میداشت شکنجهسراغش آمده بود و 

علی  شد. بانو سراسيمه به استقبالش آمد ووقتی وارد ساختمان شد ديدش تار می

  پس از مادرش آمد. نگران پرسيدند:

  نيال کجاست؟ -

  شاهين کتش را از تن بيرون کشيد و گفت:
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  داداشش اجازه نداد بياد. -

  حاج جليل با جديّت گفت: 

چه غلطا! مگه داداش هم اجازه حکم کردن به آبجی رو داره وقتی شوهرش  -

  هست؟

  چی بگم؟ -

  بانو کت شاهين را گرفت و گفت:

  بشين، حالت خوب نيست.بيا  -

علی زير بازوی شاهين را که تعادل درستی نداشت گرفت و روی مبل نشاند. شاهين 

  هايش را بست.تکيه کرد و پلک

  گفت؟حاال چی می -

شاهين با همان حال موضوع را توضيح داد و همه در حيرت کار سينا مانده بودند 

  هين بودند.و حاال نگران آينده شا

هايش را تعويض کرد و عد به کمک علی به اتاقش رفت. لباسشاهين ساعتی ب

  هايش را خورد.قرص

اش را از ديوار وقتی ليوان آب را روی ميز گذاشت به مقابلش خيره شد. علی تکيه

  گرفت و گفت:

کنی دنبال انتقام نيست که ايه نبايد نگران باشی. اگه فکر میگی آدم فهميدهاگه می -

  اصالً نبايد بترسی.
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  ترسم فقط االن حالم بده! من از چيزی نمی -

  برای چی؟ -

  شه.آخه نيال نيست و بدون اون نمی -

  قبالً بهت گفتم که دوستش داری ولی تو... -

  شاهين سر بلند کرد و رو به علی گفت:

خسته شدم بس که پنهون کردم. من عاشق اون دخترم و هيچ عادتی وجود نداره،  -

  ره.هيچ وابستگی وجود ندا

شد دوباره شدم. اگه غير از اين بود نمیمن عاشقشم. اگه غير از اين بود سر پا نمی

کنم. اين عادت اون شاهين قبل بشم. من با اون حتی سردردامم رو فراموش می

نيست علی، اين چيزی بيشتر از عشقه بيشتر از دوست داشتنه. اون دوای درد منه. 

  فهمم زندگی يعنی چی؟دارم. من با اون می من با اون خوشحالم، من با اون هدف

با همه اشتباهاتش، با همه يهو از کوره در رفتناش، اون با همه سادگی و آروميش،

به زندگی من نبض داد. دوباره يادم آورد که َمرَدم. دوباره يادم آورد که دارم نفس 

ی ندارم. وقتی کشم و بايد سر پا باشم. بايد محکم باشم و وقتی نيست انگار نيرويمی

  دونم بايد چکار کنم. انگار حضورش مغز و قلب منه.نيست انگار گيجم، نمی

هام. حتی يادم کنم. بدون اون من مثل ُمردهکنم، حس میمن با وجودش فکر می

  خواستم چکار کنم! هدفم چی بود؟ ميره می
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ای هايش را روی زانوهعلی جلو رفت و مقابل شاهين روی پاهايش نشست. دست

  شاهين گذاشت و گفت:

  گم هدفت چيه؟ من بهت می -

ات رو حاضر کن. کم و کسريارو تهيه کن. بارها و بارها برو سراغ اين خونه -

داداش غد لجباز هزاران بار باهاش حرف بزن. نذار نيال خونه پدرش احساس 

تنهايی بکنه. بهش سر بزن که حال و روز خودت هم بهتر بشه. با ديدنش رفع 

کنی. ببين منظور داداشش از برگردوندن جايگاه خواهرش بهش چيه؟ تنگی میدل

  همون جايگاه رو به خواهرش بده که بذاره نيال همراهت برگرده خونه.

شاهين سر تکان داد. علی کمی بعد رفت و شاهين را تنها گذاشت. شاهين در تاريکی 

ر پنجره رفت و پرده ها روی تخت نشست و انديشيد و بعد هم به کنااتاقش ساعت

ها تأثير چندانی کرد و قرصرا کنار زد و بارش برف را نگريست. درد رهايش نمی

  و ذهنش حوالی آينده گم شده بود. نگريستنداشتند. او باغ سفيد پوش را می

  نزديک صبح، از شدت سر درد و چشم درد ديگر طاقت سر پا ايستادن نداشت.

کرد. سمت تخت رفت و روی آن سقوط کرد و به پرده را کشيد و چراغ را خاموش 

  سختی تنش را باال کشيد. 

سرش را روی بالش گذاشت و چند لحظه در تاريکی مقابلش را نگريست. کمی بعد 

  زير لب گفت:

  تونم.نيال، بدون تو نمی -

  هايش روی هم افتادند و خوابش برد اما خوابی پر از تنش و پر از کابوس.و پلک



1002 
 

پريد. گاهی هم زير هايش مدام میبدنش لرزش خفيفی داشت و پلک هر چند دقيقه

  گفت.لب هذيان می

  بح رسيد و زمان به ظهر نزديک شد.تا اينکه ص

  از پا افتاده بود که بيدار نشد. اش شروع به لرزيدن کرد اما چنانگوشی 

ت ها سراغ شاهين را گرفيک ساعت بعد آقای راستاد به منزل برادرش آمد. از آن

  و بانو همه چيز را برايش توضيح داد.

آقای راستاد خود را به اتاق شاهين رساند و کنارش نشست. دستش را روی موهای 

  او کشيد و از روی صورتش کنارشان زد.

صورت سفيد و رنگ پريده شاهين را نگريست. آهی کشيد و پيشانی او را لمس 

  شارش پايين بود.يز عرق. باز هم فهای رکرد. سرد سرد بود با دانه

گوشی را از جيب بيرون کشيد و شماره پدر نيال را گرفت. چند لحظه بعد نيال جواب 

  داد.

  بله. -

  سالم. -

  سالم حاج آقا، خوب هستين. -

  پرسيای عروس خانم.از احوال -

  نيال سکوت کرد. آقای راستاد ادامه داد:

  کجايی؟ -
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  خونه پدرم. -

  از کی؟ -

  از ديروز عصر.  -

  چرا؟ -

  سينا اومد دنبالم که خونه خودمون باشم.  -

  خونه تو اونجاييه که شوهرت باشه.  -

  آخه...  -

ات طوری نيست آخه چی دختر جون؟ زبون نداشتی به داداشت بگی شرايط زندگی -

  که شوهرت رو ول کنی به امون خدا. 

ش را فشرد هايآقای راستاد نفس عميقی کشيد و رو به جلو خم شد. با انگشت چشم

  و بعد گفت:

  امان خدا که خوبه به امان خودش. -

  چی شده حاج آقا؟ -

پايين و  شاهين باز حالش بد شده و قرص خورده و روی تختش افتاده با فشار -

  های هميشگيش.همون حالت

  نيال نگران پرسيد:

  شما پيشش رفتين؟ -
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  آره االن کنارشم. -

  چرا براش سرم نزدين؟ -

  پرستارم يا دکتر؟ کی بزنه؟ من؟ -

  چرا اورژانس خبر نکردين؟ -

  وقتی تو زنشی اورژانس برای چی؟ -

  من که خونه نيستم. -

  ات باشی.چرا نبايد تو خونه -

  نيال سکوت کرد. 

  زودتر پاشو بيا خونه به شوهرت برس-

  نيال کمی به سر و وضعش فکر کرد و بعد گفت:

  باشه، ميام. -

  خوبه. -

  و رو به شاهين کرد. دستش را روی موهای او کشيد و گفت:بعد خداحافظی کرد  

کنه دونستم کمک میشه. میدونستم که اون دختر درمون دردت میمن از اول می -

بلند شی. من اون روز که برای اولين بار ديدمش نيت کردم به نامش. نيت کردم که 

نه.  وقتی مادرت ای که از مادرت بشنوم به حساب اون رضايت بدم يا اولين جمله

گفت درد خودش درمون بشه خيليه، چند روز بهش فکر کردم. اون روز نيال درمون 
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تونه درمونت باشه. خيلی هم زود سرپات کم به دلم افتاد نيال تا ابد میدرد تو شد.  کم

  کرد. 

  آقای راستاد موهای شاهين را بوسيد و گفت:

  شه.خيليم زود همه چی درست می -

  

ها را باالی سرش بست. روسريش را روی سرش يش را شانه کشيد آننيال موها

هايش انداخت و به سالن رفت. خطاب به آقا جالل انداخت و شال بانو را روی شانه

  گفت:

  سوئيچ لطفاً. -

  خوای باباجون؟ برای چی می -

  خوام برم خونه. می -

  شه. کجا بری؟ سينا بياد ببينه نيستی ناراحت می -

  حالش بده بايد برم خونه.  شوهرم -

  چی شده؟ -

  قرص و داروها رو خورده باز فشارش افت کرده. بايد برم بهش رسيدگی کنم.  -

  سينا اومد چی جواب بديم؟  -

  بگين رفت پيش شوهرش.  -



1006 
 

  ای به آقا جالل داد. انيس خانم اشاره

  خدا عاقبت کار رو به خير کنه. سينا اومد خودتون جوابگو باشين.  -

  ای به ديوار داد و گفت:نيال سکوت کرد. آقا جالل اشاره

  اش. اونجاس سر جای هميشگی -

  نيال تشکر کرد و سمت آويز رفت. سوئيچ را برداشت و رو به پدر مادرش گفت:

  دونم االن چه حالی داره.ببخشيد. بايد برم چون می -

  برو به سالمت مادر. مراقب باش همه جا رو برف گرفته.  -

  شم.چ -

نيال از در ساختمان بيرون رفت. سرما بدنش را لرزاند. در ميان برف و يخ سمت 

ماشين پدرش راه افتاد که کليد در قفل در حياط چرخيد و قامت سينا در ميان 

  چهارچوب در هويدا شد. 

سينا به درون آمد و در را پشت سرش بست. جلو آمد و با برانداز کردن نيال و 

  سوئيچ دستش گفت:

  رفتی؟جايی می -

  نيال به تته پته افتاد و گفت:

  آ... آره. -

  کجا؟  -
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  خونه.  -

  ی؟ خونه-

  شوهرم.  -

  شوهرت مگه خونه هم داره؟ -

  داره، ولی فعالً خونه عموشه.  -

  رفتی خونه عموی شوهرت؟ پس می -

  بله.  -

  چرا؟  -

ا زنگ زد و من چون حالش بد شده بايد برم بهش رسيدگی کنم. پدر شوهرم به باب -

  باهاش حرف زدم، گفت که حال شاهين باز هم بد شده. 

  اورژانسی؟ يا پرستار شخصی؟ به اورژانس زنگ بزنن.  -

  زنشم. -

  سينا با صدای بلند گفت:

کدوم زن، کدوم کشک؟ تو خودت اون ازدواج مسخره زوری رو قبول داری که  -

  کنی؟شوهرم شوهرم می

  ده. سينا لج نکن. حال شاهين ب -

  سينا با لجاجت سوئيچ را از دست نيال قاپيد و گفت:
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بينه که زنگ زده بيا برگرد تو خونه، پدرشوهرت اونقدر تو رو خوار و خفيف می -

شوهرت رو درمون کن. حتی به خودش اجازه نداده بياد سراغت؟ دستور صادر 

  کرده که حال پسر من خرابه زود برگرد؟ 

  اون شوهر منه.سينا عزيزم! در هر حال  -

ذارن و نميان دنبالت؟ نه در هر حالی! خيلی نگران پسرشونن چرا بهت احترام نمی -

  ن؟حاال که خبر دارن من قاتل نيستم پس چرا دنبالت نيومدن؟ ها

  نيال سکوت کرد. سينا بسيار جدی گفت:

  برو تو. -

الم کرد و اخم حرف به درون منزل رفت. سينا بعد از او وارد شد. سنيال دو دل و بی

کرده به درون اتاقش رفت و در را بست. نيال روی مبل نشست و زانوهايش را در 

  آغوش کشيد.

  چی شد عزيزم؟ -

  نذاشت برم. -

  کنن.اونا قبل از تو شرايط پسرشون رو ديدن نگران نباش، بهش رسيدگی می -

  انديشيد.د و به حال و روز شاهين نيال حرفی نزد و به نقطه نامعلومی خيره ش

  نيم ساعت بعد آقای راستاد دوباره با پدر نيال تماس گرفت. آقا جالل گفت:

  پدر شاهينه. -
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نيال از جا جهيد تا جواب بدهد. در اتاق سينا به شدت باز شد که نيال وسط راه  -

  خشکش زد.

  سينا بيرون آمد و خطاب به پدرش گفت:

  بدين من. -

  سينا جان... -

  م.بدين به من حرف دار -

  او به پدرش رسيد و گوشی را از دست او گرفت و جواب داد و گفت:

  بله. -

  آقای راستاد چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت:

  سالٌم عليکم. -

  عليکم و رحمة هللا، بفرمايين. -

  نيال خانم هستن؟ -

  هستن اما با من صحبت کنين، فرمايشتون؟ -

  اش؟نيال چرا نمياد سر خونه زندگی -

  ی مردم؟ونه زندگی؟ خونهکدوم خ -

  کردن که شما نذاشتی.اينا داشتن خونشون رو آماده می -

  تونه بياد همسرش رو ببره.هر وقت آماده شد تحت شرط و شروطی می -
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  ذارين؟برای برگردوندن يک زن به کنار شوهرش شرط و شروط می -

دونين من قاتل میزنی که در ازای گناه برادرش عروس شما شده بود؟ االن که  -

خوايين در حد خودش بيايين سراغش ببرينش. خواهر من نيستم. پس نيال رو می

  دين برگرده خونه.ی بهش دستور میکلفتتون نيست که اينطور

گی بچه جون؟ اينا زن و شوهرن، تحت هر شرايطی. شما نبايد باعث چی داری می -

خواهرتو طالق بده هيچ کاری  دونی اگر پسرم نخوادبشين از هم جدا بيفتن. می

دونی اگر به خاطر بردن زنش از خونه ازت شکايت کنه دوباره تونی بکنی؟ مینمی

خواستی در رابطه با کشتن پسر من دروغ نگی، خواهرت گردی زندان؟ میبر می

  خواست پيشنهاد خونبس رو قبول نکنه!می

ً اعتراض نکنيد. بر - ای رسيدگی به حال پسرتون خودش قبول کرده، پس لطفا

ً بهتون کمک میپسرتون می کنن. من تونين با اورژانس تماس بگيرين حتما

  کشم.خواهرمو هل دادم تو اين منجالب خودم هم بيرونش می

  کنی؟کدوم منجالب، چرا اينطوری فکر می -

  ها باهاتون دارم، اين اولشه.حساب من و شما به جاست جناب راستاد، خيلی حرف -

ها کوتاه بيا نيست. تی اين حرف را از سينا شنيد، فهميد سينا به اين راحتینيال وق

  به سمت مادرش که کنار ورودی آشپزخانه ايستاده بود رفت و گفت:

  دين؟مامان، گوشيتونو رو می -

  خوايش چکار؟تو اتاقمه مادر، چی شده، می -
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  بايد به کسی زنگ بزنم.  -

در و مادرش کج کرد. وقتی وارد شد در را نيال برگشت و راهش را سمت اتاق پ

بست و سمت ميز توالت رفت. گوشی را برداشت و چرخيد و به ميز تکيه کرد. 

مشغول شماره گيری شد. گوشی را به گوشش چسباند و منتظر شد. چند ثانيه بعد 

  کسی جواب داد. 

  بله.  -

  سالم خديجه خانم، خوبين؟  -

  سالم عزيزم. جانم؟  -

  صداش کنين؟  بانو هست -

  بله يک لحظه.  -

  خديجه رفت و چند لحظه بعد صدای نگران بانو در گوش او پيچيد. 

  جانم نيال جان! خوبی دخترم؟ پس کجايی تو؟  -

  سالم زن عمو، خونه پدرمم، داداشم اجازه نميده بيام.  -

شه باهاش صحبت کنی يکی دو ساعت تو رو بياره؟ حال شاهين چندان مناسب نمی -

  نيست.

  اعصاب نيال به هم ريخت

  هايش دويد. سعی کرد بغضش هويدا نشود. آرام گفت:اشک به چشم
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  شه يک کاری برام انجام بدين؟می -

  چی دخترم؟ -

امکانش هست برای من چند دست لباس و گوشيم رو بفرستين؟ من اينجا هيچی  -

  ندارم.

  فرستم.باشه دخترم برات می -

  مون رو يادداشت کنين.ه آدرس خونهششم. اگه میممنون می -

  بگو دخترم. -

نيال آدرس را به بانو خانم داد و از هم خداحافظی کردند او گوشی را روی ميز 

  توالت گذاشت و خودش روی تخت نشست.

دانست حاال حال شاهين تا هايش گرفت و به گريه افتاد. میصورتش را ميان دست

  آيد.و هيچ کاری از دستش بر نمی چه اندازه بد است

  کمی بعد مادرش به اتاق آمد و با ديدن نيال در آن حال او را به آغوش کشيد و گفت:

  خواد. گريه نکن عزيزم. مطمئن باش سينا فقط صالح تو رو می -

  شاهين حالش خوب نيست. -

  قراری؟ دوستش داری؟را اينقدر بیچ -

  رش بود و نگاهش به يک نقطه نا معلوم.نيال سکوت کرد. سرش روی سينه ماد

  زير لب گفت:
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  دونم.نمی -

  يادته اون شب گفتی فقط از اجبار باهاشی و هيچ حسی بهش نداری؟ -

اون مرد خوبيه، توی اين مدت مردی رو شناختم که هر چقدر باهاش لج کردم و  -

ار کنه. سعی اشتباه کردم اون با صبر بيشتری با من کنار اومد و سعی کرد بهتر رفت

هاش پر کرد کاری کنه احساس غم و تنهايی نکنم. تنهاييام رو با وجودش، با حرف

  کرد.

توی هر لحظه که کم آوردم و سخت گذشت کنارم بود. با اين که خودش حال خوشی 

  نداشت اما هميشه سعی کرد از خودش بگذره تا من راحت باشم.

بار گذاشتمشون توی ترازو. اون  اش کردم. هزارانهزاران بار با حسام مقايسه

  ها بود.چيزی فراتر از حسام و حسام

  اون اول به من فکر کرد، بعد به من و بازهم به من بعد به خودش.

کرد من اذيت نشم. کاری که کمتر از حسام ديدم. هر ساعت، هر روز هر کاری می

ار من رو از بر کرديم. انگها بود داشتيم با هم زندگی میکه پيش رفت، انگار سال

  شناخت.بود انگار من رو می

بينی دونست، من رو پيشام رو از پيش میهای نزدهدونست، حرفحرکاتم رو می

کنه و من هاست داره با من زندگی میکردم سالکرد طوری که گاهی حس میمی

  يادم نيست.

عمر زندگی  اين منم که فراموشی گرفتم و اين مرد داره خودش رو به ياد من مياره.

  ما هر چند کوتاهه، اما خيلی عجيب و شايد خوب گذشت.
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  اش، باز هم به فکر من بود.ی دردهای جسمی و روحیمردی رو شناختم که با همه

مردی که هيچوقت به من نگفت من رو دوست داره اما طوری رفتار کرد که زيباتر 

  از هر عشقی بود.

شم؟ چطور برای ديدنش دلتنگ نشم؟ تونم حاال ناراحت اون مرد نمن چطور می

  داد.هام رنگ میچطور احساس تنهايی به سراغم نياد؟ اون به من و لحظه

نه فقط رنگ روشن، توی اين فرصت کوتاه هر رنگی از زندگی رو بهم نشون داد. 

دونست. بلد بود تنها نذاره، اون مرد بلد بود خيلی چيزا از حس و احساس زن می

شه، بلد بود، حتی اگر نخوای دست نياز سمت کسی بگيری، چطور بلد بود هميشه با

هات رو بگيره و گرم کنه و بگه چه بخوای چه نخوای، من هستم. خوشت بياد دست

  يا نياد، من کنارتم. الزم باشه يا نباشه، من حضور دارم.

حاال هم از خودش گذشت، رابطه من و سينا خراب نشه تا به سينا بفهمونه مرد 

  کس نيست.عاده است، اون شبيه هيچالمنه. اون فوق زندگی

هايش را روی سر نيال گذاشت و خوشحال بود که نيال با انيس خانم لبخند زد و لب

  کند.ين رضايت از همسرش صحبت میا

های نيال بود. برای او چند دست لباس و لوازم مورد بانو در حال جمع کردن لباس

تی چيد. گوشی او را هم برداشت و درون جيب نيازش جمع کرد و در يک ساک دس

  ساک انداخت.

زده شاهين را نگريست. اين ضعف او را دوست نداشت. نگران از چند لحظه غم

  اين ضعف روحی او بود.
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توانست شد. اين وابستگی را؛ و اينکه نمینگران از وابستگی بيش از حدش می

  دانست.آن را کنترل کند، برايش سم روحی می

  آورد.کشت و بعد جسمش را از پا درمیذره میکه ابتدا روحش را ذرهسمی 

  ی پايين رفت.بانو از جايش بلند شد و نگاه پر غمش را از شاهين گرفت و به طبقه

  ها نشسته بودند. ای از مبلخانواده شاهين همه آمده بودند و دور هم روی دسته

  کردند.وت افکار خود را دنبال میهمه در سک

  بانو ساک را روی مبل گذاشت و گفت:

  علی جان، اين وسايل نيالست. -

  او برگ يادداشت را روی ساک گذاشت و گفت:

  اين هم آدرس منزل بابای نيال. -

  باشه، چشم. -

  منير گفت:اش را سر کشيد و از جا بلند شد که ماهاو چای

هيچی جواب  کنم اگر چيزی بهت گفتنيک وقت با کسی درگير نشی. خواهش می -

  نده. 

  چشم. -

  وار گفت:بانو سرزنش

  کنی!منير خانم! چه حرفيه توی دل همه رو خالی میماه -
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  دختری که من ديدم از خانواده بدی نيست. تو بايد به فکر چاره باشی.

کردين، برو تازه حاال که فهميدی پسره قاتل هم نيست. شما با اون شدت برخورد می

  برای تالفی نباشه وگرنه راه درازی در پيش داری.خدا خدا کن اين کارا 

  اون همه بدخلقی کردی و اون همه با کينه رفتار کردی، بايد همه رو جبران کنی.

  مگه گناه من بود که اون قتل رو گردن گرفت؟ -

  علی ساک را برداشت و سمت در رفت و گفت:

  من برم. -

  شيال از جايش جهيد و گفت:

  يام.صبر کن علی، من هم م -

  منير معترض گفت:ماه

  تو کجا دختر؟  -

  شه. شاهين بدونه رفتيم ديدن نيال خوشحال می -

  اگه باهات بد رفتار کردن چی؟  -

  کنن. اگه مثل نيال باشن نمی -

  اون داداش جوشيش رو نديدی؟ -

  شه!رم ببينم چی میحاال می -

  و با علی همراه شد. پالتويش را تن زد و شالش را سر انداخت. کيفش را برداشت
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  ربکا آرام خنديد و گفت:

  شه. نيت خيرت قبول باشه خواهر.حتماً خوشحال می -

  شيال رو به ربکا کرد و چشمکی پراند و لبخندزنان گفت:

  ساکت باش. -

  از پی علی از سالن خارج شد. 

ربکا آهی کشيد و نگاهش را به زير گرفت. بانو روی مبل نشست و رو به ربکا 

  پر مهری زد و گفت: لبخند

  خوبی دخترم؟ -

  ربکا نگاهش را باال برد و گفت:

  ممنون زن عمو، خوبم. 

  رامين چطوره؟ ازش خبر داری؟ -

  اون هم خوبه، مرسی. -

  از خودت پذيرايی کن.  -

  چشم.  -

  زنه؟ کاوه بهت زنگ می -

بيشتر همديگه کم داريم زنيم و کمبله با هم در ارتباطيم. هر شب با هم حرف می -

  شناسيم.رو می
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  های خوبی برسين. خوبه، به اميد خدا به نتيجه -

  ممنون.  -

  ربکا از جايش بلند شد و گفت:

  برم يک سر به شاهين بزنم. -

ها باال رفت و خود را به اتاق شاهين های منتهی به طبقه دوم رفت. از پلهسمت پله

  رساند.

هوش، سرم به دست روی تخت جان و بیبی مثل دفعات مکرری که او را ديده بود،

  افتاده بود. 

اش را وارد اتاق شد و در را بست. جلو رفت و کنار تخت روی زمين نشست. سينه

هايش را روی تخت گذاشت و سرش را روی ساعدهايش به تخت تکيه زد و دست

  گذاشت و به شاهين نگاه کرد.

  کشيد.صورت رنگ پريده او آتش به دل و جانش می

هايش تمامی کرد و اشکاش لرزيد و به گريه افتاد. با اندوه گريه میناخواسته چانه

  .نداشتند

کرد و خواست. رامين حال شاهين را بهتر درک میدلش آن لحظه رامين را می

آورد. هر چه نياز داشت توانست کمک حال او باشد. با آرامش برايش سيگار میمی

  راه شود. کم رو بهداد تا کممی انجام

  شد.به نيال انديشيد. بسيار دوست داشت به جای او بود اما نمی
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  در دل شاهين جا باز کند.هيچوقت نتوانست 

ً بعد از می دانست شاهين چند سال به ياد نامزدش افسرده شده بود، حاال حتما

  توانست حال بهتری داشته باشد.میهمسرش ن

ی درخشان دست او، بگذارد. با ديدن حلقهدستش را جلو برد تا روی دست شاهين 

دانست حتی دستش در نزديکی دست او خشک شد. نتوانست به او دست بزند. می

اش را روی پسندد. دستش را آهسته پس کشيد و پيشانیخود شاهين اين را نمی

  تخت گذاشت و پربغض و گريان گفت:

خالص بشه.  و عذابخدايا، خودت بهش کمک کن. تو يک کاری کن از اين رنج  -

  جز تو فريادرسی نيست.

علی جلوی منزل سرمد توقف کرد. ساک را برداشت و همراه با شيال پياده شد. شيال 

  دسته گل را روی پاکت شيرينی مرتب کرد و به جلوی در رفت و زنگ در را فشرد.

  علی ماشين را قفل کرد و کنار شيال ايستاد. کمی بعد انيس خانم پرسيد:

  کيه؟ -

  شيال هستم، خواهر شاهين. -

  بفرماييد. -

در روی پاشنه چرخيد. شيال با اشاره دست علی جلوتر راه افتاد. علی نگاهی به 

  های شيال انداخت و با بستن در گفت:های بلند چکمهپاشنه

  مراقب باش زمين نخوری. -
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  حواسم هست. -

ی تراس ايستادند که در ها طول حياط را عبور کردند و از سه پله باال رفتند. روآن

  ساختمان باز شد و نيال و انيس خانم بيرون آمدند و خوش آمد گفتند.

  شيال جلو رفت و ناخواسته نيال را به آغوش کشيد.

  نيال پلک بر هم نهاد و عطر تن شيال را نفس کشيد و زير لب گفت:

  از پيش شاهين ميای؟ -

  آره. -

  خوب بود؟ -

  بدنيست. -

  بفرمايين تو. -

او به علی سالم کرد و از او برای قبول زحمتش تشکر کرد. وقتی وارد شدند آقا 

  آمد گرمی گفت.ها خوشجالل هم به آن

هايش را تعويض کرد و از اتاق بيرون رفت. علی برخاست و شيال مات سينا لباس

  او شد. باز هم نتوانست نگاهش را کنترل کند.

آمد گفت. رو به شيال کرد و او را به سينا جلو رفت و با علی دست داد و خوش

  خاطر آورد. سر فرود آورد و گفت:

  خوش اومدين. -
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  با دست به مبل اشاره کرد تا بنشينند. شيال تشکر کرد و نشست.

قراری مجبور شد پالتويش را جمع در سکوت فرو رفت. شيال داغ کرده بود و با بی

  از تن بيرون بکشد و کنار بگذارد.

اش نشست و پای چپش را روی ديگری و شلوار جين تنگ يخیبا بلوز مشکی 

  انداخت.

  نگاهی به او انداخت و بعد رو به علی گفت:سينا نيم

  حال آقا شاهين چطوره؟ -

  علی تکانی به خود داد و گفت:

  وهللا چه عرض کنم! طبق معمول هميشه. -

  طبق معمول دقيقاً يعنی چطوری؟ -

خوره های سنگينی که میروز به خاطر مسکنشه يکی دو هر وقت سردرد می -

شه. اما خوب کنه و حالش بد میهوشی در مياد. فشارش افت میتقريبغا به حالت بی

  شه.معموالً بعدش حالش بهتر می

  تحت مداوای پزشک هست؟ -

  ها.بله بهترين پزشک -

  نتيجه هم داشته؟ -

  و گفت: علی دهان باز کرد حرف بزند که شيال وسط حرف او پريد
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بله داشته اما نه به اندازه حضور نيال توی زندگی برادرم. از وقتی نيال اومد  -

گرفت و تازيگا قرص خوردن رو زندگی داداشم خيلی بهتر شد. کمتر سردرد می

  کنار گذاشته بود که به لطف شما...

  علی به ميان حرف او پريد و گفت:

  گرده پيشمونه و بر میالبته حتماً نيال خانم تا ابد اينجا نمی -

  شاهين. چون واقعاً شاهين خيلی برای وجود نيال خانم اهميت قائله.

  بار سرش را باال و پايين انداخت.هايش را روی هم فشرد و چند سينا لب

  شيال عصبی از خونسردی سينا گفت:

  جای رامين خيلی خاليه.  -

هايش گرد شد. د و چشمسينا سوالی شيال را نگريست. نيال منظور شيال را فهمي

  سريع گفت:

  دت پذيرايی کن.شيال جان از خو -

ً بقيه به بحث آن دو گوش سپردند.   آقا جالل مشغول صحبت با علی شد و تقريبا

گرفت که انگشت شصت شيال به خاطر رفتار سرد سينا با حرص سيبش را پوست می

  خود را بريد و آخ بلندی گفت و خون از انگشتش بيرون جهيد.

  نيال از جا بلند شد و به کنار شيال رفت و گفت: 

  چی شدی؟ -
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انگشت او را نگريست. شيال دستمال را روی انگشتش فشرد و نيال برايش چسب 

  آلودی به شيال انداخت.زخم آورد. علی دوباره مشغول صحبت شد و سينا نگاه اخم

  آمد و حس خوبی به او نداشت.ش میناخواسته از آن دختر بد

و کنارش نشست و کمی بعد با دو چسب زخم برگشت و انگشت او را چسب زد  نيال

  مشغول صحبت شدند.

ها و کشيد و وقتی به ياد حرفشيال از رفتار محبت آميز و صميمی نيال خجالت می

ه شد و دوست داشت همان لحظافتاد بيشتر خجل و شرمنده میرفتارهای خود می

  جا از نيال طلب بخشش کند.همان

نها کاری که از دستش بر آمد اين بود به او اطمينان ببخشد حال شاهين خوب است ت

خوابيده است و ديگر تر تر و آرامبخشی که گرفته است، راحتو پس از سرم و آرام

  نگران نباشد.

  نگاهی به سينا انداخت و گفت:وقت رفتن شيال نيم

  تو نميای نيال جون؟ -

  گردم.مینه عزيزم، به وقتش بر  -

  ياز داره.اما وقتش همين امروزه که شوهرت بهت ن -

  نيال سينا را نگريست. شيال ابرو در هم کشيد و گفت:

  ايشون اگه صالح کسی رو بلد بود، توی اين سن زن داشت. -

  انيس خانم خنديد و گفت:
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  قربون دهنت. -

رفتند. شيال تا شان وقتی علی و شيال وارد حياط شدند، خانواده نيال به مشايعت

پايش را روی پله اول گذاشت، لغزيد و جيغ کشيد. سينا بين زمين و هوا بازوی او 

داشت. علی برگشت و سراسيمه شيال را را قاپيد و وزن شيال را با يک دست نگه

  راست کرد. سينا دستش را پس کشيد که شيال رو به او گفت:

  ممنون، ببخشيد. -

  فتن علی و شيال گفت:سينا سر تکان داد و پس از ر

خوبی، خودش سر سوزنی  فکر کنم تا برسن خونه هالک بشه. شوهر به اين -

  ارزيد.نمی

  نيال لبخند نرم و مهربانی زد و گفت:

  علی پسر عموی شاهينه. اين دختره هم شيال خواهر شاهينه. -

  پس دومادشون آشناست! -

  نه پسره زن و بچه داره. شيال هم مجرده. -

  حياط در ميان برف ايستاد و نگاهش روی صورت نيال چرخيد. سينا وسط

  لبخند شيطنت آميزی زد و گفت:

  گی؟جدی  می -

  چطور؟  -
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  ای افتاده.گفتم بيچاره پسر به اين خوبی گير چه عجوزهاش داشتم میچون همه-

  بدجنس نباش! اون دختر خوب و خوشگليه. -

  تر از تو.نه خوب-

  يک هفته گذشت.

زد مگر در مواقع لزوم. تنهايی خود منزوی شده بود. چندان حرف نمی شاهين در

  رنگ شده بود.هايش طوالنی و بیساکت شده بود و نگاه

شد. افکارش پر باره به کاغذهای جلوی دستش خيره میکرد به يکوقتی کار می

  های امروزش.ورش با نيال و نبودنکشيد به خاطرات نه چندان دمی

کرد. در طول روز کار ای خالی از نيال بود که داشت حاضر مینهتنها اميدش خا

رسيد و وسايل مورد نيازش را تهيه کرد و عصرها به امورات آن خانه میمی

افتاد یرفت و خسته و درمانده روی تخت مکرد. آخر شب هم به منزل عمويش میمی

  خوابيد. و با سردردش می

زد و شد. گاهی هم به او سر میرا جويا میزد و حال او گاهی به نيال زنگ می

  کردند. نشستند و صحبت میساعتی جلوی منزل آقای سرمد در ماشينش می

ديد. اما با اين حال به اين رسيده بود که نيال به خوبی خستگی را در چهره او می

های نيال عادت گويد. شايد اين روشی باشد که شاهين هم به نبودنسينا بد هم نمی

  ند و کمتر خود را زجر بدهد.ک
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گشت اما در طول مدتی که سينا آزاد شده بود، پليس پيگير حسام بود و دنبال او می

  د. طوری رفته بود که پيدا نشود. شپيدا نمی

سينا هم دوست داشت، حسام هر چه زودتر پيدا شود. برای همين سراغش را از 

  رفت. شت به منزل آقای عظيمی میگرفت و حاال دادوستان و آشنايان مشترکشان می

چند لحظه  ها توقف کرد و دستی را کشيد. به کنار پنجره تکيه داد وجلوی منزل آن

  ها را نگريست.منزل آن

ها به آن رفت و آمد داشت و ساکنانش او را فرزند خود خوانده ای که مدتخانه

  نگرفته بودند.ها بود خبری از اين فرزند غيررسمی خود بودند اما مدت

دانند فرزندشان قاتل است دانست حتماً خبر دارند که او آزاد شده است. حتماً میمی

  اده بودند سراغی از سينا بگيرند.اما به خود اجازه ند

سينا از ماشين پياده شد و در را بست. در تاريکی شب نگاهی به دو سر کوچه 

  کنان ايستاد.دلانداخت و دل

يب پالتويش فرو برد تا کمتر احساس سرما کند. نفس عميقی هايش را در جدست

  کشيد و سمت منزل آقای عظيمی رفت.

  زنگ در را فشرد و منتظر ماند. چند لحظه بعد در روی پاشنه چرخيد.

آن را هل داد و به درون حياط رفت. حياط را پشت سر گذاشت که آقای عظيمی و 

  مقابل هم ايستادند و در سکوت به مهرانه خانم بيرون آمدند.

  هم خيره شدند. مهرانه خانم به شدت دستپاچه بود با اين حال گفت:
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  سالم بيا تو. -

  سينا آرام جواب داد: 

  سالم. -

  آقای عظيمی سر فرود آورد و از جلوی راه کنار رفت. 

ی عظيمی انديشيد. آنقدر وقتی سينا روی مبل جای گرفت به سوت و کوری خانه

  کرد.ه شدت احساس غم را منتقل میاکت و آرام بود که بس

چند دقيقه در سکوت سنگينی گذشت. سينا استکان چای دستش را آهسته تکان 

  گرداند تا اينکه سربلند کرد رو به مهرانه خانم گفت:داد و چای را در آن میمی

زرگتر، چون پنج سال از حسام بزرگتر بودم هميشه سعی داشتم مثل يک داداش ب -

هواش رو داشته باشم. حتی قبول کردم با خواهرم ازدواج کنه، چون فکر کردم 

  لياقتش رو داره اما اون بدترين بالی ممکن رو سر من و خانوادم آورد

  و شما هم ازش پشتيبانی کردين و به راحتی خواهرمو ول کردين.

  زير پای پسرتون نشستين دست از خواهرم برداره. 

  قبت اين دالی ناصافتون به کجا رسيده؟بينين که عامی

خوام بهش کاری ندارم که پليس دنبال پسرتونه و قراره چی سرش بياد. اما می

دونم بگين خودم دنبالشم. حسابی داره که بايد صاف کنه. االنم از شما بپرسم، می

  کنم. ه چون خودم حتماً پيداش میگين کجاست. اما اين اهميت ندارکه نمی

  خانم به گريه افتاد و گفت:مهرانه 
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کسه. ات. پسرم خيلی بدبخت و بیدست از سرمون بردار سينا. برو پی زندگی -

دونيم عذاب وجدان فهميدم چرا دو ساله خواب و خوراک نداره اما حاال ديگه مینمی

فلجش کرده؛ عذاب وجدان از قتل يک آدم و ترس از اعدام شدن تو. نگرانی از 

ها فلجش کرده ی اينه تو به خاطر حسام سرت رفته باالی دار و همهاينکه نيال بفهم

  بودن. 

  ما بوديم که خواستيم نيال رو ول کنه و خودش ته قلبش راضی نبود. 

ولی شد سينا، مقصر من بودم و به حسام خورده نگير. تو رو خدا کمکش کن چون 

  اون ترسيده.

  ما نفهميديم.  کنه وخيلی وقته که داره با کابوساش زندگی می

نيفته چون سرش  کمک کن يک جوری از ايران بره. کمک کن دست اون خانواده

  ميره باالی دار. 

دونين چی به سرش اومده؟ با کی دونين؟ میشما وضعيت خواهر من رو می -

عرضگيای پسر ام فدای بیازدواج کرده؟ به خاطر چی؟ من و خواهرم و خانواده

  دتر؟شما شديم و چی از اين ب

، به گين کمکش کنم؟ وقتی من پای دار بودم شماها چقدر به خواهرمحاال می

  ام کمک کردين؟ هان؟خانواده

  آقای عظيمی به حرف آمد و گفت:

  خانمم از اول دلش نخواست نيال عروسمون بشه. -
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مگه نامه فدايت شوم برای حسام فرستاديم يا به زوِر گرز مجبورش کرديم بياد  -

  بگيره؟ حسام خودش اينطور خواست.نيال رو 

داشتن نيال توی دونم. ولی همين باعث شد من و خانمم تالشی برای نگهمن می -

  زندگی حسام نکنيم. انگار که يک بهانه خوب بود.

  سينا با اندوه سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

نجی رو به خاطر چاره خواهرم که چه رچاره خواهرم که چقدر تنها بوده. بیبی -

  قدر تنفرانگيز باشين.کردم اينیشماها تحمل کرده. فکر نم

  او استکان را روی ميز کوفت و از جايش بلند شد و گفت:

تر و بی وجودتر از اين حرفاست انگار الزم نيست دنبال حسام باشم. اون بدبخت -

ردنش تلف کنم. که بخواد تاوان کاراش رو پس بده و من بخوام وقتم رو برای پيدا ک

فهمم ارزش مرد به مردونگيشه نه به سوادش، نه به قد و باالش، نه به حاال می

  اش.چهره و خانواده

ی اينا برای پسر شما هست اما اون مردونگی الزم رو نداره. چون امشب همه

اونقدر بدبخته که حتی زمان اعتراف هم پای حرفش نمونده و فرار کرده. اون تا 

  اشه.يد در حال فرار بآخر عمرش با

اش ترک کرد. وارد سينا اين را گفت و منزل عظيمی را با آن جو سنگين پيش آمده

  کوچه شد و نگاهی به آسمان سرخ رنگ کرد و گفت:
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خدايا، نيت من نجات حسام بود که اسم تو رو به دروغ قسم خوردم. نيتم دل  -

دم، همين امشب هت قول میخواستم بشکنه. من رو ببخش اما بخواهرم بود که نمی

  جا که ديگه هيچوقت چنين اشتباهی نکنم.همين

اسمت رو به دروغ قسم نخورم که چيزی رو نجات بدم حتی اگه پای جون خودم يا 

  عزيزترين کسانم وسط باشه.

  خدايا فقط من رو توی مسير درست قرار بده. 

او اين را گفت و سر به زير گرفت. آه از نهادش بر آمد و سوار ماشينش شد، چند  

  دقيقه بعد در منزل بود.

نيال را نديد وقتی سراغش را از مادرش گرفت گفت که در اتاقش است. سينا به 

  سراغش رفت و در زد و وارد شد.

  وقتی وارد اتاق شد ديد که نيال روی تختش دراز کشيده است.

کنارش نشست. نيال با لبخند نرمی به سينا نگاه کرد سينا با نگاه پر از  رفت و

  آرامشش نيال را نگريست و گفت:

  خوبی؟ -

  دلتنگم. -

نيال گوشی را از جلوی دستش برداشت و سمت سينا گرفت. سينا گوشی را گرفت 

  هايی که با شاهين انداخته بود.های او را نگاه کرد. تمام عکسو عکس

  جمعی هم که با خانواده راستاد داشت.چند عکس 
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  چجور مرديه؟ -

آورد. ريخت اما زودم از دلم در میگاه محکم اما پر از درد. زود به هم میيک تکيه -

  شروع کننده همه ماجراها من بودم و اون فقط سعی کرد به من ياد بده اشتباه نکنم.

  به نظر آدم با محبتی مياد. -

  حبتشه.هر چی ضربه خورده از م -

  چطور؟  -

  وضع امروزش به خاطر دختريه که تمام داراييش رو برداشته و رفته. -

  به کجا؟  -

کس نفهميده و پيداش نکردن. خيلی زرنگ بوده که قسر دررفته معلوم نيست، هيچ -

  و پنهون شده. 

ترين مکان و بهترين جای مخفی شدن، دورترين مکان نيست. بهترين جا نزديک -

  جلو چشم طرفت باشه، هست، که توجهش رو جلب نکنی.جايی که 

  به نظرت اين دختر چطور دلش اومده شاهين رو ول کنه؟  -

  اينقدر اين شاهين خوبه؟ -

  نيال لبخند زد و سينا دستش را روی موهای نيال کشيد و گفت:

  خواييش؟حسام نيستی؟ ته دلت نمی دلتنگ -
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د. بعد هم نگاهش را باال برد و صورت نيال نفس عميقی کشيد و چند لحظه سکوت کر

  سينا را نگريست و گفت:

خيلی دوستش داشتم اما دوست داشتن حسام از جنس دوست داشتن شاهين نبود.  -

تو اين مدت کوتاه، شاهين اونقدر چيزا بهم ياد داد که حسام نتونست. حسام يک 

بهم گفت اون مرد آدم معمولی بود. نه تنها دلم، بلکه اون شب، رفتم شرکت، عقلم 

ات روشن نيست. روزای جهنمی در انتظارته چون بلد نيست زندگی نيست. آينده

ترسيدم، با اينکه خودش کلی مشکل داشت، مقتدر باشه. اما با اينکه از شاهين می

فقط کافی بود که بخوام يا رفتاری از خودم نشون بدم که بفهمه چيزی نياز دارم يا 

کرد و بعد هم عمل. مهربونياش فقط مختص به خودش یای هست اراده مخواسته

شد؛ که شد، دور میبود حتی شکل عصبانی شدنش هم فرق داشت. عصبانی که می

ترکشاش من رو نگيره. کنترل کردن احساساتش براش سخت بود، اما سعی خودش 

دونست که من اذيت نشم، که من راحت باشم. تا اون کرد و وظيفه خودش میرو می

 با اخالقای هم د بيشتر اوقات همه چيز خوب بود. مخصوصاً اين آخرا که کامالً بو

  آشنا شده بوديم.

های نيال خوشحال شده بود سينا سر تکان داد. ته قلبش از اين موضوع و اين حرف

  اش را ابراز کند.داد خوشحالیمیاما آنچه که به ذهن داشت اجازه ن

  نيال نگريست و گفت:سينا عکس شاهين را روی صفحه گوشی 

اونطوری که قبالً ديده بودمش، به خاطر اون موها و اون شکل لباس پوشيدنش،  -

های نافذ، نگران بودم که آزارت بده و اون های طوالنی و نگاهاون سکوت
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آورد. اما خودمونيم انگار وجود تو باعث شده اش فکرای بدی به ذهنم میشلختگی

  به خودش برسه. 

ترسم. يعنی طی يک دعوا بهش گفتم من از اون شکل و شمايلش می دونستمی -

  و وقتی رفت و برگشت يهو که ديدمش، نشناختمش.

  ارم، از روی تخت پرت شدم پايين. از ترس اينکه اين مرد کيه کن

  نيال با يادآوری آن خاطره آرام خنديد. سينا لبخند زد و گفت:

  بشه.حيف خواهر منه که با بدترکيبا هم قدم  -

  اوه. حاال هر کی ندونه خواهر خودت چيه!  -

  نيال اين را گفت و خنديد. سينا از جايش بلند شد و گفت:

  گم. ت و خوشتيپيه، بهت تبريک میمرد با شخصي -

شد. سينا از شاهين تعريف کرده بود و اين و از اتاق بيرون رفت. نيال باورش نمی

  نشان خوبی بود.

  

  بخش دوم

  صل شانزدهم. ف

زد و با رضايت گوشه و کنار آپارتمان را ديد شاهين داشت در منزل جديدش قدم می

  زد.می



1034 
 

ديزاينر و کارگرها تازه رفته بودند. آپارتمان را چيده شده و مرتب تحويلش داده 

  بودند. همه چيز با دقت و زيبا و مناسب چيده شده بود.

ای که قرار بود بيايد. خانهشان خوشش آيد از خانهکرد وقتی که نيال میدعا می

  شان را از آن شروع کنند.زندگی مشترک واقعی

  تصميم داشت همان شب به سراغ نيال برود و او را به منزل برگرداند.

  های واهی او را دست خالی برگرداند.خواست سينا نخواهد با بهانهاز خدا می

زاين شده بود. روی نگاهی به سالن کرد که با رنگ طوسی و مشکی و آبی تيره دي

های نه نفره ال های مخمل طوسی پوشانده بود. مبلهای بزرگ هال را پردهپنجره

های آبی، از زير پنجره رو به سمت راست چيده شده بود. مانند طوسی، با کوسن

ها که سمت راست بود آشپزخانه نه چندان بزرگی قرار داشت پشت آن قسمت از مبل

  هال جدا شده بود. که با يک جزيره کوچک از

های کرم مفروش شده هال با يک فرش با طرح برگ سوزنی، به رنگ سبز و برگ

  بود.

های پخش بر روی سرويس وی و دستگاهها ست تیسمت چپ هم، در مقابل مبل

چوب مشکی، قرار داشت که با دو آباژور پايه بلند در طرفين سينمای خانگی روی 

  بود.ميزهای کشو دار تزئين شده 

ای تيره به سمت راست رفت و نگاهی به آشپزخانه کرد که با سرويس چوب قهوه

ای مزين شده بود. يک دست ميز و صندلی چهار نفره هم وسط و پارکت قهوه

  آشپزخانه چيده شده بود.
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کرد و ساعاتی ديد که در اين آشپزخانه کدبانويی میشاهين در خيال خود نيال را می

  گذراند.ن مکان میاز وقتش را در اي

روی ديواری که بين آشپزخانه و هال بود، در انتهای جزيره، کتابخانه کوچکی 

  های مورد عالقه نيال.ساخته شده بود، که پر شده بود از کتاب

  کند.دانست او گاهی اوقات فراغتش را با خواندن کتاب سر میشاهين می

طور که خواسته ر گذراند. آنشان رفت و سر تا سر اتاق را از نظبه اتاق خواب

های کسل کننده چيده شده بود. مکان بود، مرتب و خلوت و به دور از شلوغی

  شان جای مناسبی بود.آرامش شبانهکوچکی که برای 

کمد ديواری طوسی رنگ بزرگی که با پارکت کف اتاق ست شده بود تمام وسايلشان 

پوشانده بود. تخت بزرگ طوسی  را در بر گرفته بود. فرش کرم رنگی وسط اتاق را

و شکالتی با ديوارهای شکالتی و رنگ طوسی ست شده بود. دو طرف تخت 

  ميزهای کشو دار سفيد چيده شده بود.

ميز توالت سفيد رنگ هم به ديوار تکيه داده شده بود و پنجره بزرگ اتاق با پرده 

های طوسی و سنکرم پوشانده شده بود و زير پنجره يک مبل سه نفره سفيد با کو

  شکالتی و کرم قرار داده شده بود.

  داد.شان بود و اين خلوتی به شاهين آرامش میاين کل وسايل اتاق خواب

خانه باالی ميز کار به اتاق ديگر رفت و آنجا را نگريست. يک ميز کار، يک کتاب

که به ديوار وصل شده بود. يک فرش وسط اتاق يک مبل تک نفره که گوشه اتاق 

  ذاشته شده بود، همين.گ
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اين برای شاهين کافی بود و آن اتاق را چندان دستکاری نکرده بود. فکرهايی برای 

آينده به ذهن داشت که دلش نخواسته بود چندان آنجا را دستکاری کند و شبيه يک 

  اتاق کار اداری بسازد.

ر اتاق را کرد که سر تا سکرد دلش هوای دکور کودک میاو آن اتاق را که نگاه می

های ها و خندهای در آن بگذارد و صدای گريهپر از عروسک يا ماشين کند. تخت بچه

  کودکی را در آن بشنود.

هايش را بست و خود هايش را زير بغلش گرفت. پلکبه چهارچوب تکيه زد و دست

و نيال را در اين اتاق در کنار فرزندشان ديد. برايش رؤيای شيرينی بود. رؤيايی 

  کرد چندان دور و دست نيافتنی نيست.حس میکه 

چند لحظه بعد با صدای زنگ تلفن همراهش به خود آمد. از چهارچوب جدا شد و 

  گوشی را از جيبش بيرون کشيد.

  با ديدن اسم نيال خوشحال شد و جواب داد:

  جونم عزيزم. -

  سالم. -

  سالم به روی ماهت. -

  خوبی؟ -

  گذره؟وش میخيلی خوبم، تو بی من چطوری؟ خ -
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هايش را روی هم ها انداخت و تکيه کرد و پلکشاهين خود را روی يکی از مبل

  گذاشت.

  گذره.گذره، نه بد. فقط میدونم. نه خوش مینمی -

  دلت برام تنگ شده، نه؟ -

  نيال خنديد و گفت:

  ها.بدجنس شدی -

  شه؟ خوام بدونم دلتنگمی يا نه بدجنسی محسوب میکه می اين -

  خوای از زير زبونم حرف بکشی بدجنسيه.که می نه. اين -

  خوب نگو.  -

  تو چی؟ دلتنگم نيستی؟  -

  من!  -

  آره.  -

  زنم.له میدارم برای بودنت له -

  نيال چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت:

  گی يا شوخی کردی؟ جدی می -

  کنم؟زنم کی شوخی میدونی کی جدی حرف میهنوز نمی -

  نه!باور کن،  -
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  پس من رو نشناختی. -

  شاهين. -

  جونم. -

  کرد. گفت:های شاهين در دل نيال غوغا به پا میجانم گفتن

  کی ميای پيشم، دو روزه نيومدی. -

خوام باهاش حرف بزنم. خونه حاضر شده و ديگه رم سر وقت سينا. میامروز می -

  يش چيه!خوام ببينم خواسته بعدتونيم زندگيمون رو شروع کنيم. میمی

  باشه. -

  نيال. -

  بله. -

  خواد؟يک تقلب برسون ببينم سينا ديگه چی از جونم می -

خوام. کل گه صالحت رو میزنه. فقط میباور کن چندان در اين مورد حرف نمی -

  شينه توی اتاقش و بيرون نمياد. خيلی توروز هم يا سر کاره، يا وقتيکه مياد، می

کنه. گاهی پچ میبينم با مامان بابا پچاما گاهی هم می زنه.فکره و چندان حرف نمی

شن رم پيششون ساکت میشن، اما من که میعصبيه، گاهی مامان بابا ناراحت می

  و سينا ميره تو اتاقش.

  های پليدی برای من بدبخت داره.دونه چه نقشهخدا می -
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  شاهين! -

زرگه. پاشو برو پی گم خوب. برو بهش بگو ول کن ديگه داداش براست می -

  زندگيت. چوب کردی...

  نيال هيجان زده جيغ کشيد:

  ای نگو شاهين. -

  شاهين با همان حال خسته، خنديد و گفت: 

  خواستم بگم چوب کردی الی چرخ ما. -

  آره جون عمت! -

دونی گه اين سيناتون؟ بيکاره؟ گير داده به زندگی من و تو؟ میجون عمم، چی می -

  تو...چند روزه من و 

  شاهين! -

  شاهين لبخندش کش آمد و راست شد و گفت:

خوام بگم کنی يک چيزايی میدلت واسه حرفای دوتاييمون تنگ شده که فکر می -

  خوام بگم.که واقعاً نمی

  بدجنس. -

  خواد، نه؟دلت بدجور من رو می -

  سر به سرم نذار. -
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  شاهين لبخندش جمع شد و ساکت شد. نگاهش به ميز خشکيد.

  الو... شاهين... الو... -

  شاهين با جديت گفت:

اينقدر سخته بگی دلت برام تنگ شده؟  نيال از صدای شاهين ناراحتی او را دريافت  -

  کرد.

  زنم نيال؟ تويی که حست رو بروز نميدی.به چه اميدی دارم سگ دو می -

  شاهين! -

  رم پيش سينا، کاری نداری.دارم می -

  شاهين! -

  خداحافظ. -

هايش شاهين ارتباط را قطع کرد و گوشی را کنار انداخت. سرش را ميان دست

  گرفت و موهايش راچنگ زد.

کمی بعد با نفس عميقی که کشيد از جايش بلند شد. گوشی و کيفش را برداشت و 

  از آپارتمان خارج شد و در را بست و آن را قفل کرد.

  به نزد سينا برود يا پدر نيال.وقتی سوار ماشينش شد. چند لحظه انديشيد که آيا 

ديد که پدر نيال دخالتی در آن بحث ندارد، پس بهتر ديد با سينا حرف بزند. برای 

  همين راه شرکت سينا را در پيش گرفت و به نزد او رفت.
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  وقتی وارد شرکت شد به جلوی ميز منشی رفت و سالم کرد.

سالم او سر فرود آورد و کرد، در جواب منشی که داشت با تلفن قراری تنظيم می

  های چرم مقابل ميزش اشاره کرد.به صندلی

شاهين نشست و منتظر شد. بعد از اينکه تلفن منشی تمام شد گوشی را روی دستگاه 

  گذاشت و گفت:

  بفرماييد، در خدمتم.  -

  دکتر سرمد هستن؟  -

  خير رفتن به زندان سر بزنن.  -

  زندان؟  -

  ده.دانيا درس میبله اونجا به چندتا از زن -

  کی تشريف ميارن؟ -

  منشی ساعت دستش را نگاه کرد و گفت:

  تونم کمکتون کنم؟رسن، من میاالن می -

  نه ممنون. بايد خودشون رو ببينم. -

  رسن.تا شما يک فنجون قهوه بخورين ايشون هم می -

  شم.اگر چايی باشه ممنون می -

  چشم حتماً. -
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  آبدارچی خواست برايشان چايی بياورد.منشی از جايش بلند شد و از 

  های روی ميز ديد.وقتی برگشت شاهين را مشغول مطالعه مجله

که  انداخت. تا ايننگاهی به او میمنشی روی صندلی نشست و هر از گاهی نيم

  بيست دقيقه بعد در ورودی باز شد و سينا به درون آمد.

روی ميز گذاشت و از جايش بلند  شاهين نگاهش را گرداند و با ديدن سينا مجله را

  شد.

  سينا هم با ديدن او ابروهايش باال پريد. انتظار ديدن شاهين را آنجا نداشت.

  پرسی کوتاهی کردند.جلو رفت و سالم کرد و جواب گرفت. با هم دست دادند و احوال

  سينا خطاب به شاهين گفت:

  بفرماييد، در خدمتم. -

کرد. جلوی در ورودی ايستاد و به شاهين تعارف  و به سمت اتاق رفت و در را باز

  کرد. ابتدا شاهين وارد شد بعد هم سينا به درون رفت و در را بست.

  های مقابل ميز کار سينا نشستند.هر دو روی مبل

  سينا گفت:

  در خدمتم. -

اومدم بگم که من آمادگی اين رو دارم از امشب نيال رو ببرم خونه خودم، نه  -

  تونيم مستقل زندگی کنيم.درم. میی پ، نه خونهی عمومخونه
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  سينا چند بار سرش را باال و پايين انداخت و گفت:

  خوبه. -

  هايش را به هم ماليد و گفت:کف دست 

  خوايين بيايين ببرينش خونه؟پس آماده شد.حاال خودتون می -

  اگه اجازه بدين بله.  -

  اجازه که نيست اما طی دو شرط خيلی ساده حتماً، چرا که نه!  -

زد. شاهين با نااميدی و سرگردانی به سينا خيره شد. در ذهنش يک سوال موج می

  خواهد تا کجا او را اذيت کند؟سينا می

  شه بدونم اون دو تا شرط چی هستن؟!می -

مال احترام فاميلتون بيای در کحتماً. شرطم اينه که همراه پدر و مادرت و بزرگای  -

  نيال رو برداری ببری.

  شاهين چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت:

  ممکنه مادرم قبول نکنه بياد. -

اش کنی. بيايين و از پدرم درخواست بدين نيال رو باهاتون برگردونه. بايد راضی -

قط کافيه دونين پدرم مخالفتی برای برگشتن نيال نداره. اون شب فخودتون خوب می

کنن، نه ات قول بدن از اين به بعد با نيال مثل دخترشون برخورد میخانواده

  دشمنشون.

  وارم بتونم راضيشون کنم که بيان.اميد -
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  سينا لبخند کجی زد و گفت:

  کنن. حداقل به خاطر پسرشون.حتماً قبول می -

  و شرط دوم چی هست؟ -

  ين خيره شد و گفت:های پر تب و تاب شاهسينا راست شد و به چشم

  ی نيالست.شرط دومم در رابطه با مهريه -

  مهريه؟ -

  بله. -

  اون که تعيين شده است. -

  يک سکه حق خواهر منه؟ اون هم با شرايطی که توی خانواده شما داره؟ -

  آخه طی اون موضوع... -

  اون موضوع که روشن شد. -

  شه کرد.شه کم کرد، اضافه نمیاما مهريه رو می -

  درسته، ولی من -

  يه فکر بهتر دارم.

  چه فکری؟ -

  رسه.اگر خواهر من به هر دليلی مجبور به طالق بشه از شما هيچی بهش نمی -

  افته.شاءهللا که هيچ اتفاقی نمیان -
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  شه.با ايشاال، ماشاال هيچی درست نمی -

ونه و باشه، هر چی شما بگين قبوله. بايد چکار کنم؟ در حال حاضر منم و يک خ -

  ها رو به نامش بزنم کافيه؟ماشينم. همين

  زنی؟می -

  م برای داشتن نيال هر کاری بکنم.چرا که نه؟ من حاضر -

  سينا سر تکان داد و گفت:

  زنيم.های پايانی رو میباشه، پس همون شب حرف -

  خيلی خوب. -

راحت از سينا دستش را جلو برد و شاهين با او دست داد. شاهين با خيال تقريباً 

  جايش بلند شد و گفت:

  گيرم بايد برم به کارهام برسم.پس من وقت شما رو نمی -

  اومدين.خوش -

شاهين رفت و سينا تا دم در اتاقش او را مشايعت کرد. شاهين با خود فکر کرد سينا 

خواهد زندگی کند بلکه تنها میبازی کاری نمیمنطق نيست. يا از سر لجچندان هم بی

  را مستحکم کند.خواهرش 

  

گرفت. خودش هم ته دل سينا به شاهين انديشيد و امتحان سختی که داشت از او می

ها کنار ی سختیکرد با همهديد که سعی میدلش برای او ناراحت بود. مردی را می
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بيايد تا بتواند همسرش را دوباره به دست بياورد. سينا به مدت کوتاهی که نيال 

کرد. به صبر شاهين در آن چند روز فکر کرد. به رفتارهای  همسر شاهين بود فکر

  مناسبش که از يک مرد بيمار روحی بعيد بود.

ديد که به خاطر فشارهای روحی و عشقی که قبال داشته بود او شاهين را مردی می

به حال و روز بدی افتاده است. اما حاال، آرام آرام، باز هم در کنار يک زن، در حال 

  ردن خود و سالمتيش است.به دست آو

کرد به شاهين سه درس بدهد که دوتايشان مختص شاهين بود سينا داشت سعی می

  ها، درسی هم برای نيال و هم برای شاهين بود. و يکی از آن

اول اينکه هر چند عاشق باشد، هر چند دوست بدارد، هرچند وابسته باشد، بايد 

و منطقی باشد. خود و همسرش را چه  دوری را تاب بياورد. بايد در دوری صبور

قراری و وابستگی بيش از حد نيازارد. چون در نزديکی چه در دوری، با بی

  وابستگی بيش از حد هم باعث خودآزاری است و هم دگرآزاری. 

کشد. خواست به او بفهماند وابستگی غيرمنطقی دو طرف را به بند اسارت میمی

ای ن بند رها شد و نه خود و نه ديگری را با فکرهشود از ايخواست بداند که میمی

  عجيب به ورطه نابودی نکشاند. 

آيند و برای داشتنشان بود چيزهای خوب به آسانی به دست نمی و درس دوم اين

باره گوهری بايد زحمت بکشد تا قدرشان را بداند و اگر هم خدا خواست و به يک

بايد تمام تالشش را بکند، چون ممکن  داشتنش،در دامانش قرار گرفت، برای نگه

  ای نباشد. گاه راه چارههد و آناست هر آن با نسيمی او را از دست بد
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ها بود، اين بود که از ابراز احساساتشان نترسند. و درس سوم که برای هر دوی آن

شان هست به زبان بياورند. از دوست داشتن و دوست داشته شدن اگر حسی بين

ای هم بود، در گذشته مرده است و آن دو در زمان باشند. اگر گذشته واهمه نداشته

ای باشند که خواه ناخواه در رويارويی با آن کنند و بايد به فکر آيندهحال زندگی می

  اند. قرار گرفته

سينا آخر وقت با فکری مشغول، به قصد منزل شرکت را ترک کرد. وقتی به خانواده 

  ديد. ا را تا حدی از خود متشکر و خودخواه میهکرد، آنراستاد فکر می

داد. اما در نظر سينا به اين خانواده برای مرگ فرزند جوانشان همه جوره حق می

کردند، نه ديگران وقتی کسی مقصر بود و مستحق تنبيه، تنها بايد او را تنبيه می

  را. 

رزند به والدين نويسند. گناه فاو اعتقاد داشت، گناه هيچکس را پای ديگری نمی

  گير فرزند شود. مربوط نيست و گناه والدين نبايد گريبان

اش، خواهر و والدينش را حاال که خانواده راستاد، به خاطر خطای کرده يا نکرده

  آزرده بودند و در تنگنا قرارشان داده بودند، دلگير بود. 

د، انسان در نهايت ها برآيد و يادشان بدهدلگيری در حدی که برای درس دادن به آن

خشم و غضب بايد غيضش را فرو خورد، چون ممکن است روزی برسد که خودش 

هم در تنگنا قرار بگيرد و يا از رفتارهايش پشيمان شود، اما پشيمانی سودی جز 

  افسوس ندارد. 
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وقتی به منزل رسيد و متفکر از ميان حياط برف گرفته عبور کرد، با شنيدن صدای 

اش را برای ورود کم کرد. در زد و آهسته دستگيره را چند زن عجلههای بلند خنده

  پايين کشيد و با صدای نسبتاً بلند گفت:

  يا هللا. -

  و بعد در را کامل گشود و به درون ساختمان رفت. 

نگاهش جلب سه دختر خانواده راستاد شد که در کنار انيس خانم و نيال نشسته 

  بودند.

ها را نه. سر فرود آورد و سالم جمعی کرد د و يکی از آنها را ديده بودو تای آن

  که سکوت پيش آمده شکست و جوابش را دادند. 

در گذاشت و يک جفت هايش را از پا خارج کرد و درون جاکفشی جلوی او کفش

  دمپايی پوشيد.

  انيس خانم خطاب به سينا گفت:

  سينا جان، خانما معرف حضورت هستن؟ -

  داد: سينا با آرامش جواب

  تا حدودی.  -

انيس خانم شيوا را به عنوان خواهر بزرگ شاهين معرفی کرد، ربکا را دختر 

  عموی او، به شيال که رسيد، شيال لبخند خجلی زد.

  سينا ابروهايش را در هم کشيد و باعث شد لبخند روی صورت شيال بخشکد. 
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   خانوم خواهر کوچيک آقا شاهينه.ايشون هم که شيال -

  يک مبل تک نفره جلوی سينمای خانگی نشست و گفت: رفت و روی سينا جلو

  به جا آوردم. -

  و با خود گفت: 

  شيال کالغ سندباد! -

دويد. سينا، صفحه نمايش را روشن کرد و به آن زل زد. شيال نگاهش در پی او می

هايش سراغ چهره جذاب آن شد. باز هم چشمکرد او را نگاه نکند نمیهر کار می

  گرفت.ا میمرد ر

رفت که نيال با شيوا و ربکا مشغول صحبت بود و گاهی فکر ربکا پی مردی می

ماند. وقتی نزديک سه سال رنجی بيهوده کشيده بود. گاهی در مرام اين خانواده می

خورد که از شد. به حال نيال غبطه میافتاد، شرمنده میياد رفتارهايش با نيال می

  گيرد.شاهين جای میاين به بعد بيشتر در دل 

نگاهش سمت گوشی دستش پايين رفت و با روشن کردن صفحه آن، پيام جديدی 

از کاوه داشت. درست طبق روال هميشه ناخواسته لبخند به لبش آمد و پيغام او را 

باز کرد. حالش را پرسيده بود و معذرت خواسته بود که دير پيام فرستاده است و 

وستت دارم را برايش نوشته بود. قلبش لرزيد و گوشی در انتها چون هميشه جمله د

  هايش فشرد.را ميان دست

  شيوا که متوجه او شده بود زير لب گفت:



1050 
 

  کيه؟ -

  ربکا سر تکان داد و گفت:

  هيچکی. -

  هيچکی يا آقا گاوه؟ -

نيال و شيال بلند خنديدند. نگاه سينا سمتشان برگشت. شيال در حال خنديدن او را 

  دوباره حواسش را به تصوير داد. نگريست. سينا

  حاال که رامين نيست تو گير بده. -

  به چی؟ -

  هيچی. -

  به آقا گاوه؟ -

  به شيوا دوخت که دوباره خنديدند.ربکا نگاه مستأصلش را 

  حاال هی بخندين. بذار بياد بايد بگم حال همه تون رو بگيره.  -

  گم محسن شاخش رو بشکونه.اونم گاوه! می -

  باز هم خنديدند که ربکا از جايش بلند شد و گفت:دخترها 

  پاشين بريم، زيادی خنديدين. -

  انيس خانم از آشپزخانه بيرون آمد و گفت:

  کجا دخترم؟ شام تدارک ديدم. -
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  ديم نيال رو ببينيم.ممنون، اومده بو -

ها ايستاد. سينا ربکا نگاهی به سينا انداخت. به سمت او رفت و پشت يکی از مبل

متوجه نگاه سنگين او شد. رو به ربکا کرد و از جايش بلند شد. ربکا خطاب به او 

  گفت:

بذار نيال بياد سر زندگيش، شاهين خيلی دوستش داره. نيال هر جايی که وايساده  -

دونم، شايد هم قسمت کشه. نمیمقصرش خود تويی. شاهين بدون زنش عذاب می

ال تو زندگی شاهين قرار بگيره. اما هر چی که اين بود که تو اين کار رو بکنی تا ني

هست، اين رو بدون شاهين آدمی نيست که مستحق عذاب باشه. کسی که تو خانواده 

ما خيلی هوای خواهرت رو داشت شاهين بود. درسته که اختالفاتی داشتن، اما يا 

حل شدن يا حل شدنی هستن. پس از زندگيشون دست بردار. با اين کارا حال 

  کنی.ون رو خراب میخوبش

  سينا سری تکان داد و ابروهايش را باال انداخت و گفت:

  کنم.دارم بهش فکر می -

  ربکا سر فرود آورد و از مقابل او کنار آمد و گفت:

  خوبی برای هم بشيم.اميدوارم فاميالی  -

  و هر سه خداحافظی کردند و رفتند.

جدا کرد و صورتش را  شاهين پس از شستن دست و رويش چند دستمال از رول

ها را درون سطل انداخت و بيرون آمد. خود را روی تخت خشک کرد. دستمال

  اهی به دور تا دور سوئيت انداخت.انداخت و نگ
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اش را با نيال در اين مکان شروع کرده بود. حاال که نيال نبود واقعاً دلتنگش زندگی

  هلوی چپش چرخيد و ميز را نگريست.شده بود روی پ

هايش را با لذت کنار نيال غذا خورده بود اما چند خود فکر کرد که بيشتر وعدهبا 

  فهميد خواب و خوراکش چگونه است!روزی بود که باز هم نمی

به ياد رامين افتاد آهی کشيد و برای او احساس نگرانی کرد. هر وقت رامين دور 

  شد. شد برايش نگران میمی

آيد از دهانش در میاو زنگ بزند و هر چه که  خواست بهآنقدر نگران که دلش می

  به او بگويد.

فهميد او چرا تا اين خواست رامين باشد. از دور شدنش بيزار بود. اما نمیدلش می

  رد.حد دور بودن را دوست دا

هايش گذاشت. ذهنش درگير رو به سقف چرخيد و ساعد دست راستش را روی چشم

  کرد نيال را به شدت کم دارد.می احساساش بود. های زندگیباال و پايين

منير به درون آمد. با ديدن شاهين چند ضربه به در سوئيت خورد. در باز شد و ماه

  فکر کرد خوابيده است. خواست برگردد که صدای شاهين بلند شد:

  بيدارم. -

  ی تخت نشست و گفت:منير جلو رفت و روی لبهماه

  تعجب کردم که اومدی. -



1053 
 

شد. هرچند راه درمونش زندون دردم بود ولی با نيال دردم داشت درمون میاينجا  -

  دونی حاج خانم...داد. میدردناک بود. ولی داشت جواب می

  بگو مادر. -

  شاهين چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت:

  خواد، همين.فقط يک ذره آرامش میدونی مادر، دلم می -

  اين آرامش چطور به دست مياد؟ -

  نفس عميقی کشيد و دستش را از روی صورتش برداشت و گفت:شاهين 

  برين نيال رو پس بيارين. -

  چرا خودت نميری؟ -

  ام برم دنبال نيال.خواد، اما سينا شرط گذاشته من با خانوادهدلم می -

  اون زنته. -

  زنی که به ازای خونبس اومده تو خونه. خونی که به دست اون ريخته نشده. -

  خودش قتل رو گردن گرفته بود.ولی اون  -

  تونه نيال رو پس بگيره.درسته اما حاال می -

  کنه. کنم اين کاررو نمیاحساس می -

خوام نيال اندازی کنه. من نمیتونه شکايت کنه، يا سنگدرسته اما اگر بخواد می -

  خوام به برادرش نشون بدم من با اونبين من و داداشش قرار بگيره. فقط می
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ام رو نداشته بلکه يی ندارم. خواهرش هم از اول برای من حکم کلفت خونهدعوا

  واقعاً به عنوان همسر قبولش کردم.

اما برادرش شروطی گذاشته. يکيش با خانواده برم سراغ نيال که نشون بديم ديگه 

دشمنی وجود نداره و نيال همسر من و عروس خانواده است و دوميش چيزی رو 

  ی نيال در نظر بگيريم.به جای مهريه برا

  زنم به نام نيال. بهش گفتم تنها داراييم خونه و ماشينمه اون رو هم می

همينا رو داری، اونارو هم بزنی به اسم نيال؟ اگر طالق گرفت اونوقت چکار  -

  های خاليت.مونی و دستکنی؟ تو میمی

ر کاری بکنم که تونم سر ماديات ريسک کنم و نيال رو از دست بدم. حاضرم هنمی -

  برگرده.

هايش نشست. زانوهايش راجمع کرد و شاهين اين را گفت و به کمک دست

رخش را روی زانويش گذاشت و چند بازوهايش را دور زانوهايش قفل کرد. نيم

  دقيقه به نقطه نامعلومی خيره شد.

  منير چهره متفکر شاهين را نگريست.ماه

گريست. در دل ماه منير غم بزرگی آوار شاهين نگاهش را چرخاند و مادرش را ن

کرد بايد تر است حس میحالديد پسرش در کنار همسرش خوششده بود. وقتی می

  رورش بگذارد.پا روی غ

به ياد انيس خانم افتاد. به ياد روزهايی که او برای نجات پسرش هزاران بار 

ت بگيرد و غرورش را شکست، به خاک افتاد، به دست و پايشان افتاد تا رضاي
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فرزندش را نجات بدهد. حاال نوبت او بود نشان بدهد برای نجات فرزندش تا کجا 

  تواند مادری کند.می

  دستش را روی صورت شاهين کشيد و گفت:

  ميام سراغ نيال. ولی به دو شرط. -

  هايش را بست و شکسته گفت:شاهين لبخند تلخی زد و پلک

ذاره زنم بده، برادرزنم . حاجی شرط میذارناين روزها همه برای من شرط می -

  ذاری که بری سراغش. بگو مادر.میذاره که زنم رو پس بده، شما شرط شرط می

  ماه منير دستش را پس کشيد و گفت:

کنم و نبايد کسی دخالت اوالً قاتل برادرت که دستگير شد من حکمش رو تعيين می -

کنم. تو حق نداری حرفی از انتقال می کنه. دوماً برای نيال هر چی خواستن من فراهم

  سند به نام نيال بزنی.

  خوام...مامان من نمی -

  منير دستش را روی صورت شاهين گذاشت و گفت:ماه

هزاران آرزو برای تو و برادرت داشتم. عروسی براتون بگيرم به چه بزرگی.  -

ين آرزوم ديدن کارهايی انجام بدم که همه انگشت به دهن بمونن. از وقتی بچه بود

  برام نخواست. پس بذار راحت باشم.شماها تو لباس دامادی بود ولی خدا 

های پر از اشک مادرش قفل بود. دستش را روی دست نگاه شاهين روی چشم

  مادرش گذاشت. گفت:
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ها هميشه جوالنگاه قدرتت بودن، مثل يه ماده شير. منير. اين چشمگريه نکن ماه -

رو توی چشمات ببينم. مادر فرق نگاه تو و حاجی توی همينه. تونم درد االن نمی

ما نگاه و حاجی کالمش محکم و قاطعه، اما نگاهش پر از رحم و شفقت ولی ش

  حرفاتون قاطع و محکم. 

منير چکيد. زير لب ای روی دست مادرش زد. اشک ماهشاهين راست شد و بوسه

  گفت:

  نکردم.شاهين، ببخش که چندساله هيچ کاری برات  -

  خودم نخواستم.  -

دونم! ولی کمک خواستن توی نخواستی، دلت خواست روی پای خودت باشی، می -

اين مواقع به اين مفهوم نيست که نتونستی روی پای خودت باشی بلکه يعنی کسی 

خواد بهت کمک کنه و تو تنها نيستی. شاهين تو هيچوقت تنها رو داری که می

  تنهائيت رو ساختی.نبودی اما خودت حصار 

  به خاطر نوشين بود. از نوشين شروع شد. -

  منير به فکر فرو رفت. شاهين زير لب پرسيد: ماه

  هنوز برام سواله که چرا رفت و کجاست؟ -

  منير غرق در خود شده بود و شاهين به خوبی متوجه حال او بود.ماه 

  شاهين چند لحظه بعد پرسيد:

  حاج خانوم؟ -
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  ن را نگريست.منير شاهيماه

  جانم. -

  به نظرت امکان داره يک روزی دوباره با نوشين رو به رو بشم؟ -

چی بگم مادر؟ چند ساله نيومده از اين به بعد هم نمياد. اون فقط دنبال پولت بود.  -

  بارها هم بهت گفتيم ولی گوش نکردی.

  گرده؟کنم يک روزی بر میچرا احساس می -

  گفت:ماه منير سری تکان داد و 

  دونم.نمی -

  که غير از اينه. خواد ببينه که منتظرش نشدم... با اينولی اگر برگرده دلم می -

  او با غم سر تکان داد و گفت:

  تونه وسعت غم من رو برای خيانتی که در حقم کرد برسونه.حرف زدن ازش نمی -

ی و اون رو با دم با نيال زندگی کنتو االن زن داری؟ به اون فکر نکن. ترجيح می -

  بود.ميل خودم عروسم معرفی کنم، تا اينکه کسی مثل نوشين زنت می

مگه اون چکار کرده بود که شما هميشه ازش تنفر داشتين؟ هيچوقت نتونستم  -

  درکتون کنم.

اون دختر مثل روباه بود. از روز اول هم به خوبی حس کرده بودم. اون فقط برای  -

  ديدم.د و هيچ ميل و رغبتی درش نسبت به تو نمیثروت ما دندون تيز کرده بو
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  کردين هيچوقت نمی ذاشت بره.شايد اگر شما قبولش می -

رفت به تو کرد يا حداقل وقتی میی ما رو تحمل میاون اگر دوستت داشت همه -

  زد.دستبرد نمی

  ماه منير با اندوهی که بر قلبش نشسته بود از جايش بلند شد و گفت:

  يگه هم بر گرده هيچ وقت تغيير توی حسم بهش ايجاد نميشه.صد بار د -

  او سمت در رفت و گفت: 

اومدم، ولی با نوشين، اگر برادر نيال قاتل پسرم هم بود، شايد روزی با نيال کنار می -

  هرگز.

  کرد. پرسيد:شاهين متعجب مادرش را نگاه می

  چرا؟ -

  منير بدون اينکه برگردد گفت:ماه

فرق داره. نوشين سعی نکرد دل من رو به دست بياره. رفتارهاش نيال خيلی  -

  کرد.ديد. حتی به تو هم فکر نمیهميشه غلط بودن و فقط خودش رو می

کرد مقابله به مثل کنه. نيال اما به زور نشونديمش پای تو، ولی هيچوقت سعی نمی

ته دلش، دونستم ناخواسته از دستش در ميره ولی کارهای اشتباهی کرد که می

داد غم تو رو ببينه يا تو رو اذيت وجدانش، شايد هم ذات خوبش بود که اجازه نمی

  کنه.
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اش دور اون از چند جهت فشار روش بود اما سعی کرد خوددار باشه. از خانواده

بود، برادرش زندان بود، از عشقش دور شد، با کسی که نخواست همخواب شد، 

کرد بد نباشه، نبود. اون به برادرش رفته، سعی میکرديم اما اون ما همه اذيتش می

به سينا. يک عقل کِل دل رحم که داشت برای يک آدم نادون جونش رو از دست 

داد چون فقط دوست بودن. اينا از خود گذشتن رو برای عزيزاشون بلدن، همين می

  کافيه.

  دار.اين اصالتشون رو نشون ميده. يک خانواده واقعی و استخون

فهميد. فقط من بود، با يک منيت قوی که حرص نوشين معنی ما رو نمیولی 

خواستن تموم دنيا رو داشت. به اين خاطر نيال رو به نوشين روزی هزار بار ترجيح 

  گم وقتی رو برای رفتن به خونه پدر زنت هماهنگ کنه.دم. به پدرت میمی

  مرسی مادر. -

د و شاهين را با هزارن فکر در منير بدون حرف ديگری سوئيت را ترک کرماه

  مورد گذشته و آينده تنها گذاشت.

دو روز گذشت و در اين مدت آقای راستاد شبی را برای رفتن به منزل آقای سرمد 

انتخاب کرده بود. با خانواده سرمد هماهنگ کرده بود. با بزرگترهای فاميل و 

  باشند. همه در اين شب حضور داشتهاعضای فاميل صحبت کرده بود تا 

نيال اما با شادمانی در حال حاضر شدن بود. به آرايشگاه رفته بود و به خود رسيده 

آيد، او را در آن میخواست وقتی شاهين بود. لباس جديد خريده بود و دلش می

  لباس ببيند.
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ديدند. اش اين خوشحالی را در وجود او میزد و خوشحال بود و خانوادهلبخند می

ند نيال برخالف چند روز گذشته اصالً کسل نيست و اين به خوبی ديدبه خوبی می

  زد. د او فرياد میحسی را در وجو

سينا در فکر نيال و حال خوش او بود و در حس و حالی غرق بود که آقا جالل و 

انيس خانم را نگران کرده بود. از صبح انيس خانم چندين بار به او سر زده بود تا 

  نتيجه برگشته بود. اما هربار بیبر دل دارد شايد بفهمد سينا چه 

چيد. اش را به بهترين شکل چيده بود. وسايل پذيرايی را داشت میانيس خانم خانه

آقا جالل اما مضطرب بود. به اتاق سينا رفت و وقتی او را تا اين حد ساکت ديد 

  پرسيد:

  تو از اين وضع مطمئنی؟ -

  آره.  -

  رو مطرح کنی؟ خوای اين شروط مطمئنی می -

  کنم. آره بابا. جاش رو با ميخ محکم می -

  ترسم.العمل اون مرد میاز عکس -

  زنه.شون آينده پسرشون رو رقم میالعملعکس -

  آقا جالل سر تکان داد و گفت:

  فقط کاری نکن خواهرت جای تشکر ازت ناراحتی به دل بگيره.  -
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شان را نگريست. زير لب وادهسينا رو به مانيتور کرد و عکس دسته جمعی خان

  گفت:

  شه.درست می -

ايش بود. مشغول مرتب کردن شلوار خوش دوخت سرمهشاهين در حال پوشيدن کت

اش را صاف کرد. در آينه نگاهی به خود انداخت هايش شد و بعد هم يقهسرآستين

  و بعد از اتاق رامين بيرون زد. شيال را در راهرو ديد و گفت:

  کنی کراواتم رو بد گره زدم؟میشيال فکر ن -

  شيال او را با دقت نگريست و بعد گفت: 

  بله داداش. -

شيال کراوات را باز کرد و دوباره مشغول گره زدن آن شد. با همان حال چهره 

  شاهين را نگريست و گفت:

  انگار داری ميری خواستگاری. -

  کم از خواستگاری نداره. -

  شيال لبخند زد و گفت:

کنن به پات بايد بار بهت گفتم با دختر مردم نخواب، آخر زنجيرش میچند  -

  ؟بگيريش

  ای به سر شيال زد و گفت:شاهين آرام ضربه 

  گی تو؟ چی می -



1062 
 

  شيال خنديد و بعد از مرتب کردن کراوات عقب رفت و گفت: 

  عالی شد. -

  ممنون آبجی کوچيکه. -

نم برف حرکت کردند. زير بارش نم کم همه حاضر شدند. از منزل خارج شدند و درکم

شاهين دست برد و سيگارش را برداشت. سيگار را کنج لبش گذاشت اما پشيمان 

  نگاهی به دسته گل کنارش انداخت.شد. آن را روی داشبورد پرت کرد و نيم

هايشان در فضای بسته ماشين بوی سيگار بگيرد. برای نيال دوست نداشت لباس

  است او از کشيدن سيگار منصرف شد.همين با يادآوری درخو

وقتی به جلوی منزل آقای سرمد رسيد تقريباً همه حضور داشتند. از ماشين پياده 

ع پرسی کوتاهی کردند و شاهين از جمشد که بقيه هم پياده شدند. با هم احوال

  اقوامش برای حضورشان تشکر کرد.

بفرماييد گفتن آقا جالل در باز شيوا زنگ در منزل سرمد را زد که چند لحظه بعد با 

  يکی وارد حياط برف گرفته شدند.شد و همه يکی

يکی وارد شدند. از حياط گذشتند و به جلوی شيوا در را هول داد و همه يکی

  آمد گفتند.ساختمان رفتند. خانواده سرمد به استقبالشان آمدند و به مهمانان خوش

نشستند. گذاشتند و میکنار هال می هايشان را گوشه وخانواده راستاد سبد گل

شاهين وقتی آخرين نفر وارد شد با آقا جالل دست داد و بعد به انيس خانم سالم 

ای کرد. به سينا که رسيد، نگاه مفهومی به او انداخت. سينا سر فرود آورد و ثانيه

  هايش را روی هم گذاشت. دست شاهين را که مقابلش درازپلک



1063 
 

  شده بود فشرد.

داد و جواب کوتاهی به ديد دست میهای نيال که بار اول بود مین با فاميلشاهي

  شد.داد و رد میها میآمد آنخوش

تا اينکه به نياليش رسيد. او در کمال وقار و زيبايی در آن پيراهن سبز يشمی بلند، 

  مقابلش ايستاده بود.

راستش را پشت محابا و بدون توجه به نگاه حاضرين دست شاهين جلو رفت، بی

  ای با مکثی کوتاه روی پيشانی او گذاشت.سر نيال گذاشت و بوسه

ديدند که وقتی از نيال جدا شد دسته گل را در آغوش او گذاشت. همه به چشم می

  حال کننده بود.شاهين چه محبتی در دل به نيال دارد و اين برای همه خوش

  کرد. سينا در سکوت به شاهين و حرکاتش نگاه می

وقتی همه نشستند سکوت سنگينی بر جمع حاکم شد. جو عجيبی به وجود آمده 

  بود.

کسی نه توانايی شکستن سکوت را داشت، نه آن سکوت بايد بيشتر از اين ادامه 

  کرد.پيدا می

ای به حاج جليل داد. حاج جليل صدايش را صاف کرد و بعد از آقای راستاد اشاره

  ياد کردن از نام خدا، گفت:

امشب شب خوب و مبارکيه که اين دو خانواده دور هم جمع شدن، تا کينه و  -

  های پيش اومده بين دو خانواده حل بشه.کدورت
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ی ما رو آزرد. سياه تن يکی از کدورتی که هر چند اولش تلخ بود و دل همه

ها نشوند و لطمه سختی هم به خانواده طرف مقابل زد؛ اما به لطف خدا از خانواده

  ين ماجرای تلخ ماجرای شيرينی عمل اومد.دل ا

پسر ما، آقا شاهين، دست دختری از اين خانواده رو به عنوان همسر تو دستش 

گرفت و زندگی مشترکشون رو شرع کردن و حاال بر حسب سرنوشت، کسی که 

گناه از آب در اومد و اين بيش از پيش برای ما اش خورد، بیمهر قاتل رو پيشونی

و کدورتی بين ما ه است. به اين دليل که، خواسته يا ناخواسته کينه خوشحال کنند

  مونه.و شما نمی

حاال با توجه به اينکه شکل ازدواج اين دو جوان خيلی خارج از عرف بود و باعث 

شد به شکل ديگه، غير از روش معمول کنار هم قرار بگيرن و دل برادر عروس 

  که عرف رو به جا بياريم.خانم آزرده بشه، ما امشب خدمت رسيديم 

ی ما کنم که نيال خانم برای همهمن از طرف خانواده راستاد، خدمت شما عرض می

  عزيز بودن و هستن.

  اش با پسرمون آقا شاهين ادامه پيدا کنه.همه ما دوست داشتيم و داريم که زندگی

کنيم میاز اون جايی که شاهين رضايت به زندگی با دختر خانمتون رو داره تقاضا 

های شما رو در رابطه با زندگی که اين ازدواج سرجاش باقی بمونه و درخواست

  کنيم.اين دو جوان به ديده منت قبول می

  آقا جليل سکوت کرد. آقا جالل با آرامش گفت:
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رفت، اما پيش اومد. سخت بله، درسته اتفاق خيلی تلخی بود و انتظارش نمی -

ای به دل ندارم. اين اتفاق هم غير از اونی نهگذشت ولی گذشت. من به شخصه کي

کرديم. چون پسر و دخترم بيشتر از من و مادرشون بود که ما دو سال فکر می

دم ذارم و ترجيح مییدرگير اين ماجرا بودن پس تصميم رو به عهده خودشون م

  سکوت کنم. 

  آقا جليل رو به نيال لبخند زد و گفت:

  هات پر نور کنی؟ ت رو با قدمخوای خونه بختدخترم، نمی -

زد. لبخند به لبش آمد و نيال شاهين را نگريست. نگاهش برای ديدن او پرپر می 

  دهان باز کرد تا حرف بزند که سينا به حرف آمد و گفت:

  ورد شروطی که من دارم حرف بزنيم.قبل از شنيدن جواب نيال، بهتره در م -

  دهان نيال بسته شد و رو به سينا کرد.

  سينا خطاب به آقا جليل گفت:

شنوم. خواهش ام میاز روزی که برگشتم خونه خيلی چيزها رو دارم از خانواده -

ام برای رضايت. شرطی که برای يک دختر گذاشته شد تا جون و تمناهای خانواده

برادرش رو نجات بده. قراردادی که بهش گفتن امضا کنه و شکل ازدواج خواهرم 

  در به دريش خونه عموی شوهرش و... و کتک خوردنش و

  نيال معترض گفت:

  سينا! -
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  سينا بدون نگاه به نيال ابرو در هم کشيد و با تحکم گفت:

  لطفاً... -

  نيال ساکت شد. 

  سينا ادامه داد:

شما فرض کنيد من گناه کار بودم اما خواهرم گناهی نکرده بود. آرزوهاش رو  -

  کشتين که چی بشه؟

  گفت: انيس خانم معترض

  سينا وقت اين حرفا نيست.  -

  سينا معترض خطاب به مادرش گفت: 

   گفتم لطفاً... -

  همه به ناچار ساکت شدند.

  سينا رو به آقای راستاد کرد و گفت:

امشب پسرتون تنها نيست. با کلی آدم اومده درخواست بده همسرش رو  -

بود. بدون من، بدون برگردونه، اما روزی که خواهر من ازدواج کرد خيلی تنها 

اش بيان رفع مادرش، بدون اطرافيانش. شرط من اين بود که پسرتون با خانواده

  کدورت کنن و نيال رو ببرن.

  ما هم اومديم جناب دکتر. -
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  اومدين ولی اگه رفع کدورت بشه! -

  منير با عصبانيت پرسيد:ماه

  يعنی چی؟ -

  سينا سرش را تکانی داد و گفت:

  تونين نيال رو ببرين.اگر به توافق رسيديم می کامالً روشنه. -

خواست بفهمد چه در سر دارد اما متوجه . میکردشاهين با دقت سينا را نگاه می 

  شد.کارهای او نمی

ای که برای شرط اولم که انجام شد و اين خوبه! شرط دومم اينه به جای مهريه -

   ای تعيين بشه.گرفته شده پشتوانهخواهرم سرسری 

  آقای راستاد گفت:

ای به زنم و بعد اشارهمن يک دستگاه آپارتمان به قيمت... به نام خواهرتون می -

ای روی ميز گذاشت و در آن را باز کرد. سند همان آپارتمان شيال داد. شيال جعبه

  بود. 

  زنم. شاهين بيست درصد ازدر صورت توافق به نام نيال می -

است شاهين پنج در صد از سهمش از شرکت ما به سهم شرکت رو داره و به درخو

  شه.نام نيال زده می

  سينا سر تکان داد و خطاب به شاهين گفت:

  از پس شرطام براومدی. -
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  سينا رو به آقای راستاد برگرداند و گفت:

  پنجاه درصد ماجرا حل شد. -

  چرا پنجاه درصد؟  -

  قراردادی که با خواهرم بستين رو بدين به من.  -

  ی راستاد لبخند زد و گفت:آقا

دونستم اين قرارداد برعکس عمل نيال هميشه از اين قرارداد ترس داشت. من می -

  کنه. کنه و نيالرو برای موندن بيشتر راغب میمی

او دست در جيبش کرد و قراردادش با نيال را از جيب در آورد و آن را گشود. آن 

  را سمت جمع گرفت و گفت:

  رار داده.اين اصل اون ق -

  کاغذ را پاره کرد و روی ميز انداخت و گفت:

  ديگه.  -

  شاهين گفت:

  کنم حرفی مونده باشه!سومين شرط هم انجام شد فکر نمی -

  سينا لبخند زد و گفت: 

  در آخر آخرين شرطم. -

  نيال معترض گفت: 



1069 
 

  !کنمسينا خواهش می -

  توجه ادامه داد:سينا بی

برای نيال گذاشتين، نشون دادين اونقدر دل ندارين  آقای راستاد، شما شرطی که -

خواييمو بخشش که در راه خدا، کسی رو از ته دلتون ببخشين. گفتين ديه نمی

  نداريم، فقط اعدام. وقتی خواهرم رو تنها ديدين اون رو ناجی پسرتون فرض کردين.

. تونست مجبور به تحمل يک آدم مريض بشه. پرستاريش رو بکنهکه می کسی

ام رو، غيرتمون رو، ناچاريشون رو، نشونه گرفتين و خواهرم رو غرور خانواده

خواست. اين درست با بدترين شکل ممکن مجبور به زندگی با کسی کردين که نمی

طور که کنم خواهرم به اين زندگی راضی شده ولی هموندونم، حس مینبود، نمی

رط و شروط گذاشتين، آخرين شما برای گرفتن حقتون اومدين برای يک دختر ش

دين، نيال رو ببرين سر ترين شرط منم اينه دخترتون رو به من بشرط و اصلی

  اش.زندگی

های مبل تا اين حرف از دهان سينا خارج شد، شاهين هر دو دستش را روی دسته

کوفت و برخاست. آقای راستاد و بقيه قيام کردند. جمع متشنج شد و همهمه 

  نيال در ناباوری به سينا خيره شده بود.  حاضرين بلند شد.

  منير به گوش رسيد که گفت:صدای ماه

تو ما رو اينجا جمع کردی که مسخرمون کنی؟ بهمون توهين کنی؟ از کی تو  -

  تر اين خونه شدی؟بزرگ

  سينا با عصبانيت گفت:
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ر از روزی که برای زندگی من با خواهرم معامله کردين. اون موقع شما اين دخت -

  رو بزرگ خانواده فرض کرده بودين.

شاهين جلو آمد که علی و محسن بازوهای او را چنگ زدند. او با يک تکان خود 

  ی سينا زد و گفت:ها بيرون کشيد و دستش را چند بار روی سينهرا از دست آن

بهت احترام گذاشتم که زورکی دست زنم رو نگرفتم ببرم پس احترام خودت رو  -

  دار.نگه

  ای زد و گفت:نا لبخند پيروزمندانهسي

اس، يا ات رو نجات بدی. يک انتخاب سادهخوای زندگیچيه؟ از چی ناراحتی؟ می -

  آره يا نه!

  سينا شاهين را کنار زد و خطاب به آقای راستاد گفت: 

چه حالی داره دست روی ناموس مردم گذاشتن؟ چه حالی داره معامله کردن  -

  داره بچه مردم رو سر دو راهی گذاشتن؟ناموس مردم؟ چه حالی 

و بعد نگاهش را چرخاند و شيال را ديد. به وضوح ديد رنگ شيال پريده است. چون 

  لرزيد. خطاب به شيال گفت:گچ سفيد شده بود و می

من ازت متنفرم ولی واسه درست کردن زندگی داداشت بايد با من ازدواج کنی.  -

  اش برات مهمه دست به کار شو.یدگاگه داداشت رو دوست داری و زن

های انيس خانم و فهميد. صدای گريهشاهين عصبی شده بود و حال خود را نمی

  کرد.های بقيه بيشتر اعصابش را متشنج می سرزنش سينا بس کن سينا بس کن
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  شاهين سينا را به کنار هل داد. سينا عقب رفت و روی مبل افتاد. 

  شاهين بر سر نيال فرياد کشيد:

  دونستی و حرفی به من نزدی؟تو میتو از اين نمايش خبر داشتی؟  -

نيال گريان سرش را به چپ و راست تکان داد. سينا از جايش بلند شد و شاهين را  

  به عقب هل داد و گفت:

  سر خواهر من داد نکش.  -

  شاهين که سرخ شده بود، جلو رفت و با يک دستش سينا را به کنار هل داد و گفت:

  گردی، يا هيچوقت.يا همين حاال با من برمی -

  نيال گريان گفت:

  شاهين. -

  شاهين داد زد: 

  همين که گفتم. -

خانواده راستاد سعی داشتند شاهين را آرام کنند تا او را ببرند و بروند. خانواده 

های نيال سينا سرمد سعی داشتند مهمانان را نگه دارند و جو را آرام کنند. پسر عمه

  ها فرياد زد:کشيدند. سينا چون ديوانهبا خود سمت اتاقش میرا 

  ولم کنين. -

  برگشت و به نيال گفت: 
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  گردی تو اين خونه.پات رو بيرون گذاشتی برنمی -

  شاهين دوباره فرياد زد:

  نيال... ميای يا نه؟ -

نيال سرگردان و گريان نگاهش بين شاهين و سينا در گردش بود. نيال يک قدم سمت 

  اهين برداشت که سينا داد زد:ش

  شم.ن خودت بری ميرم گم و گور میبه جو -

  شاهين همچنان عصبی گفت:

  مدی فردا برو در خواست طالق بده.نيو -

بدن نيال يخ زد. شاهين کالمی را بر زبان آورده بود که از شنيدن آن تنفر داشت. 

  فهميد. حاال حد عصبانيت شاهين را می

مونم. شاهين، اش فرياد کشيد، نه با تو ميام نه تو اين خونه میگريهدر يک آن ميان 

  زنی؟اون شب به من قول دادی هيچوقت به من نگی برو، حاال حرف از طالق می

  اش گفت:به اتاقش رفت و پالتويی برداشت. برگشت و خطاب به عمه

  من رو ببرين خونتون، تو رو خدا. -

  زودتر دورم کنين.

های او را ديد دوست داشت سرش را به جايی بکوبد ل نيال و گريهشاهين وقتی حا

  های او را نبيند.هايش سياهی برود و اشکتا چشم
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  با اين حال رو کرد به پدرش و گفت:

  بريم. -

  خودش از بين جمعيّت رد شد و از منزل آقای سرمد بيرون زد. 

  ی سرمد مانده بودند.کم منزل آقای سرمد خلوت شد. فقط چند نفر از فاميل آقاکم

ی سينا خطاب کرد. عمههايش را پاک میکرد و تندتند با دست اشکنيال گريه می

  به او که با حالت عصبی نشسته بود و نگاهش به گل فرش خيره شده بود گفت:

عمه جون اين چه کاری بود کردی؟ با اين همه عزت و احترام اومده بودن دنبال  -

؟ بايد نيال رو می فرستاديم و منت به سرشون خواهرت، چرا خرابش کردی

  طوری فقط خودمون رو کوچيک کرديم.گذاشتيم. اينمی

  سينا سر بلند کرد و گفت:

ام نه نفهم. ولی بايد يک درس به آقای راستاد الزم بود عمه جون. من نه ديوونه -

به سرمون گرفتن که بدونن چی دادم. بايد توی شرايط ما قرار میاش میو خانواده

شه با کالم فهموند بايد اون شخص تو موقعيت قرار اومده. بعضی چيزا رو نمی

اش چجوريه. گفتم قصدم خراب کردن زندگی بگيره که بفهمه چه اتفاقی افتاده و مزه

نيال نيست ولی اونا هم به وقتش زيادی تازوندن و حاال نوبت ماست که ياد بگيرن 

  تر برخورد کنن.کمی انسانی

  ال سر بلند کرد و گفت:ني

  خوام زندگيتو خراب کنم ولی کردی!به چه قيمتی؟ ميگی نمی 
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  گرده. اون بر می -

گرده به خودت اجازه دادی تا اين حد پيش بری؟ تو شوهر دونی بر میچون می -

  اش رو خورد کردی. من رو جلوی همه کوچيک کردی. خانواده

  گيری؟تو طرف کيو می -

ات ات رو در حق خودت و خانوادهطرف تويی که بزرگترين اشتباه زندگیمسلماً نه  -

انجام دادی که رفتی قتل رو گردن گرفتی، نه طرف راستادی که مجبورم به انتخاب 

گناه بود گيرم که اين وسط به اندازه من بیکرد. من فقط طرف شوهر خودم رو می

  خواست.میو برای نجات تو مجبور شد کاری رو انجام بده که ن

اون به خاطر اينکه به پدرش ثابت کنه هنوز زنده است و آدمه، قلب داره، عرضه 

داره، ازدواج رو قبول کرد تا بتونه تو رو از َگِل دار بکشه پايين حاال اين رفتار 

  ترين کار بود.امشبت برای انتقام از پدرش غلط

کر کردی آوردن اون کار من درسته، بذار مثل مار زخمی به خودشون بپيچن. ف -

ام  تو به اين چيزا احتياج پيدا سند و ماديات برام مهمه؟ نه اصال. تا من زنده

  کنی.نمی

تنها چيزی که برام مهمه اينه که بهشون بفهمونم تا چه حد رفتارشون غلطه. من 

  خوام خودشون رو توی من ببينن و از خودشون متنفر بشن. شدم آينه اونا می

  

  بلند شد و گفت:  نيال از جايش
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  دو سال و نيمه خسته شدم، بس کنين ديگه! تمومش کنين. -

های روی نگاهی به سبدهای گل گوشه و کنار خانه انداخت. نگاهی به کاغذپاره 

دار به اتاقش رفت و در را قفل کرد. ميز و سندی که جا مانده بود انداخت. غصه

  اش را برداشت و به شاهين زنگ زد.گوشی

  کرد.داد نيال غمگين گريه میخورد اما جواب نمیاهين زنگ میگوشی ش

  تنها چيزی که به ذهنش رسيد اين بود برای شاهين بنويسد:

  شاهين! من خبر نداشتم.  -

شاهين در حال قدم زدن زير برف بود. گوشی را نگاه کرد و پيام نيال را خواند. 

  ه دوخت.سرش را تکان داد و نگاه تلخش را به فضای برف گرفت

پاکت سيگارش را از جيبش در آورد و مشغول سيگار کشيدن شد. پی در پی به 

  فايده بود.زد تا اعصابش راحت شود ولی بیسيگارش پک می

کرد نمايشی حرکت سينا آنقدر اذيتش کرده بود که باور نداشت. ولی وقتی فکر می

ه دلش حال عجيبی به اش بود، تکه سينا راه انداخته برای جبران کارهای خانواده

  آمد.وجود می

کرد. به او حق کرد و نمیگذاشت و انگار او را درک میخودش را جای سينا می

داد. با اين حال به شدت نگران فردا بود. به نيال گفته بود طالق بگيرد. داد و نمیمی

لش چيزی از دهانش در آمده بود که اصالً به آن اعتقاد نداشت. در اوج عصبانيت قو

  را شکسته بود و اين با مرام او يکی نبود. 
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وقتی به اين فکر کرد ممکن است همين فردا نيال برود و درخواست طالق بدهد 

  يش زد و روزگار پست را لعنت کرد.شد. با ناراحتی چنگ در موهاديوانه می

شيال اما روی تختش نشسته بود و تمام ذهنش درگير حرف و حرکات عصبی سينا 

در ترسيده بود و چقدر حس و حالش عجيب بود. از جمله سينا اما دلش بود. چق

  کرد. يل و اين حال دلش را بد میدلگرفته بود. گفته بود از او متنفر است آن هم بی

کرد. به دلش که برای کنار نيال تا نزديک صبح بيدار بود و داشت به شاهين فکر می

  خودش پرسيد: زد. نزديک صبح بود که ازاو بودن پرپر می

  من شاهين رو دوست دارم؟ اگر دوست دارم چرا کنارش نيستم؟  -

از روی تخت برخاست و به مقابل ميز توالت رفت و درون آينه را نگاه کرد.  

هايش ريخته بود. هايش زير چشمآرايشش پخش شده بود. ريمل به خاطر اشک

  موهايش به هم ريخته بود. 

باريد و کل حياط پشت پنجره رفت. هنوز داشت برف میاز خود نگاه برگرفت و به 

  پشتی کوچکشان سفيد پوش شده بود.

  دوباره از خود پرسيد:

  دوستش داری نيال، درسته؟ -

  هايش راه گرفت و زير لب گفت:اشک 

  هاشی، تو عاشق محبتاشی، تو عاشقتو عاشق عطر تنشی، تو عاشق نگاه -
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دونی اش روی تنت عادت کردی، خوب میهدونی که به دستنوازشاشی، خوب می

شی. هاش تنگ شده، تو داری به خاطر دوری ازش ديوونه میکه دلت برای بوسه

تو اين موهارو به عشق اون درست کردی و آرايش کردی که اون ببينه و خوشش 

بياد. اين لباس رو پوشيدی که اون ببينه و خوشش بياد. شاهين گفت نيومدی برو 

  شه؟ايا اين عذاب کی تموم میطالق بگير. خد

  و بعد خود را در آغوش کشيد و از ته دل گريست.

شاهين روی تخت دراز کشيده بود و در زير نور کم جان آباژور داشت به دوری 

آورد و برای نبودن نيال به او دهن انديشيد. آن تخت نيال را به خاطرش مینيال می

  داد و در فکر نيال بود.را ماساژ میکرد. با ناراحتی بين دو ابرويش کجی می

ها را باالی سرش بست. نيال عصر روز بعد در حال شانه کشيدن موهايش بود. آن

  روسری را سرش انداخت و پالتويش را پوشيد.

  پس از حاضر شدن کيفش را برداشت و از اتاق بيرون رفت. سينا با ديدن او گفت:

  کجا؟ -

  بايد بگم؟ -

  بله. -

  نم.برم قدم بز -

  ها يخ بستن و خطرناکه. تا کمر برف اومده بری پياده روی؟ کوچه -

  مهم نيست. -
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  بشين يک روز بهتر برو. -

  کشه بشينم تو خونه.ام نمیديگه حوصله -

  صبر کن من هم همراهت بيام. -

  الزم نيست، خودم ميرم. -

کنار زد.  و بدون خداحافظی از منزل خارج شد. سينا از جايش بلند شد و پرده را

ديد ولی از اينکه تالشی رفتن نيال را تماشا کرد و غم او را در نگاه و حرکاتش می

  کرد.کرد تعجب میبرای برگشتن کنار شاهين نمی

سينا شب قبل عشق را در نگاه شاهين ديده بود. فهميده بود شاهين واقعاً خواهرش 

  هم خوشحال بود.خواهد که شروطش را قبول کرده است. از اين بابت را می

ديد. حتی ديده بود در اوج عصبانيت از او در رفتار شاهين و عصبانيتش عشق می

  نيال خواسته بود که به منزل برگردد و همراهش شود.

کرد. با کرد حرفی از دوست داشتن شاهين بزند تعجب میاما وقتی نيال سعی نمی

شود که میو حاال رويش ن دانست حيای نيال تا چه حد استاين حال اين را هم می

  زبان به عشق باز کند. 

  سينا، مادر بيا عصرونه بخور.  -

  سينا پرده را انداخت و گفت:

  اش.فکر کنم نيال رفت خونه -

  سمت مادرش چرخيد که انيس خانم گفت:
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  اگه بره تو مشکلی نداری؟ -

  نه، بذار بره.  -

  پس چرا ديشب باهاشون اون کار رو کردی؟  -

گرفتن از غرورشون دست بکشن. اون مرد و زن بايد انواده بايد ياد میاون خ -

فهميدن ديگران هم آدمن. ديگران هم غرور دارن و ديگران هم ناموس می

فهميدن بعضی چيزا که حاليشونه. ديگران هم ارزشی برای خودشون قائلن. بايد می

فهميدن شکستن ايد میغيرت اونا رو به درد مياره، غيرت مردم هم به درد مياره. ب

  غرور يک دختر و کوچيک کردنش چقدر درد داره. 

ما دو سال درد کشيديم و بيشتر دردمونم اين سه ماه آخر بود. بيشتر ناراحتيم برای 

نيال بود و زجری که بهش تحميل شده. فقط خواستم به اين خانواده بفهمونم نيال 

داره. اونقدر ارزش داره که  بود، ارزش خودش روحتی اگر برادرش قاتل هم می

زن پسرشون باشه و يک عروس خوب برای اونا. خوشحالم که بعد از حسام، نيال 

کنه، بدخلقی زنه، اخم میزن کسی شده که با همه مسائلش به خاطر همسرش داد می

کنه تا حاال ای نيال رو اذيت میدونستم اون مرد ذرهکنه. اگر میکنه، تالش میمی

ال رو ازش گرفته بودم. هر کاری که کردم برای اين بود بفهمن با نيال بد صد بار ني

  کردن. فقط اميدوارم اونقدر شعور و درک داشته باشن.

کم شب از راه رسيد. انيس خانم تلفن همراهش را برداشت و با نيال تماس گرفت. کم

  فت و گفت:چند بار به او زنگ زد اما جواب نداد. با نگرانی به سراغ آقا جالل ر

  زنم جواب نميده.هر چی به نيال زنگ می -
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  زنگ بزن به شوهرش.  -

نيال اينقدر بی عقل نبود جايی بره بخواد دير بياد به کسی خبر نده. گوشيش هم  -

  ده.جواب نمی

  شه بگه برگشته خونه.ماً روش نمیحت -

رمق شاهين بیانيس خانم با شاهين تماس گرفت. بعد از چند بوق صدای خسته و 

  در گوشش پيچيد.

  بله. -

  سالم مادر، خوبی؟ -

  سالم، ممنون. حال شما خوبه؟ -

  منم خوبم پسرم... ام... -

دفعه دلشوره گرفت. صدای شاهين آنقدر گرفته و خسته به نظر انيس خانم يک

کرد او نيال را نديده است. وقتی سکوت انيس خانم طوالنی شد، آمد که حس میمی

  رسيد:شاهين پ

  چيزی شده؟ الو... -

  آقا شاهين... -

  جانم... -

  نيال پيش توئه؟ -
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شاهين چند لحظه سکوت کرد. کمی بعد با صدايی که حالتی از نگرانی در آن موج 

  زد، گفت:می

  نه، مگه نيال کجاست؟ -

های گرد شده رويش را سمت ساعت ايستاده چرخاند. انيس خانم ترسيده و با چشم

و هوا کامالً تاريک شده بود. حتی يک ساعت از تاريکی شب ساعت هفت بود 

  گذشت.می

  با صدای شاهين به خود آمد.

  الو مادر... الو... -

  بله... -

  نيال از خونه بيرون رفته؟ -

آره عصر حدود ساعت چهار بيرون رفت. گفت ميره قدم بزنه ولی هنوز خونه  -

  نيومده.

  ش زنگ زدين؟قدم زدن توی اين برف و يخبندون؟ به -

  بله ولی جواب نداد.  -

  گيرم. من باهاش تماس می -

شاهين خداحافظی کوتاهی کرد و ارتباط را قطع کرد. انيس خانم با عجله سمت در 

  اتاق سينا رفت. 

  چی شد خانم؟ پيش شاهين نبود؟  -
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  نه آقا! حاال که شاهين فهميده واويالست. -

  معلوم نيست کجا مونده اين دختر. 

کرد. از ای کار میخانم در اتاق سينا را باز کرد. سينا داشت روی پروژه انيس

  صدای در از جا پريد. رو به مادرش کرد و گفت:

  مامان، آروم. ترسيدم. -

  توجه گفت:انيس خانم بی

  نيال... نيال پيش شاهين نرفته. -

  سينا از جا جهيد و سمت مادرش رفت و گفت:

  ته. زنگ بزنين ببينين کجاست؟گين؟ االن که دير وقچی می -

  جواب نميده مادر -

سينا به مادرش رسيد. دست برد و گوشی او را از دستش کشيد. تا دست برد درون 

مخاطبين شماره نيال را پيدا کند، گوشی در دستش زنگ خورد و نام شاهين روی 

  صفحه افتاد.

  اين خبر داره نيال نيستش؟ -

  اين کيه؟ -

  شاهين؟ -

  نيال جواب نداد بهش زنگ زدم. وب،آره خ -
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هايش را روی هم فشرد و چرخيد و تماس را وصل کرد و گوشی سينا عصبی لب

  را به گوشش چسباند. صدای نگران شاهين در گوشش نشست:

  الو مادر گوشی نيال خاموشه.  -

  نگران نباش، حتماً شارژ گوشيش تموم شده. -

  شاهين چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت:

  م.سال -

  سالم. -

  تونم نگران نباشم؟چطور می -

  االناس که پيداش بشه. -

شه يا نه؟ به نظرتون جايی هست که ممکنه تونم منتظر بمونم ببينم پيداش مینمی -

  رفته باشه؟

  سينا با لحن آرامی گفت:

  دونم.نمی -

  کنم کمی فکر کن.خواهش می -

  سينا رو به مادرش گفت:

  کجا ممکنه رفته باشه؟مامان به نظرتون نيال  -
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رفت. دوستی نداره خبر جايی نمیدونم مادر، نيال اصالً از اين عادتا نداره. بینمی -

  که خيلی باهاش صميمی باشه.

  خونه عمه نرفته؟ -

  بذار زنگ می زنم. -

  سينا خطاب به شاهين گفت:

  کنم.مادرم رفت تماس بگيره، خبرت می -

  باشه منتظرم. -

منتظر ماندن نبود. با عجله لباس بيرون پوشيد و يک مسکن از اما شاهين آدم 

  شيد.داخل قوطی برداشت و در دهان انداخت. ليوان آب روی ميز را برداشت و سر ک

ليوان را سر جا گذاشت و از سوئيت بيرون رفت. آنقدر متفکر و سريع از منزل 

د. سوار های مادرش و ربکا را نشنيخارج شد که صدای شاهين شاهين گفتن

  ماشينش شد و ماشين را از پارکينگ خارج کرد.

ها لغزنده بودند ها پربرف و کوچهابتدا با عجله سمت منزل آقای سرمد رفت. خيابان

  اما شاهين توجهی به سر خوردن چرخ ماشينش روی يخ نداشت.

اش حين رفتن به منزل آقای سرمد دوباره با نيال تماس گرفت. اما همچنان گوشی

  ش بود.خامو

  مشغول نوشتن پيامی برای نيال شد.

  نوشت:
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  سالم عزيزم. خيلی نگرانتم، لطفاً به محض ديدن اين پيام با من تماس بگير. -

هايش را به بازی و بعد گوشی خود را در جيب پالتويش انداخت. با دست چپ لب 

  توانست رفته باشد.گرفت و به نيال انديشيد که کجا می

رفت و يا دوست صميمی در خبر جايی نمیشناخته بود که بیاو نيال را دختری 

  دانست بايد کجا دنبالش بگردد. اش نداشت. حاال که نبود درست نمیزندگی

نرسيده به منزل سرمد فکری به ذهنش رسيد. روی ترمز زد و با عجله خيابان را 

  دور زد. 

ف کرد. پياده شد عجوالنه سمت ديگر رفت و ده دقيقه بعد جلوی منزل عمويش توق

  و زنگ در را زد. 

طولی نکشيد 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 عزيزم، بيا تو. خير باشه. -

  ايستاد. علی بيرون آمد و گفت: وقتی اين را شنيد حس کرد قلبش يک لحظه از کار

  سالم شاهين. خوبی؟ -

  شاهين به خود آمد و گفت:

  سالم... نيال اينجاست؟ -
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  بانو برگشت و علی را نگاه کرد. دوباره رو به شاهين کرد و گفت:

  نه دردت به جونم نيال که خونه پدرش بود.  -

  حالی به ديوار تکيه کرد و گفت:شاهين با بی

  ابوالفضل... اين دختر کجاست؟!يا  -

  بانو ترسيده جلو رفت و بازوی شاهين را کشيد و گفت:

  چه خاکی به سرمون شده؟  -

ز خبری ازش نيست دونم بانو. نيال عصر از خونه باباش بيرون زده ولی هنونمی -

  و برنگشته خونه.

  بانو روی دست خود زد و گفت:

  يا خدا. نکنه دليلش موضوع ديشب باشه!  -

  شاهين سری تکان داد و گفت:

  دونم.نمی -

  علی حين رفتن به داخل گفت:

  گرديم.بذار منم باهات بيام با هم دنبالش می -

  دونم کجا بريم! آخه من نمی -

  علی کاپشنش را برداشت و برگشت. حين پوشيدن خطاب به مادرش گفت:
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ها بگين من امشب يا دير ميرم خونه يا اصالً نميرم. ن بچهمادر شما زنگ بزني -

  شاهين خطاب به علی گفت:

  رسه.کجا برم دنبالش، هيچ جايی به ذهنم نمی -

  اول خونه فاميالش بريم. جاييو بلدی؟  -

  گردن. خانوادش دارن دنبالش می -

  

  او با آقا جالل تماس گرفت. عموی شاهين وارد راهرو شد و گفت:

  شده؟ چی  -

  شاهين با عمويش دست داد و گفت:

  سالم آقای سرمد، خوبين؟ -

  سالم پسرم.  -

  خبری از نيال گرفتين؟  -

  نه متأسفانه.  -

  هايش را بست و گفت:زده پلکشاهين هيجان

  وای خدا! -

فکری نيست. حتماً نتونسته خبری از خودش شه. نيال دختر بینگران نباش پيدا می -

  بهمون بده. 
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  تونه خبر بده.يگه بدتر. يعنی کجاست که به ما احتياج داره و نمید -

  آقا جالل آهی کشيد و گفت:

  شه.شاءهللا که پيدا میان -

  شم. اميدوارم، چون اين بار من واقعاً ديوونه می -

  او خداحافظی کوتاهی کرد. آقا جليل گفت:

  گرديم، پيدا ميشه.ما هم دنبالش می -

  علی ساعد شاهين را

  گرفت و گفت:

  بريم. -

ها را نگريست و و بعد هر دو از ساختمان خارج شدند. بانو غمگين رفتن آن 

  دعايش را بدرقه راه شاهين کرد. 

  شاهين سوار ماشين شد و علی بغل دستش نشست. 

  برو...  -

  کجا برم علی، کجا آخه...  -

  برو کالنتری. -

  :شاهين به علی خيره شد. با نااميدی و درد گفت

  نگو علی...  -
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  االن کار عاقالنه اينه.  -

  شاهين آهی کشيد و گفت:

  باشه. -

دفعه ياد خانه خود و نيال او راه افتاد و حين رفتن سمت نزديکترين کالنتری يک 

  افتاد. نوری در دلش روشن شد. گفت:

  علی. -

  جونم.  -

  خونه خودم! -

  خوب بريم.  -

  کرد، نيال آنجا باشد. خدا میشاهين به آن سمت راند و در دل خدا  

ی فاميل تقريباً زنگ زدند. انيس خانم در منزل آقای سرمد سينا و آقا جالل به همه

کرد و کرد و آرام و قرار نداشت. سينا طول و عرض سالن را حرکت میگريه می

  زد. حين حرف زدن با داييش موهايش را چنگ می

پرت کرد و به اتاقش رفت و لباس پوشيد وقتی به نتيجه نرسيد گوشی را روی مبلی 

  اش را برداشت و گفت:و بيرون آمد. سوئيچ ماشين نيال و گوشی

  رم دنبالش.می -

  کجا رو بگردی بابا جان؟  -
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  دونم. کوچه خيابونا.چه می -

شاهين از ماشينش پياده شد و به درون آپارتمان رفت. سالمی به نگهبان کرد و با 

  ور رفت. عجله به مقابل آسانس

وقتی در باز شد، خود را به درون انداخت. دگمه را لمس کرد و چند ثانيه بعد در 

طبقه مورد نظرش پياده شد. از آسانسور خارج شد. به جلوی در رفت و قفل در را 

شد. با خود گفت اگر نيال چرخاند بيشتر و بيشتر دلسرد میبازکرد. کليد را که می

های خانه خاموش وقتی به درون رفت چراغکرد. اينجا بود هرگز در را قفل نمی

  بودند. 

  شاهين نا اميد صدا زد: 

  نيال، نيال! -

  ها را گشت.ها را روشن کرد و اتاقچراغ

  اما خبری از نيال نبود. 

های بد دنيا را در خود حس کرد. از آنجا شاهين نفس عميقی کشيد و تمام حس

  بيرون زد و کالفه به ماشينش برگشت و گفت:

  ينجا هم نبود علی.ا -

  ها رو بگرديم. برو کالنتری، بايد بعدش بريم بيمارستان -

  نگو اينا رو علی.  -

  شه.شاءهللا که پيدا میقوی باش، ان -
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  شاءهللا، اما صحيح و سالمت.ان -

  به اميد خدا... برو کالنتری. -

نتری خارج شدن نيال را گزارش کردند. وقتی از کالآن دو به کالنتری رفتند و گم

  شدند، علی گفت:

  ها رو بگرديم.االن بهتره بيمارستان -

  کجا بريم؟ -

های بهتره تقسيم بشيم. هزار تا بيمارستان تو اين شهره اما بهتره از بيمارستان -

  اطراف خونشون شروع کنيم.

  پس بذار زنگ بزنم داداشش بياد. -

آقا جالل شماره تلفن سينا  شاهين با آقا جالل تماس گرفت و موضوع را توضيح داد.

هايشان تماس گرفت و همه چند را برای او ارسال کرد. علی هم با چند نفر از فاميل

  دقيقه بعد جلوی کالنتری دور هم جمع شدند و با هم دست دادند. علی گفت:

شيم، بايد شهر رو چهار قسمت کنيم و هر گروه يک قسمت رو بگرديم. تقسيم می -

  باشيم هيچ بيمارستانی از قلم نيفته.فقط بايد مراقب 

  آخه چجوری؟ ممکنه ما همه رو پيدا نکنيم. -

  سينا گفت:

  يک لحظه صبر کنيد. -
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تاپش را بيرون آورد و مشغول شد. کل نقشه شهر روی صفحه آمد. تمام و بعد لپ

ها را با آدرسشان مشخص کرد. بعد هم شماره تلفن شاهين و بقيه را بيمارستان

  هايشان را نگاه کردند . طولی نکشيد که برايشان پيامکی آمد. وقتی گوشیوارد کرد

هايشان های يک جهت از شهر، همراه با آدرسبرای هر کدامشان ليست بيمارستان

  آمده بود.

  تاپ را جمع کرد و گفت: سينا لپ

 هاشون به ترتيب براتون اومدن قبل از هر چيز هم ازتون ممنونمبا توجه به فاصله -

  کنين.که دارين کمک می

  علی گفت: 

  ها برامون ارزش داره.تر از اينشاهين بيش -

  نگاهی به شاهين انداخت و رو به علی سر فرود آورد.سينا نيم

  علی گفت:

  بريم ديگه وقت رو تلف نکنيم. -

ها را گشتند اما نبود هايشان شدند و راه افتادند. يکی يکی بيمارستانسوار ماشين 

که نبود. صبح شده بود و شاهين آخرين بيمارستان را هم سر زد اما خبری نبود. 

  به سينا زنگ زد.

  رمق و گرفته در گوشش نشست.صدای سينا بی

  بله. -
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  سالم. -

  سالم آقا شاهين خبری شد؟ -

  همين رو از شما بپرسم.زنگ زدم  -

  نه، هيچی. -

  ما هم هيچی. -

  شاهين نفس عميقی کشيد و زير لب گفت:

  اين دختر کجاست؟ -

  سينا متفکر گفت:

که توی بيمارستان پيداش نکرديم  خبری خودش يک نوع خوش خبريه. همينبی -

  پس يعنی حالش خوبه. خدايی نکرده تصادف نکرده يا طوريش نشده.

دونم بايد چه خاکی به سرم بريزم. نه دونم بايد چکار کنم. نمیمن نمیآقا سينا!  -

دونم ممکنه کجا رفته شناسم، نه دوستاش، نه همکاراش. نمیفاميلتون رو می

  باشه.

  خبر جايی بمونه.نيال هيچوقت دختری نبود بی -

  دفعه گفت: شاهين يک

جايی بمونه. يک استعالم گم نکنه به خاطر موضوع ديشب قهر کرده رفته هتلی می -

  از هتال بگيريم؟ 
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  اين کار پليسه. -

تونه کمک کنه، االن ميرم سراغش. شمام به گشتن من يک دوستی دارم که می -

  ادامه بدين.

  باشه حتماً. -

  

شاهين خداحافظی کرد و به سراغ بازپرس پرونده قتل شاهرخ رفت که قبالً به دنبال 

  نوشين هم گشته بود.

بی که از سرما بسيار سرد ی به مقصد رسيد درون حياط کالنتری با آشاهين وقت

  دست و صورتش را شست. شده بود

هايش را کم کرد. به درون پيچيد و سرمای آب سوزش چشمدرد در سرش می

  ساختمان رفت و سراغ بازپرس را گرفت.

برای وقتی به اتاق او رفت موضوع گم شدن نيال را تعريف کرد و از او خواست 

  ها بگيرد. و يک استعالم از هتل پيدا کردن نيال کمکش کند

  بازپرس چند لحظه در صورت شاهين دقيق شد و گفت:

  شه؟چرا هر دختری مياد تو زندگيت بعد از يک مدت گم می -

  شاهين متعجب سرگرد را نگريست و بعد گفت:

  يعنی چی؟ -

  يعنی نداره نامزدت گم شد و حاال همسرت. -
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خبر و بدون نامزدم با پول زيادی که از حسابم خالی کرده بود رفت اما همسرم بی -

  هيچ چيزی از منزل پدريش خارج شده و برنگشته.

  تر توضيح بدی.شه دقيقمی -

های قبلی بود، حتی شاهين موضوع را دقيق توضيح داد. بازپرس در جريان اتفاق

  ناگاه فکرش درگير شد و پرسيد:دانست شاهين چگونه ازدواج کرده است. به می

  قاتل اصلی برادرت پيدا نشد، درسته؟ -

  نه. -

بازپرس دست به سينه شد و شاهين را برانداز کرد. شاهين در سکوت به بازپرس 

خيره بود. گم شدن نيال، آزاد بودن حسام با آن کينه. شاهين نگران از جايش 

  ر راه افتاد.برخاست. پاهايش توان نداشتند اما به سختی سمت د

فه کن شاهين. جايی که گزارش گم شدن همسرت رو دادی، اين مورد رو هم اضا -

  که به ربوده شدنش شک داری.

شاهين بدون اينکه برگردد سر فرود آورد. وارد محوطه شد. هوا سرد بود و سوز 

اش را در دست گرفت و به سينا زنگ زد. سينا چند آمد. شاهين گوشیسردی می

  جواب داد و گفت: لحظه بعد

  بله شاهين، خبری شده؟ -

  پسوند و پيشوند چون او، با صدايی ترسيده و پردرد گفت:شاهين هم بی 

  سينا. -
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  تر شده بود گفت:سينا که نگران

  چيه؟ -

  ال رو برده باشه.نکنه حسام، ني -

  کرد. گفت:سينا سکوت کرد. انگار داشت به حرف شاهين فکر می

  چکار کنيم حاال؟ -

دونی حسام کجاست؟ بايد دنبالش بگرديم. بايد پيداش کنيم چون ممکنه نيال نمی -

  پيشش باشه.

  سينا که به شدت ترسيده بود زير لب گفت:

  لعنت به حسام. -

  کجا ببينمت؟ -

  رم خونه. بيا اونجا منتظرتم.من دارم می -

  باشه االن ميام. -

ت. خسته بود و سر درد و شاهين سوار ماشينش شد و سرش را روی فرمان گذاش

زد و فکر نيال داشت هايش را میدلشوره امانش را بريده بود. سفيدی برف چشم

  کرد.اش میديوانه

اش به صدا در آمد. سريع سر بلند کرد و با ديدن اسم شيوا روی صفحه پوفی گوشی

  کرد و جواب داد.
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  جانم. -

  سالم داداش. خبری از نيال نشد؟ -

  نه. -

شدن  برات داداش که هر چی بدبختيه برای توئه. بميرم که قسمتت شده گمبميرم  -

  .اتزنای زندگی

  نيال هم بره و هيچوقت پيداش نشه؟چی ميگی شيوا؟! مگه قراره  -

  چی بگم! آخه کجاست اين دختر؟ -

  شايد از بحث ديشب ناراحت شده و خودش رو جايی قايم کرده. -

  نذار اين يکی از دستت بره -

ام اگه رفتن از آزار و اذيت بقيه گذاشتن گناه ترين آدمم. زنای زندگیمن خودم بی -

  رفتن. 

  بميرم برات داداش.  -

  خدا نکنه عزيزم. کجايی؟ -

خواد بره مأموريت. با محسن اومديم خونه بابا. محسن االن راهی ميشه. می -

  دوساعت ديگه پرواز داره. 

  های بانکی نيال اونجا تو کمدن يا نه؟ ک و کارتيک زنگ بزن به بانو، ببين مدار -

  باشه، چشم.  -
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  زود خبرم کن.  -

  حتماً.  -

  شاهين بعد از قطع کردن ارتباط به منزل سرمد رفت. 

  خواست به دنبال مدارک نيال باشد. کرد و از او میشيوا داشت با بانو صحبت می

به فرش خيره بود. به خاطر اش هويدا بود آقای راستاد با ناراحتی که در چهره 

  شنيدن خبر رفتن نيال درد بزرگی بر قلبش آوار شده بود. 

کرد. از آن شب تا به های سينا فکر میکرد. به حرففکر نيال و شاهين رهايش نمی

های سينا در سرش چون پتک فرود آمده بود. هر چه بيشتر آن لحظه هزار بار حرف

  فهميد. ينا را میهای سکرد، بهتر دليل حرففکر می

ها ها و حرکات رنج خواهرش را به رخ آنخواست با آن حرففهميد سينا میمی

  بکشد.

وقتی به حرفی که سينا در مورد شيال زد انديشيد و حس بدی که بر وجودش افتاد 

فهميد آقای سرمد و حتی نيال، آن روزها به خاطر شرط او چه رنجی فکر کرد، می

  اند. کشيده

  گفت: زير لب

  هللا اکبر. -

  هايش را روی صورتش و بعد موهای سرش کشيد. آهی کشيد و کف دست 
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دانست سخت گيريش اول خواهرش را عاجز ديد بدی کار سينا اين بود که نمیاما می

  شد. آورد حس بدی بر قلبش حائل میکند. وقتی حال نيال را به خاطر میمی

ا نفهميده بود که نيال تا چه حد از هر جهت او نيال را درمان پسرش ديده بود، ام

تحت رنج و عذاب است. نيال در مدت آن چند ماه خيلی چيزها از دست داده بود و 

  کرد. شايد کسی جز شاهين او را درک نمی

خواست چيزهايی را به بقيه درس بدهد، صبر نيال تمام شده بود. حاال که سينا می

ل هم ايستاده بودند، شايد نيال خود را حذف کرده با خود فکر کرد حاال که همه مقاب

است تا بقيه در نبودش بهتر فکر کنند و بهتر با هم کنار بيايند البته اگر اتفاق بدی 

  غير از اين نيفتاده بود. 

  آقای راستاد از جايش بلند شد و گفت:

  شيال. -

  بله بابا جون.  -

  بابا کت من رو بيار و به راننده هم بگو ماشين رو روشن کنه.  -

  امروز تعطيله بابا، راننده نيومده. -

  بهش زنگ بزن بياد -

  بگو کار فوری پيش اومده، منتظرم. 

  کجا ميری بابا؟ -
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تونم دست رو دست بشينم. خوام چند نفر رو جمع کنم دنبال نيال بگردن. نمیمی -

  ين بار راه برگشتی نداره. پيدا نشه داداشت ا

بافت رو به آقای راستاد کرد. موهای او را رها منير که داشت موهای مينا را میماه

  کرد و گفت:

  حاج آقا! کجا دنبالش بگردين؟ -

هاش با دونم. هر جايی تو اين شهر خراب شده. اول بايد ببينم آخرين تماسنمی -

تونه پرينت تماس و پيغاماش رو کی بوده، پيغاماش چطور؟ کسی هست که می

  بگيره. 

  شد تا برود گفت:محسن در حاليکه بلند می

  حاج آقا، ممکنه نامزد سابقش کاری کرده باشه؟  -

  يد. محسن در حال برداشتن کيفش گفت:ها سمت او چرخی چشمهمه

اون که پيدا نشده. دعا کنيد او آقا باليی سر نيال خانم نياورده باشه چون اون دختر  -

  اينقدر عاقل بود که نخواد همه رو به اين شکل نگران کنه.

شيوا به شيال و ربکا نگاه کرد. نگاهشان در هم قفل شد. شيوا آن سکوت سنگين 

  را شکست و گفت:

  خدا نکنه. فکر نکنم اون مرد اينقدر احمق باشه چنين کاری بکنه.  -

  کرد.اون اگر احمق نبود خيلی کارهای ديگه نمی -
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شاهين روی مبل مقابل آقا جالل و سينا نشسته بود. نگاهش روی ميز خشکيده بود 

  اش به خوبی نمايان بود.و غم چهره

  چيد.آمد داشت ميز را مییهايی که بند نمانيس خانم با صورت خيس و اشک

  خوايين؟مامان کمک نمی -

  نه مادر. بيايين صبحونه بخورين. -

  آقا جالل از جايش بلند شد و گفت:

  بيايين پسرا، خسته اين. بيايين يه چيزی بخورين! -

  شاهين سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

  راغ اين پسره.ميل ندارم. فقط لطفاً زودتر تشريف بياريد که بريم س -

سينا از جايش بلند شد و رو به پدرش سر تکان داد. به کنار شاهين رفت و بازوی 

  او را گرفت و از جا بلندش کرد و گفت:

تونيم کاری بکنيم. معلومه حالت خوب نيست. اصالً با اين حال نه تو نه من، نمی -

  شيم. هوش میداريم از خستگی بی

  و گفت: سينا شاهين را سمت ميز کشيد

  ريم.کنيم بعد میکمی استراحت می -

ً با محتويات  وقتی سر ميز نشستند مشغول خوردن صبحانه شدند. شاهين تقريبا

  کرد.بشقابش بازی می
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  سينا گفت:

ها مطمئن شديم که خدا رو شکر نيال تصادف ها و درمونگاهبا گشتن بيمارستان - 

خونه فاميل هم که قايم نشده. ممکنه نکرده يا اتفاقی به اين شکل براش نيفتاده. 

د به احتماالت بعدش فکر ای، جايی. اگر اونجا هم نبورفته باشه هتلی، مهمون خونه

  کنيم.می

گوشی شاهين به صدا در آمد. او دست در جيب شلوارش کرد و گوشی را بيرون 

  کشيد و جواب داد.

  جان شيوا. -

  بانکيش. هایداداش، همه مدارکش تو کمده. حتی کارت -

  شاهين نفس عميقی کشيد و دستش را عصبی روی صورتش کشيد و گفت:

  باشه، ممنون. -

  و بعد ارتباط را قطع کرد.

  گوشی را سر جا گذاشت و گفت:

  هيچ هتلی نرفته. اين يک اميد واهيه. -

  چطور؟ -

های بانکيش خونه عموم جا موندن. کدوم هتل و چون تمام مدارک و کارت -

کنن. نيال حتی پول تو سی رو بدون شناسنامه و کارت ملی قبول میمهمانخانه ک

  جيبش نداشته اون حتماً خيلی گرفتاره.
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  قرار و عصبی از جا بلند شد. با ناراحتی گفت:شاهين بی

کنم. اون شب جلوی گذره، بيشتر به اين پسره حسام شک میهر چی بيشتر می -

  ش از گلوم پايين بره.ذاره آب خوبيمارستان تهديد کرد. گفت نمی

  ای وای نيال.

هايش را روی سرش گذاشت. انيس خانم و آقا جالل به هم نگاه کردند. شاهين دست

  مکن بود حسام رفته باشد انديشيد.سينا اما به فکر فرو رفت. به جاهايی که م

  سينا نفس عميقی کشيد و خطاب به شاهين گفت:

  استراحت کن بايد بريم.بشين يک چيزی بخور، دوش بگير، يک کم  -

  کجا؟ -

  دنبال نيال. -

  کنم. گيرم و استراحت میميرم خونه دوش می -

  تونی تو اتاق نيال استراحت کنی.اينجا همه چيز هست. کجا بری؟ می -

  گه.آره مادر. سينا راست می -

  شاهين سر فرود آورد. دلش با شنيدن نام اتاق نيال لرزيد و کمی آرام شد.

جا دوش گرفت و به اتاق نيال رفت. اتاقی که کامالً دخترانه چيده شده بود. هماناو 

  ساده و زيبا.
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هايش شاهين چرخی در اتاق زد و روی تخت او دراز کشيد. ساعدش را روی چشم

 گذاشت. چند دقيقه به همان حال ماند و ذهن مشوشش به هر دری سر زد. تا اين

. به کنار خم شد و بالش نيال را بوييد. عطر که به پهلو چرخيد. بويی حس کرد

  موهای او را زير مشامش حس کرد.

کرد که نيال يک درد نبودن نيال بغض شد و در گلويش نشست. اين را باور نمی

  روزی برای هميشه نباشد.

به سختی بغضش را فرو خورد و صورتش را به بالش او نزديک کرد تا بهتر آن 

ث شد کمی آرامش بگيرد و با وجود خستگی و سر درد بو را حس کند و همين باع

  شديد بخوابد.

  

عصر حوالی ساعت چهار بود که سينا به اتاق آمد و کنار تخت ايستاد. چند لحظه 

  شاهين را نگريست. حتی در خوابش هم اخم مهمان هميشگی صورتش بود.

نفس  ی او گذاشت و آهسته تکانش داد. شاهين پلک گشود ودستش را روی شانه

  عميقی کشيد و سينا را نگريست.

  پاشو. بايد بريم. -

  شاهين روی تخت نشست و گفت:

  خيلی خوابيدم؟ -

  ديشب رو نخوابيدی. منم خوابم برده بود تا حاال... -
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  سينا کنار شاهين نشست و گفت:

  من خيلی فکر کردم. حسام اينجا نيست. حسام از شهر خارج -

کنه. اون آدم ير از اينجا خودش رو مخفی میشده. اون بخواد قايم شه جايی غ

کنه دورترين نقطه بهتره. من و حسام يک ويال توی شمال باهوشی نيست. فکر می

داريم. با هم خريديمش کسی هم از اين موضوع خبر نداشت. چون گفتيم امالک رو 

 زنم رفته باشه اونجا. اگر نيالذاريم تا به وقتش. حدس میخريم و میشراکتی می

  همراهش باشه، جايی جز اون ويال رو نداره که بخواد نگهش داره.

  چرا منتظری؟ پاشو بريم. -

چينه. پاشو يک باشه. خيلی وقته چيزی نخوردی. مادر داره برامون ميز رو می -

  ريم.چيزی بخور بعد می

  ميل ندارم. -

  افتی.طوری از پا میعاقل باش. اين -

 االن حالش بد باشه، گرفتارباشه، گرسنه باشه، خيلی کنم ممکنه نيالوقتی فکر می -

  تونم چيزی بخورم.ريزه. نمیاعصابم به هم می

ش مطمئن باش نيال حالش خوبه. حتی اگر پيش حسام باشه، حسام اونقدر دوست -

  داره که بهش گرسنگی نده، پاشو.

  نگاه شاهين يخ زد و تيره شد. سينا دستش را روی کتف او زد و گفت:
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دونم ولی اين يه واقعيته. اگر تو به خودت نرسی از حرفم ناراحت کننده بود، می -

  خوای دنبال زنت بگردی و کمک من باشی.افتی. با کدوم حال و جون میپا می

خيز سينا خواست از جايش بلند شود که شاهين مچ دست او را گرفت. سينا که نيم

  اه کرد.های شاهين نگشده بود دوباره نشست و به چشم

  روی کردی؟قبول داری که پريشب زياده -

  های شاهين دو دو زد.سينا چند لحظه نگاهش در چشم

کرد حق کردم پدرت تا ابد فکر میآره... زياده روی بود ولی اگر اين کار رو نمی -

داشته و در حق ما محبت کرده که من رو بخشيده و نيال رو زن تو کرده. من حتی 

کاری که پدرت با خانوادم کرد يک درد مداوم و يک مرگ تدريجی اگر قاتل بودم، 

تره. گروکشی رسم مردونگی نيست. برای ما بود. بخشش بدون چشم داشت قشنگ

  لی راه بديه برای مقابله با کسی.گروکشی خي

  شاهين سر تکان داد. با ناراحتی سر به زير گرفت و گفت:

کم همه چيز فشار رو دووم نياورد. کمشرايط نيال رو نسنجيدی. اون اين همه  -

  شد. خرابش کردی.داشت بين ما درست می

  ی شاهين گذاشت و گفت:سينا دستش را روی شانه

  کنيم، نگران نباش.پيداش می -

  اميدوارم. پاشو بريم. -
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تاپش را سينا بعد از صرف ناهار وسايلش را در ساک دستی کوچکی انداخت و لپ 

  برداشت و همراه شاهين راه افتاد.

تاپش را باز کرد و اخبار هواشناسی را چک کرد. خطاب به در بين راه سينا لپ

  شاهين گفت:

  بايد زنجير چرخ ببنديم. -

  ديم برامون ببندن.اشه سر راه میب -

زل پدرش رفت و مشغول جمع کردن وسايلش شد. همه دورش جمع شاهين به من

  رود!پرسيدند که کجا میشده بودند و می

تونيم کنه اونجا میرم شمال. ما به حسام شک داريم و سينا فکر میمن دارم می -

  پيداش کنيم.

  شيوا با استرسی که دچار شده بود گفت:

  ؟يعنی ممکنه گم شدن نيال به اون مربوط باشه -

  امکانش زياده. -

  ربکا با عجله وارد سوئيت شد و گفت:

کجايی شاهين؟ رامين از صبح تا حاال صدبار بهت زنگ زده. چرا گوشی خودت  -

  دی؟رو جواب نمی

  نت همرام خاموش بود. -

  اش را به شاهين داد. شاهين گوشی را به گوشش چسباند و گفت:ربکا گوشی



1108 
 

  جونم رامين. -

  آخه؟سالم. کجايی تو  -

  خودت کجايی؟ -

  من که اين سر دنيا پی زندگيمم، نيال چی شده؟ -

  چی بگم. گذاشته رفته. يا رفته يا دزديدنش. -

  زنی!؟ و تو اينقدر راحت نشستی و با آرامش حرف می -

  چکار کنم؟  -

  دوختی. جای تعجب داره! قبلنا زمين و زمان رو به هم می -

  باشم.  ترگيرم آرومشايد دارم ياد می -

  خيلی خوبه. -

  رامين سکوت کرد. شاهين پرسيد:

  چی شده رامين؟ -

  رامين با عصبانيت داد زد:

  کنی؟شده و تو با خيال راحت داری زندگيت رو می زنت گم -

  شاهين همچون او داد زد:

شده آره. اعصاب منم به اندازه کافی خورد  رامين چه خبرته؟ حالت خوبه؟ نيال گم -

هست. ديشب تا خود صبح کل شهر رو زير و رو کردم، نيست که نيست. کالنتری، 



1109 
 

رم بيمارستان، پزشک قانونی، خونه فاميل، دوست، همه جا رو گشتم. االنم دارم می

  رم. احتماالً پيش اون باشه.ر نيال میشمال سراغ نامزد سابقش. با سينا براد

کنم که به سيم آخر نزنم، شماها با من دارم با بدبختی اضطرابم رو کنترل می

ريزين. کمک حال که نيستين، حداقل رو حرفاتون دارين حال من رو به هم می

  اعصابم راه نرين. 

  کنم. باشه، الزم هست برگردم؟ همين حاال بليط رزرو می -

م نيست. راه کمی که نيست. دم به دقيقه بيای و بری که چی بشه؟ دعا کن نه الز -

  آييم پيشت. شاءهللا که يک سفر مینيال پيدا شه، ان

  شاءهللا.ان -

  بعد از اين که رامين ارتباط را قطع کرد شاهين گوشی را به ربکا داد و گفت:

  من بايد برم. کاری ندارين؟ -

اش کردند. سينا با و راه افتاد و بقيه تا دم در بدرقههمه برايش دعای خير کردند. ا

توجه باشد اما باز هم روی غرورش پا گذاشت ديدن خانواده شاهين ابتدا خواست بی

  و پياده شد. 

  ماتت بارش او را برانداز کرد.منير با نگاه سرد و شماه

  سينا سر به زير جلو رفت و دو قدم مانده به جمع ايستاد و گفت:

  سالم. -
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همه آهسته جوابش را دادند جز شيال. شيال ته دلش از سينا و رفتارش بسيار دلخور 

  توانست او را ببخشد.بود و نمی

  منير خطاب به سينا گفت:ماه

کنی و بر خوام دست خالی برگردی. از زير زمينم هم که شده نيال رو پيدا مینمی -

  گردونی. می

  خيالتون راحت باشه.  -

  چند مرده حالجی. ببينم  -

  چشم.  -

حرف زدن من و تو در مورد رفتار زشت پريشبت هم بمونه برای وقتی که  -

  برگشتين.

  چشم.  -

  ای باشی ولی تو از من هم بدتری. اومد کينهبهت نمی -

  ام به شما بود. بيشتر از کينه، نشون دادن رنج خودم و خانواده -

نبال عروسم که اگر پيدا نشه من از چشم خيلی خوب زهرت رو ريختی حاال برو د -

  بينم. تو می

 سينا سرش را تکان داد و شاهين ته قلبش از حرف مادرش خوشحال بود. خوش

  که مادرش نيال را پذيرفته است.حال از اين
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لقا آن دو را از زير قرآن رد کرد. هر دو خداحافظی کردند و سوار شدند. زمان مه

راستاد، نگاه سينا به شيال افتاد که غمگين و سرد  رد شدن از جلوی منزل آقای

  کرد.نگاهش می

  کالفه دستی به موهايش کشيد و آه بلندی که کشيد باعث شد شاهين نگاهش کند.

  شم.من خودم حال درستی ندارم، اگر تو هم ناراحتيت رو ابراز کنی بدتر داغون می -

  چيز مهمی نيست. -

های ماشين انداخت و بعد هايش را روی چرخچرخشاهين به مکانيکی رفت. زنجير 

  حرکت کرد.

خواست زمان را از دست کرد و با دقت. نمیبا بيشترين سرعت ممکن حرکت می

  اش برای نيال تمامی نداشت.بدهد و نگرانی

با اين حال شماره همراه او را دوباره گرفت و وقتی ديد خاموش است با ناراحتی 

  ان داد.سرش را به چپ و راست تک

نگاهی دست برد و پاکت سيگارش را برداشت و آن را سمت سينا گرفت. سينا نيم

  تاپش فرو برد و گفت:به پاکت دست او انداخت و دوباره سرش را در لپ

  سيگاری نيستم. -

  مشکلی نيست من بکشم؟ -

  راحت باش. -
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دستش  شاهين يک نخ بيرون کشيد و آن را کنج لبش گذاشت و فندک زد. شيشه بغل

داشتن را کمی پايين کشيد و يک پک محکم به سيگار زد و بعد از چند ثانيه نگه

  دود در دهانش، آن را بيرون فرستاد.

زد و فکرش مشغول اين بود که نيال آيا خودش را پنهان کالفه موهايش را به هم می

  کرده است يا حسام و يا حتی کس ديگر او را دزديده است.

ها را از جاده کنار زده های برف روب برفبرف بود. ماشينجاده خلوت اما پر 

  داد.زد و آزارش میبودند. سفيدی برف چشم شاهين را می

او عينک آفتابيش را به چشم زد و به راهش ادامه داد. سينا هم در سکوت با 

  تاپش سرگرم بود.لپ

کرد دوست داشت حرف بزند و گوش شاهين که فشار زيادی بر خود حس می

تاپش بود هايش داشته باشد اما سينا چنان غرق در لپشنوايی برای شنيدن حرف

  که دوست نداشت مزاحمش شود.

او در سکوت سيگار دوم، سوم، چهارم و پنجمش را کشيد. وقتی ششمين سيگار 

  داد گفت:را آتش زد سينا در حاليکه کارش را انجام می

اد ريه، سرطان زبان، سرطان شه. انسدسيگار کشيدن باعث فرسايش مغز می -

  ريه، سرطان پانکراس، سرطان حنجره هم پيشکش.

  نگاهی به سينا انداخت و پکی به سيگارش زد. شاهين نيم

  سينا ادامه داد:
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  پوسيدگی دندان، بی اشتهايی، يوبستش به کنار، ميل جنسی رو هم کاهش ميده.  -

نگاه متعجبی به سينا انداخت. های سينا گرد شد. نيمهای شاهين با شنيدن حرفچشم

  تاپش خيره بود. خيال به لپاو بی

و به طور متوسط اگر سيگارت رو قبل از سی و پنج سالگی ترک کنی، ده سال  -

  تونی زندگی کنی. بيشتر می

  ببخشيد که با سيگار کشيدنم اذيتت کردم.  -

کنی. اينا رو گفتم که به يک چيز شم تو داری خودت رو اذيت میمن اذيت نمی -

  برسم. 

  و اون؟  -

آدمای سيگاری توی يک معادله ناهماهنگ گير کردن. پول ميدن که مرگ تدريجی  -

ً با از بين بردن مغزشون، گن آرامش میو دردناک بخرن. می گيريم ولی دقيقا

  شه.منطقشون هم دود می

  

  ين در سکوت سر تکان داد. شاه

خوری بايد بگم که با مصرف سيگار، درمانی میو اگر داروی ضدافسردگی و روان -

  شه. احتياجت به اون داروها چند برابر می

  گی؟ جدی می -

  آره.  -
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  طور!که اين -

هايش زد و آن را از پنجره به بيرون پرت شاهين پک ديگری به سيگار الی انگشت

  شد. عينک آفتابيش را روی داشبورد انداخت و گفت:داشت تاريک میکرد. هوا 

نشستيم توی ماشين کرد. مگر وقتی که مینيال به سيگار کشيدن من اعتراض نمی -

  چون دوست نداشت لباساش بوی سيگار بگيرن.

  نيال از سيگار متنفره به خاطر تو چيزی بروز نداده.  -

  شاهين آهی کشيد و گفت:

  کنم.بشه، من ترک می اون پيدا -

  تاپش را بست و راست شد و گفت:سينا هم در لپ

  دم.کنيم، بهت قول میپيداش می -

  اميدوارم. -

  شينم، خسته شدی.بزن کنار من می -

  کنی.ممنون. لطف می -

  شاهين کنار جاده توقف کرد و سينا پشت فرمان نشست.

را زير بغلش زد و به جاده  هايشسينا ماشين را به حرکت در آورد و شاهين دست

  که با صدايی آهسته و زير لب گفت: تيره خيره شد. چند دقيقه سکوت کرد، تا اين

  اش خوب بود.نيال هم رانندگی -
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  خوب بود؟ مگه االن نيست؟ -

  شاهين رو به سينا کرد.

  يک جوری گفتی انگار نيال ديگه وجود نداره! -

  ته استفاده کردم.دونم چرا از فعل گذشخدا نکنه. نمی -

  گرده خونه.نترس، هر جا باشه برمی -

سينا! اين احتمال رو هم بده. اگه برنگشت چی؟ اگه مثل نوشين رفت و ديگه  -

  نيومد.

  ی شاهين انداخت. او را مضطرب ديد. دستش راسينا نيم نگاهی به چهره

  ی شاهين گذاشت و گفت:بلند کرد و روی شانه

  ره و برنگرده.نيال دختری نيست که ب -

شه. هر اش رو ول کنه و بره. باور کن که پيدا مینيال کسی نيست که بخواد خانواده

  گرده پيش ما. من دلم روشنه شاهين، نگران نباش.جايی که هست باز برمی

  ی او را فشرد و در سکوت به راهش ادامه داد.سينا شانه

  سينا داد تا شب را آنجا بمانند.وقتی به مقصد رسيدند شاهين آدرس وياليشان را به 

ای های قهوههايشان را روی مبلوقتی وارد ويالی بزرگ و مجلل راستاد شدند ساک

تاپش را روی ميز گذاشت و آن را باز کرد و دگمه روشن رنگ انداختند. سينا لپ

  را زد.
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  شاهين در حال روشن کردن پکيج و باز کردن شوفاژهای سالن گفت:

  ای.تاپت وابستهر از من به لپتو خيلی بيشت -

  کنم.دارم گوشی نيال رو هک می -

شاهين به سينا خيره شد. راه افتاد و نزديک سينا روی مبل نشست. سينا از روی 

  زمين بلند شد و روی مبل نشست و گفت:

کنم و هاش دسترسی پيدا میها و پيامی تماسبتونم اين کار رو بکنم، به همه -

  آيا تماس مشکوکی داشته يا نه. مخصوصاً از طرف حسام.تونم بفهمم می

من شماره تلفن نيالرو به خاطر همين آدم عوض کردم. حسام شماره تلفن نيال رو  -

  نداشت. 

حسام هکر قابليه و ممکنه با هک گوشی کسی از ما شماره تلفن نيال رو به دست  -

  آورده باشه.

  طور.که اين-

  گوشی را از جيبش بيرون کشيد.تلفن شاهين به صدا در آمد. 

  پدرش بود. تماس را وصل کرد و روی اسپيکر زد.

  سالم حاجی. -

  سالم باباجان، خوبی؟ -

  خوبم حاج آقا! شما خوبين؟  -
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  الحمدهللا... تو چطوری شاهين؟ سردرد نداری؟-

  دارم ولی قابل تحمل هست.-

  داروهات فراموشت نشه. -

  يادمه، نگران نباشين. -

  بابا؟ رسيدين -

  بله، ويالی شماييم. -

  به اکبر سفارش کردم يخچال رو براتون پر کنه. -

  هارو روشن کنه اينجا به اندازه قطب سرده.گفتين گرمايشیممنون، کاش می -

  بهش گفته بودم فراموش کرده. -

  بله. -

  شاهين! -

  جانم حاجی! -

  بشه. ترسم نگرانيت هزار برابرخوام بهت بگم اما میيک چيزی می-

  سينا و شاهين به هم نگاه کردند.

  شاهين رو به جلو خم شد و ساعدهايش را روی زانوهايش گذاشت و گفت:

  ام رو اسپيکره.بگين، گوشی -

  ايراد نداره بذار بشنوه چون بايد بدونين. -
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  چی شده حاج آقا؟ -

های خيابونی که خونه آقای سرمد توش من از صبح با چند نفر از دوستان دوربين -

  ها. ها، سوپرمارکتهست رو چک کردم. دوربين خونه

  خوب؟ چيزی دستگيرتون شد؟ -

  آره. -

ی شاهين هيجان زده از جا بلند شد. سينا هم برخاست و منتظر شنيدن ادامه

  های آقای راستاد شد.حرف

شه، کنار خونه بيرون مياد و کوچه رو تا انتها مياد. وقتی وارد خيابون مینيال از  -

کنه که يک پژوی مشکی رنگ يکی افته. شايد پنجاه متر حرکت میخيابون راه می

خواد از کنارشون رد بشه که يه پسر از ماشين کنه. نيال میدو متر جلوتر توقف می

تابی بزرگی به چشم زده. جلوی نيال شه. کاله رو سرش داره و عينک آفپياده می

زنن. شه. چند دقيقه کوتاه با هم حرف میايسته و باهاش مشغول حرف زدن میمی

گيره و نيال دوباره روش رو بهش چرخه که بره، پسر کيفش رو مینيال بعدش می

  کنه.می

پسر کنه و اش رو در مياره و چيزی به نيال نشون ميده. نيال سر بلند میپسر گوشی

کنه که کنه. بعد هم با دستش نيال رو هدايت میدر عقب ماشين رو براش باز می

  شه و ميرن.بنده و خودش هم سوار میعقب سوار بشه. در رو می

کرد و انگار دنبال جوابی برای اين معما شاهين گيج و سردرگم به اطراف نگاه می

  دست او کشيد و گفت: بود. سينا وقتی گيجی و بهت شاهين را ديد گوشی را از
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  سالم حاج آقا.  -

  آقای راستاد پس از مکث کوتاهی گفت:

  سالم. -

  اش رو تشخيص ندادين؟چهره -

  نه، مشخص نبود درست. -

  شماره پالک ماشين چی؟ -

  پوشونده شده بود، نصفيش مخدوش بود. -

  تونين فيلم رو برای من ارسال کنين؟می -

  بله، حتماً. -

  کنم، لطفاً ارسالش کنيد به اين شماره.ه پيامک میبراتون يه شمار -

  حتماً. شاهين حالش خوبه؟ -

  خود و مبهوت بود. گفت:سينا شاهين را نگريست. از خود بی

  آره، خوبه. -

  مراقبش باش. -

  حتماً. -

  سينا ارتباط را قطع کرد و به سراغ شاهين رفت.

  صورت او را رو به خود چرخاند و گفت:
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  حالت خوبه؟ -

  نيال چکار کرده؟ چرا سوار ماشين يه غريبه شده؟ -

من چندان اطمينان ندارم که با غريبه رفته باشه. شايد همديگر رو شناختن که  -

  بدون هيچ مقاومتی همراهش رفته. تو نيال رو تا اين حد احمق شناختی؟

  شاهين سرش را به چپ و راست تکان داد.

  خبريم.ا ازش بیپس حتماً يه موضوع اين وسط هست که م -

  مثالً چی؟ -

  سينا چند بار مسير کوتاهی از طول و عرض سالن را قدم زد و بعد گفت:

  مثالً حسام براش پيغام فرستاده باشه که بره پيشش. -

  شاهين لبخند عصبی زد و گفت:

  چرا نيال بايد بره پيش اون؟ -

به کمک نيال نياز  دونم، شايد گفته که مشکلی براش پيش اومده، شايد گفتهچه می -

  داره!

  و اين کمک کردن و کمک خواستن هنوز تموم نشده. -

تونيم تشخيص بديم چی به چيه! اگر بتونيم پالک ماشين رو تا فيلم رو نگيريم نمی -

  بخونيم شايد بشه کاری کرد.

  حاجی که گفت پالک مخدوش بوده. -
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  پيدا کرد. کنيم. شايد بشه چيزی آشنايی تو فيلميک فکری براش می -

  تاپ به صدا در آمد. سينا به سمت ميز رفت و فيلم را باز کرد و گفت:لپ

  خودشه. -

شاهين پا تند کرد و کنار سينا نشست. به فيلم خيره شد و دقيقاً همانطور بود که 

  پدرش توضيح داده بود.

  سينا چندين بار فيلم را برگرداند و از اول نگاه کرد. شاهين پرسيد:

  شناسی؟يارو رو میتو اين  -

  نه! تو چی؟ -

اش هم آشنا اش معلوم نيست ولی قد و قوارهنه تا حاال نديدمش، هر چند چهره -

  نيست.

  پس نيال چطور باهاش سوار شد؟ -

اش کرد. اونی که پشت فرمونه دونم، با اون چيزی که به نيال نشون داد راضینمی -

  مشخص نيست زنه يا مرد؟

  تيره هستن.ها خيلی نه شيشه -

شاهين دستش را روی ميز گذاشت و سرش را به آن تکيه داد. اعصابش خورد بود 

  فهميد نيال چکار کرده است!و نمی

سينا حال شاهين را نگريست. برای او ناراحت شد. با خود فکر کرد اگر آن شب 

  کشيد.گشت به اينجا نمیداد و نيال با شاهين بر میاجازه می
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  ی شاهين زد و گفت:شانهدستش را روی 

  شه.درست می -

  شاهين سربلند کرد و گفت:

  کی؟ چند ساله زندگی من شده جهنم در جهنم. -

ها را کنار کشيد. باز هم برف باريدن شاهين از جايش بلند شد و رفت يکی از پرده

  گرفته بود. 

های وسط سالن را سمت پنجره سرتاسری بزرگ هل داد. مبل را او يکی از مبل

  ای که وسط سالن بود را روشن کرد. مقابل پنجره گذاشت. شومينه

  خطاب به سينا گفت:

  چايی يا قهوه؟ -

  قهوه لطفاً. -

ساز را به برق زد و هم مشغول درست کردن شاهين به آشپزخانه رفت. او هم چای

  قهوه شد. 

يک فنجان قهوه برای سينا حاضر کرد و برای خود يک ليوان چای روی سينی 

  گذاشت.

  به کنار سينا رفت و فنجان قهوه را کنار او گذاشت.

  مرسی. -
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  خوری حاضر کنم؟کنم. چی میخواهش می -

  فعالً هيچی، همين قهوه کافيه. -

بل پنجره نشست. شاهين سر فرود آورد و چايش را به کنار پنجره برد. روی مبل مقا

  نوشيد.ور بود و آهسته چايش را میدر فکر و خياالت خود غوطه

گذاشت. تناقض سفيدی برف و درخشش آن در تاريکی روی ديد او تأثير می

  کرد.ها نمیکشيد اما توجهی به درد آنهايش تير میچشم

آن حس هايش به درون سرش سرايت کرد. در يک ليوان را باال برد که درد از چشم

  کرد برق فشارقوی به سرش وصل شد.

آخ بلندی گفت و رو به جلو خم شد. روی زمين افتاد و صدای شکستن ليوان در 

  سالن پيچيد. 

  سينا از جا پريد و به سمت او دويد. کنار شاهين نشست و گفت:

  شاهين، شاهين چی شدی تو؟ -

ا بازوهايش را هايش را روی صورتش گذاشت و آه و ناله کرد. سينشاهين دست

  های شاهين انداخت و با قدرت او را از جا بلند کرد و روی مبل نشاند. زير شانه

  هايش گرفت و گفت:صورت شاهين را ميان دست

  شاهين، خوبی؟ -

  آره... خو... خوبم. -

  کنی؟تو با خودت چکار می -
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وع من هيچی... مشکل ديد در شب دارم. همراه با سردردا و مشکل روحيم شر -

  پيچه.شد. االن با نگاه کردن برف درد تو چشم و سرم می

  سينا نگاهی به مبل کرد و بعد پنجره را نگريست و گفت:

تو با اين حالت مبل رو گذاشتی جلوی پنجره که برف رو نگاه کنی؟ چرا به فکر  -

  خودت نيستی؟ دارو داری؟

  آره... تو ساکمن. -

های شاهين را همراه با آب برايش آورد. قرصها را کشيد و بعد رفت و سيناپرده

  شاهين داروهايش را خورد و سينا ليوان را از او گرفت.

  حال شاهين را نگريست. های بیخواست برود که شاهين مچ او را گرفت. سينا چشم

  سينا. -

  بله. -

  کنی؟ قول بده نيال رو پيدا می -

  کنيم، با هم. پيداش می -

دم. از اين ناتوانيم هم بيزارم. ولی تحت هر ونيم که نشون میتر از امن ناتوان -

  شرايطی که شد نذار نيال مثل نوشين گم بشه. 

  شه، مطمئن باش. نيال پيدا می -

سينا متفکر به آشپزخانه رفت. جارو و خاک انداز را برداشت. به سالن برگشت و 

  های ليوان شد. مشغول جارو کشيدن تکه
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  دفعه گفت:يک

  هين اين نوشين هيچوقت هيچ پيغام و نشونی از خودش جا نذاشت؟شا -

  های سنگين و دردناک و صدای گرفته از درد گفت:شاهين با چشم

  نه. -

  به نظرت ممکنه گم شدن نيال به نوشين مربوط باشه؟  -

  جان شاهين سمت سينا چرخيد. نگاه بی

ام رهات کرده باشه، يا چيزی تو زندگی قبليت وجود نداره که نوشين برای انتق -

  االن بخواد باز هم انتقام بگيره و اذيت کنه؟ 

  من هيچوقت به اون بد نکردم و حتی نفهميدم برای چی رفت. -

  های سنگين شاهين روی هم افتاد. سينا سر فرود آورد و به آشپزخانه رفت و پلک

ظهر روز بعد بود که شاهين تکانی به خود داد. احساس درد در بدنش کرد. وقتی 

ذهنش دوباره به کار افتاد يادش آمد کجاست. نگاهی به پتوی رويش کرد. روی 

همان مبل خوابيده بود و سينا رويش پتو کشيده بود. وقتی از جا بلند شد سرگيجه 

  ی لخت روی مبل خوابيده است. تنهداشت. رويش را به عقب کرد و ديد سينا با باال

تاپ پتو را برداشت و تلوتلو خوران سمت او رفت. پتو را روی سينا کشيد و دِر لپ

  او را بست. از داخل ساکش لباس برداشت و به حمام رفت. 

وقتی بيرون آمد به اتاق قديمی خود رفت و مشغول خشک کردن و حالت دادن 

  موهايش شد. 
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د دو ساعت از نيم روز گذشته بود. به آشپزخانه رفت و يخچال ساعت را که نگاه کر

  سفيد رنگ را از باال تا پايين چک کرد. 

  ميگو را از يخچال بيرون کشيد و مشغول

پختن خوراک ميگو شد. چای را هم حاضر کرد و کمی بعد سينا بيدار شد. دست و 

  صورتش را شست و به آشپزخانه آمد. 

  برای هردويشان چای ريخت و گفت:به هم سالم کردند. سينا 

  نيال خيلی خوشبخته که تو رو داره. -

  استکان چای را به دست شاهين داد. شاهين تشکر کرد و گفت:

  کنی؟اين طور فکر می -

  آره. -

سينا پشت ميز نشست و يک جرعه چای نوشيد. شاهين هم به کابينت تکيه کرد و 

  گفت:

کنم ديشب بدون پتو و لباس حسابی سردت شده چرا نرفتی تو اتاق بخوابی؟ فکر  -

  بود.

نگران من نباش، گرماييم. ديشب تا دم صبح بيدار بودم و داشتم گوشی نيال رو  -

  کردم.چک می

  گوشی نيال؟ مگه گوشی نيال رو هک کردی؟ -

  بله. -
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  ای هم رسيدی؟به نتيجه -

گونه جازيش، هيچهای مها و پياماش، حتی توی برنامهشاهين! نيال توی تماس -

  پيغام و يا تماس مشکوکی نداشت.

  شاهين با خيال راحت نفس عميقی کشيد.

  سينا سر فرود آورد و گفت:

  اين خوشحال کننده است اما حقيقتاً عجيبه. -

  چطور؟ -

ببين، نيال هيچ تماس و پيغام مشکوکی نداشته. پس يعنی برای رفتن از خونه با  -

ايی برای رفتن تعيين نکرده. اما چطور با اون آدما کسی هماهنگ نکرده. از قبل ج

  رفت؟ اونم آدمای غريبه! مگه چی بهش گفتن که به راحتی باهاشون سوار شد؟

  کنه.اين فقط احتمال اول رو قوی می -

دقيقاً! يعنی با حسام رفته، اما خود حسام هم وارد عمل نشده بلکه کسی رو برای  -

دونسته زدن نيال از يه چيزی استفاده کرده که میبردنش فرستاده. اون برای گول 

دونسته اون آدما ردی از خودشون اگر نيال بشنوه حتماً سراغش ميره، اما نيال نمی

  ذارن و گرفتارش کردن.به جا نمی

  احتماالً. -

  پس بهتره بريم سراغ حسام. -
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پنهون  گیاميدوارم حسام اونقدر کم هوش باشه که توی اون وياليی که تو می -

  شده باشه.

  هست. -

آن دو بعد از صرف ناهار از ويال بيرون زدند و به شهر مجاور رفتند. مسيرشان 

  حدود يک ساعت فاصله داشت که با آن برف به دو ساعت راه بدل شد و طول کشيد.

وقتی به جلوی ويال رسيدند شاهين خواست زنگ بزند که سينا اجازه نداد. کليدی 

  د و درون قفل در انداخت.از جيبش بيرون کشي

صدا در را باز کرد. هر دو وارد ويال شدند و سينا کليد را در قفل چرخاند و تقريباً بی

  صدا در را بست.بی

  پاورچين، پاورچين از ميان برف و باغ عبور کردند و به سمت ساختمان رفتند.

در گذاشت وقتی جلوی در چوبی سفيد رنگ ايستادند، سينا دستش را روی دستگيره 

  و آهسته رو به پايين فشرد. در به راحتی باز شد.

  سينا در را هل داد و شاهين به درون رفت. بعد هم سينا وارد شد و در را بست.

  درون سالن بسيار نامنظم و ريخت و پاش بود.

  خورد.بار مصرف به چشم میهای پيتزا و يکروی ميز وسط هال جعبه

های غذا و پوست ميوه روی ميز و های نوشيدنی قاشق و چنگال، پس ماندهليوان

رسيد و منظره بدی به خورد. بوی آشغال در ويال به مشام میزمين به چشم می

  وجود آمده بود. 
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شاهين به آشپزخانه سرک کشيد. اوضاع آنجا هم بهتر از سالن نبود. بيرون آمد و 

  ها کرد و راه افتاد. ای به پلهنا اشارهرو به سينا سر تکان داد. سي

های منتهی به طبقه دوم صدا از پلهشاهين هم پشت سرش حرکت کرد. هر دو بی

  ها نيمه باز بود. باال رفتند. در يکی از اتاق

سينا آهسته در را هل داد و حسام را روی تخت ديد. نگاهی به شاهين کرد و 

ين رفت و دو اتاق ديگر را چک کرد. اما های ديگر کرد. شاهای به اتاقاشاره

  جا نبود. هيچکس آن

برگشت و رو به سينا سرش را به چپ و راست تکان داد و به سمت تخت رفت.  

  حسام بدون لباس و تنها با يک شلوارک کوتاه روی تخت دمر خوابيده بود. 

  سينا کنار تخت ايستاد و دستش را به کمرش زد و صدا کرد:

  حسام.حسام...  -

  حسام نفس عميقی کشيد. سينا دوباره صدا زد. 

  حسام، مردی؟ پاشو ببينم.  -

  هايش را گرفت و زير لب گفت: حسام گوش

  لعنتی، باز کابوس شروع شد. -

  سينا پايش را بلند کرد و روی کمر او گذاشت و محکم تکانش داد و با فرياد گفت:

  پاشو احمق. -

  نا و بعد شاهين را نگريست. حسام هراسان روی تخت نشست و سي
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با موهای ژوليده و صورتی که زير ريش پوشيده شده بود هيچ شبيه به حسام 

  گذشته نبود. او ترسيده و هول کرده گفت:

طوری بشه. من فقط ترسيده خواستم اينسينا، به جون خودم به جون خودت نمی -

  بودم. از فکر و خيال قاطی کرده بودم. من... 

  د:سينا داد ز

  خفه شو. -

  حسام ساکت شد. شاهين از کنار در گفت:

  نيال کجاست؟  -

  حسام گيج و منگ شاهين را نگريست و بعد رو به سينا گفت:

  چی؟ -

  پرسيدم نيال کجاست؟  -

  نيال؟  -

  آره، نيال. چند روزه غيبش زده. چکارش کردی؟ -

  هوت گفت:حسام نگاه گيجش را بين شاهين و سينا به گردش انداخت و بعد مب

  گين شماها؟چی می -

  او خطاب به شاهين گفت: 

  گيری؟تو سراغ زنت رو از من می -
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  و خطاب به سينا گفت: 

  گيری؟خواهرت زن اين نر شده از من سراغش رو می -

  سينا با اخم غليظی گفت:

  دونی کجاست؟ يعنی تو نمی -

  من بايد از کجا بدونم؟  -

  زنی يا طور ديگه به حرف بيارمت؟ حسام حرف می -

  هايش را جلويش کوفت و گفت:حسام با ناراحتی مشت

بابا به وهللا من ازش خبر ندارم. چی بايد بگم که شماها باور کنين؟ من چند  -

  کنين پيش منه بگردين پيداش کنين.خبرم. اگه فکر میدنيا بی اس که اينجام ازهفته

  داد نزن.  -

اش کشيد و چند لحظه تخت را نگريست و بعد سر بلند سام دستش را به پيشانیح

  کرد و خطاب به شاهين گفت:

  همين بودی؟ چکارش کردی که گذاشته رفته؟  -

  سينا نگاه سردی به حسام انداخت و گفت:

  هر کاری که کرده، مثل تو نکرده. مطمئن باش. -

  من... -

  سينا بر سر حسام فرياد کشيد:
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  ولش کردی، من بهت اعتماد کردم. تو -

  جونم رو به خاطر تو کف دستم گرفتم. ولی تو چکار کردی؟

کرد. حرفی برای زدن نداشت. سينا کالفه و بلندتر حسام در سکوت به سينا نگاه می

  از قبل داد زد:

  نامرِد بی معرفت. -

  حسام با کالفگی موهايش را چنگ زد.

ی پايين را در هارچوب در کنار رفت و راه طبقهشاهين با ديدن حالت او از ميان چ

  پيش گرفت.

سينا نگاهی به جای خالی شاهين کرد. جلو رفت و موهای حسام را چنگ زد و 

  گفت:

حقت بود گردنت رو خورد کنم ولی شانس آوردی خواهرم گير آدم درستی افتاده  -

  ت.رفوگرنه امروز بايد فقط يکی از ما از اين اتاق زنده بيرون می

او سر حسام را به کناری هل داد و سمت در رفت. حسام از تخت پايين جهيد و 

  شلوارش را برداشت. حين پوشيدن آن به دنبال سينا رفت و گفت:

  خوايين من رو بدين دست پليس؟ شماها می -

  سينا رو به او چرخيد و عصبی گفت:

  شعوری.شعوری حسام. خيلی بیتو خيلی بی -

  ميرم. من طاقت ندارم. سينا من برم زندان می -
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بدبخت، تو که همين االن هم تو زندانی. دو ساله که تو زندانی. نبودی اين حال و  -

روزت نبود. دو سال توی خودت زندونی بودی، االنم که تو اين خراب شده اسيری. 

دوستات، ات رو از دست دادی. شغلت، خانوادت، ترِس تو، زندانت شده. همه چی

  نامزدت. مرگ از اين زندگی بهتره. 

گی سينا. شکستم، داغونم، همه چيزم رو از دست دادم. از ترس تو راست می -

شم ولی چکار کنم؟ چکار کنم ميرم و زنده میمرگ و اعدام شدن روزی صد بار می

که بدبخت شدم، خر شدم، نفهميدم، ترسيدم. وقتی زندان بودی، عذاب وجدان داشت 

شد که به کشت. نه جرأت داشتم بيام راستش رو بگم، نه دلم آروم میرو می من

جای من سرت بره باالی دار و با خيال راحت با نيال بگم و بخندم. فکر و ترس 

طوری داغونم کرد که فلج شدم، تو من رو ببخش. تو مردونگی کردی، ولی من آدم 

  ضعيفی هستم که نتونستم پای کارهام وايسم.

  خيلی بدبختی حسام. آدم بميره اما ترسو نباشه. تو  -

  حسام سر به زير گرفت. 

من وقت ندارم که با تو تلف کنم. معلوم نيست چی سر نيال اومده، اما بهت توصيه  -

کنم پای تو وسط نباشه. چون به مرگ نيال بفهمم توی اين کار دست داشتی، می

  ذارم حسام. ات نمیزنده

  گم. به جون نيال راست می کار من نيست سينا. -

  خيلی خوب. -
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سينا راه افتاد که حسام برگشت و سريع تيشرتش را برداشت و در حال پوشيدنش 

  ها آن را در تنش مرتب کرد و گفت:دنبال سينا دويد و حين پايين رفتن از پله

  يک دقيقه وايسين. -

شسته بود ها نی يکی از مبلسينا برگشت نگاهش کرد. شاهين که روی دسته

  نگاهش را باال کشيد و حسام را نگريست. 

  کنين بفهمين پای کی وسطه؟ اش رو هک نمیچرا گوشی -

  کرديم. رو گوشی هيچی نداره. -

ها ايستاده بود. شاهين جا باالی پلهسينا راه افتاد و حسام به فکر فرو رفت. همان

  و سينا سمت در رفتند که حسام داد زد:

  چک کردی؟سينا، ايميلشم  -

  رفتند برگشتند و او را نگريستند. سينا و شاهين که داشتند از در بيرون می

  مگه نيال ايميل داره؟  -

  معلومه که داره.  -

  نه نکردم.  -

  بذارين ايميلش رو چک کنيم.  -

سينا برگشت و خطاب به شاهين اشاره کرد که برگردد. شاهين دوباره به سالن 

  بيد.برگشت و در را به هم کو
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  ها پايين آمد و گفت:حسام از پله

  من دست و صورتم رو بشورم و بيام. -

  او به درون سرويس رفت.  

  اش انداخت و گفت:شاهين نگاهی به آن به هم ريختگی کرد و چينی به بينی

  خوره.حالم از اينجا به هم می -

  اس.هميشه همينقدر شلخته -

  حسام چند دقيقه بعد برگشت و گفت:

  خورين بيارم؟شينين. چيزی مینمی چرا -

  شاهين با کالفگی سر تکان داد و گفت:

  بهتره زودتر کارت رو انجام بدی. ما وقت برای تلف کردن نداريم. -

  هر کی ندونه تا حاال وقت داشتی چکار کردی! نهايتش اينجايی، پيش من. -

  او در يخچال را باز کرد و گفت:

  خورين؟شير می -

  ا ببينم.نه! حسام بي -

  عجله نکن سينا، اومدم. -

  او با يک شيشه شير بيرون آمد و با سر کشيدن آن گفت:

  تاپ من کو؟لپ -
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های حسام را کنار انداخت و به اطرافش را در آن شلوغی نگاه کرد. سينا لباس

  تاپ او گشت. ولی پيدايش نکرد.دنبال لپ

  ی خالی را روی ميز گذاشت که شاهين گفت:حسام شيشه

  ديگه جا نداره. بهتر نيست بندازيش تو سطل آشغال؟ -

  وسواس داری؟ -

  آره. ولی تو هم عادت کردی به چرک زندگی کردن. -

  هر کس يک جوره جناب راستاد. -

تاپش را از زير مبل بيرون کشيد حسام کنار مبل نشست و زير آن را نگاه کرد. لپ

ميز ناهار خوری انداخت. آنجا  و نگاهی به ميز انداخت که جا نداشت. نگاهی سمت

  هم پر از آشغال بود.

  هايش را به هم ماليد و مشغول شد.تاپ را روی زمين گذاشت و دستلپ

حوصله سينا و شاهين به هم نگاه کردند و در کار اين بشر مانده بودند. شاهين بی

آشپزخانه از جا بلند شد و چرخی در آن آشغالدانی که حسام ساخته بود زد. بعد هم به 

رفت و سرتاسر آشپزخانه را نگاه کرد. در کابينت باالی سينک ظرفشويی را باز 

های مخصوص سطل آشغال را برداشت. دو نايلون بيرون کشيد و کرد. بسته نايلون

  ها شد.مشغول جمع کردن آشغال

های روی ميز را جمع کرد که حسام همانطور خيره به بعد هم به هال رفت و آشغال

  گفت: صفحه
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  زحمت نکش. -

  شو و با من حرف نزن.خفه -

  سينا پوزخندی به آن دو زد و گفت:

  حسام تو ايميل نيال رو داری؟ -

  آره، چرا که نه؟ -

  رمزش رو چی؟ -

  کنم. ندارم ولی پيدا می -

شاهين با عصبانيت پاکت خالی پيتزا را  برای حسام پرت کرد که به سرش خورد. 

  حسام معترض گفت:

  آهای، چه خبرته؟ سينا اين رو زنجيرش کن. -

  ی مبل پشت حسام نشسته بود لگدی به کمر حسام زد و گفت:سينا که روی لبه 

  کارتو بکن، خفه شو. -

کشم واگرنه اينقدر من به خاطر خودتون دارم توی صفحات شخصی نيال سر می -

  اسی سينا!شنناموس نيستم با کسی همچين کاری بکنم، تو که منو خوب میبی

  شناسمت!نه نمی -
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ها را حسام آهی کشيد و طعنه سينا را فهميد. ساکت شد و شاهين عصبی آشغال 

درون نايلون انداخت و در آخر سه نايلون گره زده را به کوچه برد و در سطل 

  انداخت.

شويی چيد و آن را روشن ها را جمع کرد و درون ماشين ظرفوقتی برگشت ظرف

هايشان درون ماشين حسام را جمع کرد و بعد از خالی کردن جيب هایکرد. لباس

  لباسشويی انداخت و آن را هم روشن کرد.

  ساز را به برق زد و مشغول دستمال کشيدن شد.چای

او خود را مشغول کرده بود تا کمتر استرس به دل بکشد و به اين فکر کند که حسام 

هايش روی هم قفل مدت دندان شود. در تمام طولوارد حريم شخصی همسرش می

  داد.خوردی کارها را انجام میشده بودند و با اعصاب

  ميزهای سالن را دستمال کشيد که حسام با لبخند کجی گفت:

  سينا، زن قابلی گرفتين. -

  سينا روی سر حسام آوار شد و چند مشت به سر و کمر او زد و گفت:

  دهنت رو ببند تا نبستمش. -

  باشه، باشه!  -

  تو خوبی! هر چی کوفت کردی سر جاش جا گذاشتی. -

  ات کو؟جاروبرقی -

  باال تو اتاق ته راهرو. -
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  شاهين رفت و جاروبرقی را آورد.

  کم  همه جا مرتب شد.مشغول جارو کشيدن شد و کم

نگاه جدی حسام روی صفحه بود، سرش را کمی باال آورد و همراه با اشاره دست 

  گفت:

  کن.خاموش کن، خاموش  -

  شاهين پايش را روی دگمه زد و حسام را نگريست. حسام پرسيد: 

  شناسين؟کسی به اسم رامين می  -

و بعد نگاهش را بلند کرد و شاهين را نگريست. شاهين دسته جاروبرقی را رها  

  کرد.

  اين چند روز آخر نيال کلی ايميل رد و بدل شده با اين آدم داشته. -

د و نشست. سينا هم از مبل پايين آمد و کنار حسام شاهين مات و مبهوت جلو آم

  نشست.

ها تاپ را بيشتر سمت شاهين گرداند و شاهين مشغول خواندن ايميلحسام روی لپ

  شد.

خوام که حال خودت و دلت عالی باشه. من هم سالم رامين عزيزم. از خدا می -

خوبم. سينا از زندان بيرون اومده. حتماً خبر داری حسام قاتل واقعی پسر عموت 

دونی چقدر دلم برای بوده. اين روزا سينا من رو به خونه پدريم برگردونده. نمی

اش گرده خستگیتی از سر کار برمیشاهين تنگ شده. دوست دارم کنارش باشم. وق
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رو ببينم. با هم شام بخوريم و بعد کمی از آينده حرف بزنيم و شب کنار هم آروم 

بگيريم. دلم برای دستای شاهين الی موهام تنگ شده. دلم برای نگاه کردن به 

اش تنگ شده، خيلی زياد. دلم تنگ شده ولی جرأت ندارم به خودش های خستهچشم

  تونم حرف دلم رو به شاهين بزنم؟رامين چرا نمی بگم! چرا؟

  ها را خوانده بود از جايش بلند شد و به آشپزخانه رفت.حسام که آن خط

  سينا هم دوباره روی مبل نشست و از شاهين دور شد.

دستش را روی صورتش کشيد و از خود ناراحت بود که با دور کردن نيال تا اين 

دلش خوشحال هم بود که حداقل باعث شده بود کاری حد او را آزرده است. اما ته 

  کند آن دو به حس واقعی درونشان پی ببرند.

سينا به آشپزخانه رفت و ديد که حسام در حال درست کردن ساندويچ کالباس است. 

  سينا به کنار حسام رفت و به کابينت تکيه زد و به صورت او خيره شد.

  ی چشم حسام پايين چکيد.اشک از گوشه

  کنی؟تو گريه می -

 جويیحسام چاقوی دستش را روی کابينت کوبيد و با انزجار چون کودک بهانه

  گفت:

از خودم متنفرم، چند سال نتونستم کاری کنم نيال تا اين حد عاشقم بشه. اين مرد  -

  چکار کرده که نيال توی سه ماه اينطور بهش وابسته شده؟

  به نظر خودت چکار کرده؟ -
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گاه خوبه. اون معنای مردونگی رو فهميده. ولی من هميشه از کيهاون يه ت -

  مسئوليت فراری بودم. نتونستم درست تصميم بگيرم، نتونستم آدم باشم.

بار درست تصميم از فرصتی که برات ساختم درست استفاده نکردی، حداقل اين -

  بگير. باشه؟

  حسام سرش را باال و پايين انداخت.

  ا گرفت و فشرد و گفت:ی حسام رسينا شانه

  مرد باش، همين. -

  های نيال با رامين بود. رامين نوشته بود:شاهين اما در حال خواندن درددل

سالم نيال جان. خوبی؟ اين دو تا غد يک دنده لجباز رو اگر ول کنی تا ابد رو در  -

کنی. روی همن. بايد کاری کنی کنار هم بايستن، نه مقابل هم. بايد با هم متحدشون 

  بهترين راه هم نبود تو بين اون دوتاست.

  آماده باش، پس فردا بيای پيش من. منتظر جوابت هستم.

  نيال در جواب نوشته بود:

  سالم رامين، پيش تو؟ ديوونه شدی؟ من پاسپورت و رضايت شوهرمو ندارم. -

  خواد.اومدن به شمال رضايت شوهر شايد، اما پاسپورت نمی -

، از شوهرت اجازه نگير. بيا چون دور بشی کسايی رو که از من به تو نصيحت

ها برای پيدا کردن تو با ی اوندوست داری با هم و کنار هم به دست مياری. همه

  کنن.شن و تالش میهم متحد می
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نيال من دور شدم، به خاطر خودم. به خاطر گذشته، به خاطر شاهين و هيچکس 

عزيز هستی که به دنيام راهت بدم. من از ايران دونه کجام. اما تو اونقدر برام نمی

  خارج نشدم، منتظرتم.

و اين آخرين ايميل رامين بود. شاهين با هزار سؤال که برايش ايجاد شده بود 

اطرافش را کاويد. از جايش بلند شد و رفت پالتويش را از روی مبل برداشت. او 

ت. خط او خاموش بود. اش را از جيبش بيرون کشيد و با رامين تماس گرفگوشی

  بار با ربکا تماس گرفت.  شاهين اين

  پس از چند بوق آزاد او جواب داد و گفت:

  جونم شاهين؟  -

  اين مسخره بازيا چيه؟  -

  کدوم مسخره بازی عزيزم؟  -

  رامين کجاست؟  -

  مگه خبر نداری؟ رامين رفته.  -

  شاهين عصبی داد زد:

  از کشور خارج نشده. اون کدوم گورستونيه؟به من دروغ نگو. خبر دارم رامين  -

  شاهين!  -

دونم رامين از ايران خارج نشده و نيال رفته گوش کن ربکا، ديوونم نکن. من می -

  دونم که شمالن اما کجا؟ ويالی رامين کجاست؟ پيشش. حتی می
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  شاهين.  -

  بله!  -

  فرستم. رفتن ويالی من. برات آدرسش رو می -

  منتظرم. -

کنند. شاهين خود ارتباط را قطع کرد که ديد سينا و حسام منتظر نگاهش میشاهين 

  را روی مبل انداخت و زير لب با خيالی که آسوده شده بود گفت:

نيال پيش پسرعمومه، حالش خوبه. ديگه نگران نباش سينا. به پدر مادرت زنگ  -

  بزن و از نگرانی درشون بيار.

  پسر عموت؟ -

رد و پاکت سيگار و فندکش را برداشت. يک نخ سيگار شاهين دست در جيبش ک

  کنج لبش گذاشت و آن را آتش زد. پکی به سيگارش زد و همانطور آرام گفت:

  آره، تو نديديش. منتظرم آدرس بفرستن که بريم. -

  باشه. -

شاهين با انگشتانی که سيگار ميانشان بود لبش را به بازی گرفت و به کارهای 

ها داشت که با او بزند و بايد هر چه زودتر تکليفش را لی حرفرامين انديشيد. خي

ای که فهميد رامين چه مرگش شده است و اين گذشتهکرد. بايد میبا او روشن می

  دهد چيست؟!او را آزار می
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کند. حس متناقضی در وجودش به نيال انديشيد که حاال تنها کنار رامين چکار می

بود که او را پيدا کرده است. از يک طرف ديگر  زد. از يک طرف خوشحالموج می

  ها عصبانی بود.از دست هر دوی آن

  سينا با ترديد پرسيد:

  حالت خوبه شاهين؟ -

او رو به جلو خم شد. پک عميقی به سيگارش زد و سرش را باال و پايين انداخت. 

 دود حبس شده در دهانش را بيرون فرستاد و به خاکستر شکل گرفته سر سيگارش

  نگاه کرد.

خاکستر از وسط شکست و نزديک بود روی زمين بريزد. دو انگشت ديگرش را 

  بلند کرد که خاکستر پشت دستش ريخت. 

حسام به سينا نگاه کرد و سرش را تکان داد. سينا يک زيرسيگاری برداشت و 

  رفت آن را روی دسته مبل گذاشت.

  سنگين گفت:شاهين نگاهش را باال برد و خطاب به سينا با صدای 

  ممنون. -

  و بعد دستش را کج کرد و خاکستر روی آن، توی زيرسيگاری ريخت.

  سينا مقابلش روی ميز نشست و گفت:

  پسرعموت متأهله؟ -

  شاهين پک عميق ديگری به سيگارش زد و گفت:
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  نه! -

  چرخيد نگاه کرد. و به دودی که دورش می

  بهش اطمينان داری؟ -

  بيشتر از چشمام! -

  از چی نگرانی؟پس  -

يه حسايی هست که قابل توصيف نيست. اون پسرعمومه، اصالً برادرمه، باز هم  -

  رفتن نيال پيشش برام سخته.

  به غيرتت برخورده؟ -

  شاهين ياد شبی افتاد که نيال در اتاق رامين و در تخت او خوابيده بود.

  زيرسيگاری را برداشت و سيگار را در آن له کرد و گفت:

خوره. چرا زن من بايد از خونه فراری بشه و به کسی غير از ه غيرتم برمیآره ب -

  من پناه ببره؟

های های بلند او را نگريست. شاهين نگاهش را باال برد و با نگاه به چشمسينا مژه

  سينا گفت:

  اش فراری دادی.تو زن منو از خونه زندگی -

نيومدی برو درخواست طالق  زن تو خواهر منه، يادت نره تو هم بهش گفتی اگر -

  بده.
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چون دلم خواست همراهم برگرده. يه کم فکر کن ببين اون چرا نبايد االن پيش من  -

  و تو باشه!

دونی چقدر خوشحالم که نيال صحيح و سالمت پيدا شد و خيالم هم راحته سينا نمی

کنه، بحث داری میدونم اون از امانت من درست نگهکه پيش کسی مثل رامينه. می

  من غلط رفتن من و توئه. اشتباه بزرگ ما دوتا که نيال ول کرد رفت. 

رفتن نيستم و اگر نه االن تکليف تو من بلد نيستم انتقام بگيرم و اصالً آدم انتقام گ

و دوستت يه چيز ديگه بود. اما خود تو هم سعی نکردی وقتی با احترام اومديم 

ام تحميل سراغ نيال، در ازای خونی که ريختين و رنجی که به پدر و مادرم و خانواده

کردين از اتفاقاتی که گذشت بگذری و با شفقت چشمت رو روی چيزی که 

  بندی.دونستی بمی

تونستی همون شب با صحبت کردن به سر ما منت بذاری و اجازه بدی ما دستتون می

  رو ببوسيم و نيال رو ببريم اما فقط خواستی مثل پدر و مادرم رفتار کنی.

بله چون اگر حرف زدن روی اونا تأثير داشت بعد از اون همه منت کشی بهمون  -

قی. سر يه حادثه که هيچکس واقعاً نه دادن، اونم سر يه قتل خيلی اتفارضايت می

  کرد.خواست اتفاق بيفته نه حتی فکرش رو میدلش می

دونی بچه و جگرگوشه يعنی چی؟ مادر من پسری رو از دست داد که سينا تو می -

  هاش بيشتر بود.محبت اون پسر به مادرش از همه بچه

که تو ديدی.  شاهرخ رو اون شب قاطی ديدی و شناختی ولی شاهرخ اونی نبود

  شاهرخ برای مادرم يه جور خاص بود.
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حسام آهی کشيد و با نوک پايش به جان ديوار افتاد و به آن ضربه زد. سينا 

  هايش را روی دست

  صورتش کشيد و با کالفگی گفت:

به خاطر برادرت متأسفم. واقعاً از صميم قلبم ناراحتم و چيزايی که بهت ميگم جز  -

طور هی بايد جواب کار بد، غلط و اشتباه ديگران رو همونواقعيت نيست، اما گا

  بدی که حس اون لحظه رو خوب درک کنن.

  شاهين در صورت کالفه سينا دقيق شد. چشمش در صورت او چرخيد.

نگاهی به حسام که هنوز ميان ورودی  آشپزخانه ايستاده بود کرد و خطاب به نيم

  سينا گفت:

  »بد، بدی کنی پس فرق چيست؟ چون تو با« موالنا ميگن که: -

های شاهين خيره شد. حس کرد چيزی در قلبش سست شد و فرو سينا در چشم

  ريخت. حس سرما را در کمرش داشت.

  شاهين آهسته ادامه داد:

اش دنبال انتقام و ی بديای دنيا رو با بدی جواب بديم و همهاگه قرار باشه همه -

منتظر اين بشيم يکی بميره، يکی فرار کنه، فهموندن بديای هم به هم باشيم بايد 

  کس بشه.يکی خودکشی کنه، يکی بی
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بذار اونی که بد کرده نفهمه يا اصالً خودش رو به نفهمی بزنه، مهم اينه که من 

اجازه ندم خوبی و محبت بميره، تو اجازه ندی. تأثيری که محبت برای جا کردن يه 

  فری نداره سينا.عمل تو قلب ديگران داره هيچ تنبيه و تن

او اين را گفت و از جايش بلند شد. جاسيگاری را روی ميز پشت سينا گذاشت و به 

  دهد.کند که فرستادن يک آدرس را اين همه لفت میاين فکر کرد ربکا چه غلطی می

تر از اين ديوانه های شاهين شده بود. با خود فکر کرد مگر عاقلسينا درگير حرف

هايش را در هم گره از رفتار آن روزهايش خجل شده بود. دستشود! و هم پيدا می

هايش فشرد و در هايش را به دستهايش را روی پاهايش گذاشت. لبزد و آرنج

  های شاهين غرق شد.حرف

  

  فصل هفدهم. 

  بخش دوم. 

  

  فلش بک به چند روز قبل.

وچه را تا انتها نيال از منزل خارج شد. برف تمام کوچه را پوشانده بود. با احتياط ک

  رفت. وقتی وارد خيابان اصلی شد حرکت کرد.

  دو متر جلوتر ماشينی ايستاد و يک پسر از آن پياده شد و سمتش آمد.

  سالم، خانم نيال سرمد؟ -
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  سالم بله خودم هستم. -

ريم شمال. از ما خواستن شمارو هم با من از دوستای رامين هستم ما داريم می -

  ا.جخودمون ببريم اون

  ولی قرار بود رامين خودش بياد سراغم! -

  رامين گرفتار بود، مجبور شد به ما زنگ بزنه و برسونيمت پيشش. -

نه، اون با من هماهنگ نکرده پس شرمنده من همراهتون نميام چون نه  -

  دونم واقعاً دوستش هستين يا نه؟ پس با اجازه.شناسمتون، نه میمی

  او را گرفت و گفت: نيال چرخيد که برود. پسر کيف

  وايسا خانم. -

  اش را برداشت و به نيال نشان داد و گفت:نيال رو به او کرد. پسر از جيبش گوشی

  شناسی. ببين چی نوشته!شماره تلفن رامين رو که می -

  نيال پيامک را خواند:

سروش جون خودت نيال خانم رو که همراهت آوردی خيلی مراقبش باش  امانت  -

  دستت.سپرمش می

  نيال سر فرود آورد و گفت:  

  باشه.  -

  بعد دست برد و دستگيره در را کشيد و گفت: 
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  بفرماييد. -

نيال بدون حرف سوار شد. سروش هم  جلو نشست. نيال به پسری که راننده بود 

  سالم کرد و جواب گرفت. او ماشين را به حرکت در آورد و گفت:

  چمدونی، ساکی چيزی الزم ندارين؟  -

  نه. فقط بريم، قرار بود رامين بياد دنبالم. -

رامين گفت که دم اومدن کار مهمی براش پيش اومده و مجبور شده بمونه. از ما  -

  جا. خواست شما رو هم ببريم اون

  ممنون. -

  سروش خطاب به راننده گفت:

  پالک رو درست نکردی ممکنه تو جاده بهمون گير بدن. -

  کنيم. ل پالک جديد، يه کاريش میديگه وقت نکردم برم دنبا -

  ساعت نزديک ده شب بود که به مقصد رسيدند. سروش گفت:

  اينجا ويالشونه، بفرماييد من شما رو تحويل بدم و برم. -

  شما داخل نميايين؟ -

نه خانم، ممنون. ما همراه خانواده هستيم، توی ويالی خودمون که همين  -

  ن.هاست، حتماً بيايين سر بزنينزديکی

  حتماً. ممنون از هر دوی شما که قبول زحمت کردين. -
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  وظيفه بود خانم. -

سروش و نيال پياده شدند. سروش زنگ ويال را زد و چند لحظه بعد صدای رامين 

  در اطراف پيچيد.

  به سروش، بيا تو عزيز.به -

  فدات داداش! اين هم نيال خانم صحيح و سالمت. بيا پيشواز داداش. -

  رفتين.خوردين بعد میاش، درخدمتيم. يه چيزی میمرسی داد -

  فدات داداش، ستاره منتظره ما رفتيم. -

  برو به سالمت. -

  سروش از نيال خداحافظی کرد و رفت. رامين خطاب به نيال گفت:

  چطوری؟ -

  کنی؟خوبم، باز می -

  معلومه که نه. بمون همونجا يخ بزنی گرگه بياد تو رو بخوره. -

  من سردمه بذار بيام تو.عه! رامين  -

  خوش اومدی. -

در به روی نيال باز شد. او وارد شد و در را بست. از ميان باغ تاريک و برف گرفته 

عبور کرد. به جلوی ساختمان که رسيد رامين را با بلوز بافت شيری رنگ و شلوار 

  اش ديد.راحتی مشکی
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روی سر او زد که ابروهای  ایها سرازير شد و کيف نيال را گرفت و بوسهاو از پله

  نيال از تعجب باال پريد.

  نيال لبخند زد که رامين بازوی او را گرفت و با خود همراه کرد و گفت:

  حالت چطوره؟ خوبی؟ -

  خوبم.  -

  اين چند روز خيلی اذيت شدی! -

  آره. البته کارای سينا خيلی عجيب بود. -

  باز کرد و گفت:به جلوی ورودی رسيدند. رامين در ساختمان را 

  هات رو پاک کن سر نخوری.کفش -

  هايش را روی پادری تميز کرد و وارد راهروی ورودی شد.او کفش

  پالتوت رو بده به من.  -

نيال پالتويش را از تن بيرون کشيد و به رامين داد و تشکر کرد. رامين کيف و 

ال گذاشت و او را پالتوی او را درون کمد آويزان کرد و بعد دستش را پشت کمر ني

  به درون سالن هدايت کرد. 

وقتی وارد شدند نگاه نيال به چيدمان تمام سفيد و لوکس وسايل درون سالن افتاد 

ای تيره پارکت و ديوارهای شکالتی تضاد دلنشينی به وجود آورده که با رنگ قهوه

  بود. گرمای مطبوع ساختمان لذت خاصی به تن او بخشيد. 

  لند گفت:رامين با صدای ب
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  عزيزم! نيال اومد. کجايی؟  -

نيال متعجب نگاهش را در اطرافش چرخاند که دختر بلند قد و بسيار زيبايی که يک 

لباس کوتاه دکلته سبزتيره به تن داشت از آشپزخانه بيرون آمد. او با سخاوت تمام 

  کرد. تر میاندامش را به نمايش گذاشته بود و لبخندش او را جذاب

آمد گفت. او جلو آمد و به سالم نيال پاسخ گفت و او را در آغوش کشيد و خوش

های موهای مشکی و بلندش را پشت سرش بسته بود و آن رژ قرمز رنگ و چشم

  آبی خوشحالتش با آن شکل آرايش او را بسيار اغواگر کرده بود. 

تر گذاشت نيال رامين را با پرسش بزرگی نگريست. رامين دستش را پشت کمر دخ

  و گفت:

  کنم، نرمين خانم دوست عزيز و...معرفی می -

  های نرمين نگاه کرد. نرمين لبخند زد و رو به نيال کرد و گفت:رامين به چشم 

  و همسرش... البته مدت دار، نه دائم و شما؟

  جانی نگاه از نرمين گرفت و گفت:رامين با لبخند کم

  ايشون هم نيال خانوم، همسر شاهين. -

  نرمين به وضوح آه کشيد و با نيال دست داد و گفت:

  از آشنايی باهات خوشحالم. -

  ممنون عزيزم، همچنين. -

  نرمين نيال را دعوت به نشستن کرد و گفت:
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چينم تا تو و رامين عزيزم ما منتظر تو بوديم و شام نخورديم. من دارم ميز رو می -

  شه.کنين من هم کارم تموم میبا هم خوش و بش می

  ممنون نرمين جان. -

نرمين به آشپزخانه رفت و نيال که روی مبل نشسته بود رامين را که بغل دستش 

  قرار گرفته بود نگاه کرد. با صدای آهسته و متعجب خطاب به رامين گفت:

که به همه گفتی برگشتی،  تو چرا اينقدر مرموزی؟ تو از ايران نرفتی در صورتی -

هيچکس خبر نداره. بايد توضيح خوبی برای کارهات  تو زن داری در صورتيکه

  داشته باشی.

  دارم نگران نباش. -

  ی محکمی به بازوی رامين زد و گفت:نيال هيجان زده و سر در گم ضربه

  ام هست. کجا طورش کردی؟چی رو داری؟ چه دختر خوشگلی -

  فت:هايش گذاشت و گرامين خنديد و انگشتش را به نشانه ساکت باش روی لب

  برات توضيح ميدم. -

  و حين بلند شدن از روی مبل آهسته گفت:

  تر از تو نيست.ولی قشنگ -

کالم آنشرلی و چشمکی به نيال پراند و رفت دستگاه پخش را روشن کرد و آهنگ بی 

  در فضای ساختمان به گوش رسيد. 
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ت شام چند دقيقه بعد هر سه در آشپزخانه دور هم نشسته بودند و داشتند در سکو

  خوردند.می

  مشخص بود که نيال ذهن درگيری دارد.

  تو فکری نيال جان. -

  االن حتماً همه نگرانن. -

  صد در صد. -

  بهشون زنگ بزنم؟ -

  نه، اصالً. -

  

هايش را به هم ماليد و ساکت نيال قاشق چنگالش را درون بشقاب گذاشت و دست

  شد.

نهايتش اينه ميرن کالنتری و گوش کن عزيزم اونا نگرانن، خيلی هم زياد،  -

گردن ولی بذار به خودشون بيان. تا تو وسطشون باشی مثل بيمارستان دنبالت می

هايی که دارن کنن، بدون توجه به ضربهتوپ اين طرف اون طرف پاس کاريت می

کنی تنها از قدرت زنن. بدون توجه به فشار و دردی که داری تحمل میبهت می

  ن. آقا سينا به يک شکل، خانواده راستاد به شکل ديگه.برنماييشون لذت می

خوان سر چی اما من توپ رو از وسط اين ميدون برداشتم که ببينم از امروز می

  قدرت نمايی کنن.
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شه و مجبور بشن حال و مسخره میاز امروز بفهمن بدون اين توپ، بازی چقدر بی

داداشت اعتماد کن، خيلی زود  کنار هم و با هم دنبال توپشون بگردن. به شاهين و

ذارم پات رو از اين در بيرون بذاری که اين دو تا رسن ولی وقتی میجا میبه اين

  خانواده همه سنگاشون رو با هم وا کنده باشن.

  من تا حاال از اين استرسا به کسی ندادم. -

رف زمين قرار هم نيست تا ابد عاقالنه رفتار کنی. بايد بفهمن وقتی يک کسی از ط -

  و زمان تحت فشار باشه ممکنه دست به هر کاری بزنه.

خواد به چی برسه که اون شب اجازه نداده تو با شاهين برگردی؟ سينا ديگه می

گه نيومدی برو درخواست ميره که به تو میات میيعنی شاهين هنوز نفهميده واسه

  همن.طالق بده؟ بذار چند روز تحت فشار باشن که معنی فشار رو بف

  کنه.شاهين تحمل نمی -

  فهمه.چه بهتر، تو رو بيشتر می -

آن شب ساعتی بعد از نيمه شب نيال رفت بخوابد و نرمين با اشتياق برايش حوله 

  و لباس و لوازم ضروری در اتاق گذاشت و شب بخير گفت و رفت.

نيال روسريش را روی صندلی انداخت و موهايش را دورش ريخت. پشت پنجره 

  ايستاد و باغ برفی را نگاه کرد.

چند دقيقه بعد چند ضربه به در خورد و در باز شد. نيال رو به در کرد و ديد که 

  رامين وارد اتاق شد. در را بست اما چراغ را روشن نکرد.
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چيزی در دستش بود. جلو رفت و آن را روی تخت گذاشت و نفس عميقی کشيد و 

  گفت:

شون يک چيزايی دارن که بايد مخفی بمونه. تو گذشتهدونی نيال، گاهی آدما می -

مونه اما گاهی هم مخفی بمونه تا به وقتش، گاهی تا ابد يک راز سر به مهر می

  بايد بر مال بشه تا خيلی چيزها روشن بشه.

هاست که دست اين دفتر تموم زندگيه شاهينه، چيزهايی که نوشين نوشته و مدت

  منه.

ای تو آورده بود و چرا به دستت رسونده بودش اما هر کی دونم کی اون رو برنمی

ها به طرق مختلف پنهونش کردم که دونست تو اون جعبه چی هست. مدتبود نمی

دست شاهين بهش نرسه، وقتی فهميدم دفتر دست توئه تصميم گرفتم دور بشم  اما 

ايد نظر نرمين اين بود يک بار برای هميشه همه چيز رو بگم و خالص بشم. ش

اشتباهاتی کردم، شايد شاهين با شنيدنشون دوباره بشکنه، شايد دردناک باشه همه 

دونم حتی کنه و میچيز اما مهم اينه که شاهين االن تو رو داره و به تو تکيه می

شه. اگر از من هم رنجيد که رنجيد و حق داره؛ به خاطر اگر بيفته باز هم سر پا می

شد و شد. فقط اميدوارم شاهين من رو ايی که نبايد میپنهون کاريم، به خاطر چيزه

  پذيرم.ببخشه. هر اتفاق و مجازاتی هم برام در نظر گرفته شد با جون و دل می

  نيال سرش را تکان داد و گفت:

  که اينطور! کی دفتر رو از کيف من برداشته بود؟ -

  ربکا. -
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  نيال سر فرود آورد و رامين يک قدم عقب رفت و گفت:

  ميدوارم همه چيز درست بشه، بين هممون.ا -

  بعد از اتاق بيرون رفت و در را بست.

نيال روی تخت رفت و دفتر را برداشت و آن را روی ميز کنار تخت گذاشت. دراز 

کشيد و به شاهين انديشيد، دلتنگ او بود. دلتنگ مردی که زمان کوتاهی کنارش 

  تی بلندی داشت.اش به اندازه يک عمر پسزندگی کرد اما زندگی

به پهلو چرخيد و دستش را زير صورتش گذاشت و سعی کرد چهره شاهين را به 

  ياد بياورد.

                     ****  

کرد. باز هم شاهين پشت پنجره ايستاده بود و داشت بارش شديد برف را نگاه می

سرعت از  های درشت برف بابرف باريدن گرفته بود و خيال بند آمدن نداشت. دانه

کم دامن سفيدش روی زمين کردند و کمآسمان خود را به آغوش زمين پرت می

  گسترانده شد.

شاهين با کالفگی پوفی کرد و کنار آمد و خود را روی مبل انداخت و سرش را ميان 

  هايش گرفت و خود را اسير در ويالی حسام ديد.دست

ست. سينا سرش را ميان حسام او را نگريست، به کنار سينا رفت و کنارش نش

ای به پای او زد. کرد. ضربهاش را دنبال میتاپش فرو برده بود و داشت پروژهلپ

  ای به شاهين داد.سينا سر بلند کرد و حسام را نگريست. حسام اشاره
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  سينا نگاهش را روی شاهين چرخاند و گفت:

  چی شده شاهين؟ حالت خوبه؟ -

  شاهين سر بلند کرد و گفت:

  ام.کالفه-

  ريم. برف بند بياد می -

  دونم يکی دو روز ديگه اينجا گرفتاريم.ريم؟ میها بسته بشن چطوری میجاده -

  هايش را به هم قفل کرد، گفت:حسام دست

  دونم وقت اين حرفا نيست، ولی بايد يه چيزی بهت بگم.می -

  شاهين منتظر حسام را نگريست.

  کنترل کند.حسام نفس عميقی کشيد تا اضطرابش را 

  از وقتی اومدی تو طوری باهام رفتار نکردی که نشون بدی من قاتل داداشتم. -

تر شد و از حسام نگاهش را گرفت. از جايش بلند شد و پاکت سيگارش شاهين کالفه

  را برداشت و يک سيگار آتش زد.

  در سالن قدم زد و پکی به سيگارش زد.

انگشتش چرخاند و بغض در گلويش حسام با حلقه دستش بازی کرد آن را دور 

  نشست.

  به سختی گفت:
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  اصالً قصد کشتن کسی رو نداشتم، فقط نخواستم دستش به سينا بخوره. -

  تاپ را بست و روی ميز گذاشت.سينا لپ

  کرد.زد و سيگارش را دود میشاهين همچنان طول و عرض سالن را قدم می

  ، خيلی بچه بود.شاهرخ بر خالف قد و هيکلی که به هم زده بود -

  افتاد.زد، کاش اون شب اتفاق نمیکاش اون شب بيرون نمی

  اشک حسام از چشمش پايين چکيد و گفت: 

  ولی االن تو نيال رو داری. -

  آره، اما برادرم رو ندارم. -

  شاهين پک عميقی به سيگارش زد و به کنار پنجره رفت و گفت:

دردی بود که حتی نتونستم براش گريه از داشتن نيال خوشحالم اما مرگ برادرم  -

کردم که فکر می کنم اين درد رو فقط به دوش کشيدم. من تو رو بخشيدم، حتی وقتی

دونستم اتفاقه. به سينا قاتله، قبل از اينکه نيال زنم بشه بخشيده بودمش چون می

  هر حال اون اتفاق افتاده. به دست کی اصالً مهم نيست ولی من يکی بخشيدم.

  خوان.پدر مادرت مرگ من رو می -

شاهين سرش را به چپ و راست تکان داد. پدرم نه، اما مادرم شايد تا ابد اين کينه 

  رو به دل داشته باشه.

  حسام سرش را باال و پايين انداخت و گفت: 
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ام، باور کنيد. از خودم، از فرار کردن، از عذاب وجدان، از به هم خيلی خسته -

کی که در آستانه ساختنش بوديم. هزار بار به سرم زد خودم ريختن زندگی مشتر

  ترسم.رو بکشم خالص بشم اما از مرگ هم می

های متحرکم. دلم خوشه توی يک حال و روزی گير کردم که درست شبيه مرده

ها برام عين کابوسن. کاش من رو تحويل بدين. کنم. لحظهام اما زندگی نمیزنده

  د من رو ببره. چون خودم جرأت اين کار رو ندارم. کاش زنگ بزنيد پليس بيا

ای که بايد مجازات شدی. مرگ جسم برات زياديه. روحت به اندازه تو به اندازه -

کافی شکنجه شده. از لحظه اول که ديدمت قصد و فکرم تحويل دادنت برای مرگ 

 شاهرخ نبود. شاهرخ بچه تخسی بود اما قلب بزرگ و مهربونی داشت. مطمئنم

  خواد.خودش هم اين رو نمی

هايش را هايش را پاک کند. دستهايش را روی صورتش کشيد تا اشکحسام دست

  کنار صورتش نگه داشت و با نگاه به ميز گفت:

  خوام. از تو، از خانوادت، از پدر مادرت، از سينا و پدر مادرش.معذرت می -

  فت:چند لحظه سکوت کرد و بعد نفس عميقی کشيد و آهسته گ 

تر از نيال چون خيلی عذابش دادم و خيلی غصه خورد. ترس، من رو از همه مهم -

  از من گرفت. ترس نيال رو از من گرفت. ترس زندگی رو از من گرفت.

  

  فلش بک
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نزديک ظهر بود که نيال از خواب بيدار شد. بدنش را کش داد و نگاهی به اطرافش 

  کرد.

ر کرده است. نشست و بعد از تخت پايين تازه يادش آمد کجاست و روز قبل چکا

رفت. نگاهش به دفتر روی ميز افتاد. حاال که به اندازه کافی استراحت کرده بود، 

توانست دفتر را کامل بخواند. حوله و مسواکش را برداشت و از اتاق بيرون می

  رفت.

ويال ساکت بود و انگار کسی در ويال نبود. داخل سرويس رفت و دست و صورتش 

  را شست و مسواک زد.

وقتی بيرون آمد به داخل آشپزخانه سرک کشيد. کاغذ بزرگی که به گلدان روی ميز 

  تکيه داده شده بود

  نظرش را جلب کرد.

  وارد آشپزخانه شد و کاغذ را برداشت.

  روی آن نوشته شده بود:

ريم بيرون قدم بزنيم و ظهر سالم عزيزم. خواب بودی بيدارت نکرديم. ما می -

تونی صبحانه هم هر چی خواستی از يخچال برداری، گرديم. چای حاضره، میرمیب

  نرمين.

نيال آهی کشيد و کاغذ را سر جا گذاشت. پای گاز ايستاد و آن را روشن کرد. از 

ای برداشت و کمی روی نان ماليد و به کابينت تکيه زد داخل يخچال هم پنير خامه
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عد هم يک ليوان بزرگ برداشت و در آن چای اش را آرام آرام گاز زد. بو لقمه

  نوشيد.ريخت. به ياد شاهين افتاد که هميشه در ليوان يا ماگ بزرگ چای می

آهی کشيد. شکرپاش را برداشت و مقداری شکر در ليوان ريخت و آن را به هم 

  زد. چای را مزه کرد. وقتی از شيرينی آن اطمينان حاصل کرد به اتاقش رفت.

  ر زد و آسمان گرفته را نگريست. زير لب گفت:پرده را کنا

  تو اين برف و اين هوا چه قدم زدنی دارين؟ -

اش را نوشيد و دفتر را برداشت و روی تخت نشست و به بعد هم دو جرعه از چای

  ديوار تکيه زد.

  دفتر را باز کرد و صفحات خوانده شده اش را ورق زد و جلو رفت.

  

  دوازدهم آذر. 

ودم دانشگاه. وقتی وارد محوطه شدم، فرزانه و زهرا رو ديدم. بدو امروز رفته ب

بدو رفتم پيششون و بغلشون کردم. طبق معمول هميشه. انگار صد سال بود نديده 

  گذشت.بودمشون. با اينکه فقط يک روز از ديدار قبليمون می

ون به انداختی آسمبا هم به داخل ساختمون رفتيم. اوه چه خبر بود خدايا. چوب می

رسيد بس که شلوغ بود. پای تابلوهای اعالنات به شدت هرج و مرج بود. زمين نمی

  های کالسمون پرسيدم:از يکی از بچه

  چه خبر شده؟ -



1164 
 

و اون گفت که برنامه امتحانات ميان ترم اعالم شده و همه دارن برنامه رو  

  نويسن.می

چه يادداشت صورتيم از پوفی کردم و کالفه مشغول بيرون کشيدن خودکار و دفتر

  تو کيفم شدم. بعد هم خودم رو ال به الی جمعيت جا دادم. 

های تونستم درست حسابی تابلو رو ببينم. يکی از بچهکردم نمیهر کار می

ام و بهم فشار آورد. با اخم بهش نگاه کردم همکالسيم از زور بقيه افتاد رو شونه

  که لبخند گشادی زد و گفت:

  م سهرابی، زيادی فشار ميدن.ببخشيد خان -

  با عصبانيت گفتم: 

  برو کنار آقای رضايی، اومدی تو جمع خانوما که چی؟ -

فرصت نکرد جوابم رو بده، چون يقه لباسش از پشت تو دست يکی افتاد و عقب 

کشيده شد. وقتی نگاه کردم ديدم همون پسره راستاده که داره با اخم و تخم به 

خوب چيزيه. خودت رو انداختی وسط خانوما که چی خجالت هم «گهرضايی می

  »مثال؟

اش رو سمتش رضايی دهن باز کرد حرف بزنه که راستاد تهديدوار انگشت اشاره 

  گرفت و آهسته چيزی گفت. رضايی ساکت شد و يک قدم عقب گذاشت و بعد رفت.

اش. های اخم آلود و جدی هميشگینگاهی سمتم انداخت. از اون نگاهراستاد نيم

لبخند زدم و خواستم سالم کنم اما نگاهش دو ثانيه هم طول نکشيد. سريع نگاهش 

  اش دور شد و رفت.رو از من گرفت. راه افتاد و با دو تا دوست هميشگی
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ها باال رفت و از چند لحظه ايستادم و به دور شدنش نگاه کردم. با دوستاش از پله

  ا اينقدر مغروره.فهميدم اين بشر چرجلوی ديدم محو شد. نمی

ديد راهش رو با اينکه کمک به اون بزرگی به من کرده بود اما هر وقت من رو می

  کرد.کج می

ام و اون روز توی دردسر دونم، شايد هم فکر کرده بود که من حتماً اون کارهنمی

  خواست به من روی خوش نشون بده.افتادم. حاال هم نمی

  پوفی کردم و با خودم گفتم:

ام رو باال انداختم مرفهين بی درد در موردت فکر کنن آدم ناپاکی، چه شود! شونه -

  و دوباره خودم رو سپردم به دل جمعيت و سعی کردم برنامه امتحاناتم رو بنويسم.

ام. خوردم، کسی زد رو شونهطور که با امواج فشار دانشجوها تلوتلو میهمون

ام، اشاره کرد برم وه که زده بود رو شونهوقتی برگشتم ديدم راستاده. با همون جز

  بيرون. از توی جمعيت خودم رو بيرون کشيدم و گفتم:

  سالم، بله؟ -

سر دو منيش رو باال و پايين انداخت ولی جواب سالم نداد. بعد هم يه برگه به سمتم 

گرفت. برگه رو گرفتم و نگاه کردم. برنامه امتحانی بود. لبخند گشادی زدم و روز 

  ها رو نگاه کردم. زير لب گفتم:اعت امتحانو س

  ايول، برنامه امتحانيمونه. -

  سر بلند کردم تا تشکر کنم، اما نبود. دور و برم رو برانداز کردم، ولی رفته بود. 
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  بيستم آذر ماه.

امروز بعد از امتحانم اومدم توی محوطه که يک جايی بشينم و منتظر فرزانه و 

  و تقريباً حياط شلوغ بود. زهرا بشم. هوا سرد بود 

  هر جا رو نگاه کردم نيمکت خالی نبود. 

برای همين رفتم و وارد بوفه شدم و پشت ميز نشستم. با گوشيم به فرزانه پيام دادم 

  که کجا هستم و بعد از امتحان زياد دنبالم نگرده.

ه يک شيرکاکائو با کيک سفارش دادم و منتظر شدم. دستم رو زدم کنار سرم و ب 

فکر فرو رفتم. فکر اينکه از اين به بعد بايد چکار کنم. خرج خودم و دانشگاهم رو 

از کجا بيارم. بابا که هميشه هشتش گرو نُهش بود. خرج اون دو تای ديگه هم به 

بردم. غير از من بود. حاال که چند روز بود کار نداشتم، داشتم به عمق فاجعه پی می

گاه و رفت و آمد و کتاب و جزوه و هزار کوفت جيب خالی و خرج و مخارج دانش

  گشتم.و زهرمار ديگه. بايد دوباره دنبال کار می

شه؟ بيات هم که به من کار داد نيتش چيز ديگه اما مگه کار به اين سادگی پيدا می

  بود واگرنه کی به يه دختر دانشجو کار نيمه وقت ميده.

و مخارج رو بده و يه چيزی هم اون هم با حقوق و دستمزد باال که کفاف خرج 

  تهش بمونه برای خرج کردن.

شه حس افسردگی بهم دست کنم. هر وقت جيبم داره خالی میاحساس افسردگی می

  ميده.



1167 
 

شد بهم بگه بيا، اين هم يه چمدون پول درشت برو حالش رو ببر. کاش يکی پيدا می

  اما آخه از کجا، چطوری؟

ردم که پيشخدمت اومد جلوی ميز و سفارشم کداشتم همينطوری با خودم فکر می

رو گذاشت و رفت. وقتی از جلوی ديدم کنار رفت، راست نشستم که نگام افتاد به 

گفتن ميز رو به روييم. اون سه تا دوست هميشگی اونجا نشسته بودن و داشتن می

  خنديدن.و می

  ولی من از بس تو فکر بودم که اصالً متوجه نشدم کی اومدن.

  کرد چرخيد و افتاد رو من.استاد از رو دوستش که داشت وراجی مینگاه ر

درست رو به روم نشسته بود و دو تا دوستاش چپ و راستش نشسته بودن. هر 

  دو هم رو به روی هم بودن. 

يه لبخند هم گوشه لب راستاد بود که انگار از شنيدن حرفای دوستش خيلی ذوق 

  ه دوستش داد.کرده بود. نگاهش رو گرفت و دوباره ب

ته حرفای دوستش سرش رو باال گرفت و خنديد. يه خنده از ته دل و چقدر با اين 

هاش رو از زير بغلش بيرون اش تموم شد دستنشست. وقتی خندهخنده به دل می

  کشيد و روی ميز گذاشت و فنجونش رو برداشت.

د و باز هم فنجون رو با دو دست گرفت و برداشت. فنجونش رو به لباش نزديک کر

  نگاهش رو به من داد.



1168 
 

من از اين همه خيره بودن بهش خجالت کشيدم. نگاهم رو ازش گرفتم و با حرصی 

دونستم از چيه مشغول خوردن شيرکاکائو و کيکم شدم که زهرا و که درست نمی

  فرزانه هم اومدن.

شدن. برای خودشون کيک و اونا هم داشتن از فشار امتحان و گشنگی هالک می

  هوه سفارش دادن و مشغول خوردن شدن.ق

  يهو پرسيدم:

  ها نظرتون در مورد اون سه تا چيه؟بچه -

  نگاهی انداخت و کيک رو گذاشت تو دهنش و گفت:زهرا يک نيم

  گن خيلی باحالن.ها میاون سه تا خرپول؟ من که باهاشون آشنايی ندارم ولی بچه -

  با تعجب گفتم: 

  اينا با حالن؟ اينا که عين برج زهرمارن. فرزانه سرش رو تکون داد و گفت: 

نوردی ها باهاشون ميرن کوههايی که جمعهبايد باهاشون باشی که بدونی. بچه -

  کنن.خيلی ازشون تعريف می

  با غيظ گوشه لبم رو باال دادم و گفتم:

  خر افتادن؟ کنن انگار از دماغ پس اينجا چرا اين طوری رفتار می -

ندازه. بعد زهرا يه حالتی به خودش گرفت که داره نگاه عاقل اندر صفيه بهم می

  گفت:

  اينجا دانشگاهه ها. -
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  لبم رو کج کردم و گفتم: 

  مگه من گفتم باشگاهه، خوب دانشگاهه ولی چرا اينقدر غدن اينا. -

  ادامه داد.توجه به خوردنش دونم کج کرد و بیفرزانه لباش رو به معنی نمی 

اون سه تا هم بلند شدن که برن. راستاد رفت ميزشون رو حساب کرد و بی سر 

  صدا و هيچ حرکتی از بوفه زدن بيرون.

  ما هم وقتی تموم کرديم به دخترا گفتم:

  دنگاتون رو بيارين باال ببينم. -

همه دست کرديم و از کيفامون پول در آورديم. بعد هم رفتم که حساب کنم اما پسره  

  با يک لبخند گشاد گفت:

  آقای راستاد حساب کردن.  -

  قيافم کج شد و گفتم:

  يعنی چی؟ به اون چه که ميز ما رو حساب کرده؟ -

  اون هم گشادتر لبخند زد و گفت:

  برو از خودش بپرس. -

  فتم:برگشتم سر ميز و گ

  ها پاشين بريم. بچه -

  پرسيدن چی شده؟دوئيدن و میبعد خودم زودتر راه افتادم. اون دوتا هم دنبالم می 
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  های هم کالسم رو ديدم و پرسيدم:يکی از بچه

  راستاد رو نديدی؟  -

در دانشگاه رو نشونم داد. منم بدو بدو از دانشگاه زدم بيرون. داشت سوار ماشينش 

  دم:شد که داد زمی

  آقای راستاد، آقای راستاد. -

برگشت و نگاهم کرد. در ماشين رو که باز کرده بود رو هم گذاشت و آهسته برگشت 

  تو پياده رو. رفتم رو به روش وايسادم و گفتم:

  چرا ميز ما رو حساب کردين؟  -

  سرش رو تکونی داد و نگاهش رو به زمين داد. لبخند زد و گفت:

  به خاطر آشناييمون. -

  با لحن تند جواب دادم:

  کدوم آشنايی؟ -

سرش رو باال کرد و به صورتم نگاه کرد. با ديدن چهره خشن من ابروهاش باال 

  ها رو سمتش گرفتم و گفتم:پريد. اسکناس

  ما گدا نيستيم آقا. -

  خيلی آروم گفت:

  من همچين حرفی زدم؟ -
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  تر رفتم و گفتم:نزديک 

  يرين. نگاهی به دستم کرد و گفت:حاال که نزدين پس پولتون رو بگ -

  ذارم.من پول خورد تو جيبم نمی -

  تر گفتم:های دستم کردم و عصبانینگاهی به اسکناس

  پول، پوله، اين کجاش پول خورده؟ 

  زير لب گفت:

  بعداً واريز کنيد به حسابم. -

بعد سر تکون داد و رفت و سوار ماشينش شد و دور شد. زهرا و فرزانه اومدن. 

  سيدن:پر

  چی شده؟  -

  ها رو نگاه کردم و گفتم:اسکناس

هيچی. اين پسره مارو حساب کرده بود. اومدم پولش رو پس بدم گفت واريز کن  -

  به حسابم. کدوم حسابش؟ 

  فرزانه چشاش رو چپ کرد و گفت:

خوب معلومه، حساب دوستيش. الهی! اون از تو خوشش اومده نوشين. چپ چپ  -

  م و گفتم:به فرزانه نگاه کرد

  آره جون عمم. -
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  بيست و سوم آذر ماه.

خدايا! آخه قربونت برم، تو هم من رو گير آوردی؟ االن چه وقت مهمونی و تولد 

بود. اين دختره سايه، پنج ترمه من رو آدم حساب نکرده حاال بايد دعوتم کنه به 

ين دوستام تر از کف دستامه؟ آخه اگه نرم که فرداش بتولدش؟ حاال که جيبم خالی

شم. من چه غلطی بخورم آخه؟ کنه، اگر برم باز هم بين دوستام ضايع میضايعم می

  ای خدا شکرت.

  

  بيست و ششم آذرماه.

دوساعت از بيست وپنجم گذشته. ساعت دو و نيم صبحه. امشب چه شب عجيبی 

  دونم.شه. نمیبود. شايد هم ديشب حساب می

اونجايی که دو ساعت ِخِر مامان بابام رو چسبيدم از کجا شروع به نوشتن کنم؟ از 

تا که اجازه دادن برم تولد؟ يا اينکه رفتم پيش زهرا و ازش برای تولد سايه يک 

  لباس عروسکی خوشگل قرض کردم؟

بعد از کشيدن اين همه دردسر آخرش هم رفتم با ته مونده پولم برای سايه يک گوی 

  ای خريدم.با يک خرس قهوهای که توش يک کلبه برفی بود، شيشه

دونم! سايه از اون خواست. نمیخواست و نمیرفتن به اين جشن تولد رو دلم می

شناسنش. از های دانشگاه به خاطر پولش میدختر پولداراس. از همونا که کل بچه

  شناسن هم باباش رو.دارها هم خودش رو میاونا که بچه مايه
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دونم چرا من و امثال من توجه نشون نداده بود. نمیاين دختره تا حاال اصالً به من 

  رو دعوت داده بود به تولدش.

  خواست اذيتم کنه.شايد، شايد که نه، حتماً می

توی رفتن و نرفتن بودم که يهو تصميم گرفتم برم. برای همين با لباسای عاريه 

مز و راه رفتم. آبجيم موهامو مدل زد و آرايشم کرد. کادوها رو چيدم تو جعبه قر

  افتادم.

  با آژانس به آدرسشون رفتم. چقدر هم پول آژانس گرون شد. کوفتشون بشه.

ای، چه سر و وضعی، نديده بودم تا حاال. هيچکدوم از فاميالمون تا اين چه خونه

  حد وضع ماليشون پر و پيمون نبود.

  از همون بدو ورودم چشمام خيره اون خونه بزرگ و اون همه تجمالت شد.

همون اول نگاهم خيره لباسای خيلی گرون تن دختر پسرا شد. عروسی بود يا از 

ی ناجوری ات کنه زهرا با اين لباسی که دادی به من بپوشم. چه وصلهتولد؟ خدا خفه

کردم لباسش خيلی عاليه، ولی اونجا برای اون جمع خيلی کم شده بودم. فکر می

  بود.

ها جعبه پرسی کوتاه با چند تا از بچهحوالبا خجالت داخل رفتم و بعد از سالم و ا

  رو روی ميز گذاشتم. چه خبر بود! کلی کادوی بزرگ و کوچيک روی ميز بود.

  وقتی که برگشتم با کسی سينه به سينه شدم.

  زمان گفتيم:سرم و باال کردم و هر دو هم
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  ببخشيد! -

  و وقتی خوب نگاه کردم رامين رو شناختم. 

  لبخند زد و گفت:

  شين خانم! چه تصادفی!نو -

  من هم ناخواسته لبخند زدم و گفتم:

  آقا رامين! شما کجا اينجا کجا؟ -

  اش رو باال انداخت و گفت:رامين شونه

  من و سايه دوستای مشترک داريم، به خاطر همونا دعوتم کردن! -

  سرم رو پايين آوردم و گفتم: 

  ؟ آهان. به خاطر آشنايی سايه و آقای راستاد، درسته -

  سری تکون داد و گفت:

  يکيش شاهينه. 

  يه خورده دستش رو بلند کرد و کادوش رو روی ميز گذاشت و گفت:

  و پشت ميز نشستيم. سايه هنوز نيومده، بريم بشينيم. همراهش رفتم -

  حرفی برای زدن نداشتم اما لب

  خندهای رامين خيلی دل گرم کننده بودن. يهو گفت: 

  نشد؟ اون يارو ديگه مزاحمت -
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  با لبخند سر تکون دادم و گفتم:

  نه. -

  به انتخاب خودش برام ميوه تو بشقابم چيد و گفت:

  خوبه. -

ای داد. مسير نگاهش رو نگاه کردم و شاهين رو ديدم. دستش رو بلند کرد و اشاره 

  شاهين سمت ما اومد. خواستم بلند شم که رامين گفت:

  کجا؟ -

  گرفته از چيه گفتم: دونستم نشأتبا حالت بدی که نمی

  من برم بهتره. -

اما شاهين به ميز رسيد و خيلی گرم سالم کرد و با دست به صندلی اشاره کرد که 

  بشينم. از گرميش تعجب کردم. ناخواسته نشستم. اون هم نشست.

  شاهين رو به رامين گفت:

  اومد. خيلی دورتر از اينجا پارک کردم. اصالً جا پارک گير نمی -

  سر تکون داد و گفت: رامين 

  من که بهت گفتم. -
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ايش اومد تو همين لحظه سايه با اون لباس دنباله دار خيلی پر زرق و برق نقره 

تو و همه بلند شدن و براش دست زدن. من فقط مات اون لباس قشنگش شده بودم. 

  ناخواسته دستام رو باال آوردم و دو طرف صورتم گذاشتم و گفتم:

ً اون رو خيلی گرون  وای خدا! چقدر - لباسش قشنگه. کاش مال من بود. حتما

  خريده.

  کردم. با خودم گفتم: داشتم با حسرت نگاهش می

خاک تو سر سايه! دختره عوضی چرا بايد مامان باباش انقد پول دار باشن. آخه  -

خدا تو به اون مامان بابای دکتر دادی، به من چرا يه مادر خانه دار و يه بابای 

  ند دادی.کارم

واقعاً شکرت برای اين همه فرق بين آدمات. بکش همه اين پول دارارو، پولشون 

  رو به من بده.

يه لحظه که به خودم اومدم نگاه سنگينی رو روی خودم حس کردم. شاهين داشت 

کرد. منه خاک بر سر همه حرفام رو بلندبلند گفته بودم و اون داشت با نگام می

رد. دوست داشتم سرمو بزنم تو ميز، اما با اين حال پررو کلبخند کجکی نگام می

  پررو نشستم و زير لب گفتم:

  وهللا! -

  بعد هم اونا نشستن و من با حرص مشغول خوردن ميوه شدم.

  شاهين زير لب گفت:
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  آروم باش، چرا خودت رو حرص ميدی؟ -

  ناخواسته گفتم: 

  به تو مربوط نيست. -

خنديد. کمی بعد سايه به کنار ميزمون رسيد و با هر هاش گرد شد و رامين چشم

  تامون دست داد.سه

آمد گفت. يه داد؟ بعد هم بهمون خوشدختره جلف چرا بايد با دو تا پسر دست می

  خورم بيشتر تمسخرآميز بود گفت:نگاه با يه لبخند که قسم می

  راحت اينجا رو پيدا کردی؟  -

  خنديدم و گفتم:

  عزيزم، تو همين شهرين ديگه. بيابون که نيستی -

  تر شد و گفت:لبخندش عميق 

نه ما تو بيابون نيستيم، شما خيلی اون پايين مايينايين، فکر کردم نتونی اينجا رو -

  پيدا کنی.

  جدی شدم و گفتم:

  هر جا که هستيم ديدی که االن اينجام.-

  سر تکون داد و با خنده رو به شاهين گفت:
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واستين دعوت کنم. خوب شد اينجا رو پيدا کرد وگرنه اگه اينم مهمونی که شما خ 

  شد دردسرش برای من بود.گم می

  شاهين به وضوح سرخ شد. سايه ادامه داد:

چاره فکر کنم تا حاال اينجور جاها نيومده واگرنه حداقل يه لباس بهتر برای بی -

  کرد.پوشيدن انتخاب می

من تو رو دعوت نکردم و اگر  گفتمات دهن سايه شده بودم. داشت قشنگ می

خواست من اينجايی به در خواست شاهين بوده. اونوقت چرا؟ چرا بايد شاهين می

  جا باشم. حرفای سايه عصبيم کرد و دلم شکست. دهنم رو وا کردم و گفتم:اون

تو اصالً مجبور نبودی من رو دعوت بدی. اتفاقاً اصالً دوست نداشتم بيام. برام  -

دونی! فقط خواستم بهت احترام بذارم که اومدم که دعوتم کردی. می هم تعجب داشت

  تولدت و اگر نه اونقدر برام ارزش نداشتی که خودم رو اذيت کنم و تا اينجا بيام.

چشمای سايه گرد شد. رو پوشم رو برداشتم و پوشيدم. کيف دستيمم برداشتم و 

  گفتم:

  تولدت مبارک باشه تازه به دوران رسيده. -

  بعد راهم رو گرفتم و اومدم بيرون.و  

فهميدم هام راه گرفتن. دلم شکسته بود. سايه من رو مسخره کرده بود. من نمیاشک

چرا اون پسره شاهين ازش خواسته بود من رو دعوت کنه! که اينطور باهام 

  برخورد کنه؟ زير لب غر زدم:
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  گير بيارم. آخ خدا! حکمتت رو شکر. عدالت رو شکر. حاال از کجا ماشين -

ام کردم تا به جايی برسم که دست کسی رو شونهداشتم خيابون رو با عجله طی می

  نشست. وقتی سرم رو برگردوندم شاهين بود. با اخم نگاهش کردم و گفتم:

  دستت رو بکش. -

  اون دستش رو عقب کشيد. بعد هم دوباره راه افتادم که گفت:

  بذار برسونمت. -

حرف اش رو نداشتم. پس فقط حرکت کردم. اون هم بیصلهجواب ندادم. اصالً حو

های المصب کفشم اونقدر بلند بود و بلد نبودم باهاشون اومد. پاشنهباهام راه می

  شدن.راه برم که کمر و کف پام داشتن خورد می

ام در بره اما دزدگيرش خسته شدم. خيلی زياد. به يه ماشين تکيه کردم که خستگی

. از جا پريدم و ازترس اومدن صاحبش چند قدم بدو بدو رفتم که به صدا دراومد

  شاهين گفت:

  ندو با اون کفشا خطرناکه. -

شه که پام پيچ خواست بعدش بگه االن گردنت خورد میاين رو که گفت انگار می 

  خورد و پاشنه کفشم شکست.

کنارم با پيچ خوردن پام داد کشيدم و روی زمين ولو شدم. شاهين بهم رسيد و 

  نشست و گفت:

  تو خوبی؟ -
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توجه ساق پام رو لمس کردم و ماساژ دادم. چقدر درد داشت. اون هم چند من بی

لحظه نگام کرد. پام رو تو دستش گرفت و ماساژ داد. تو تاريکی اون خيابون بلند 

داد. پروا پام رو گرفته بود تو دستش و داشت ماساژ میبهش خيره شدم. چقدر بی

  بلند شد و تو چشمام نشست. بی اختيار پام رو پس کشيدم. پرسيد:نگاهش 

  خوبی؟ -

  سرم رو باال پايين انداختم. آروم گفت: 

  پاشو. -

کشيدم اما ولم بعد هم دست انداخت و بازوم رو گرفت و بلندم کرد. خجالت می 

  زدم، با اين حال گفتم:کرد. من رو محکم گرفته بود. لنگ مینمی

زدنم برای پاشنه کفشامه. حرفی نزد. وقتی چند متر جلوتر رفتيم، خوبم. لنگ  -

ايستاد. سوييچش رو در آورد. در رو باز کرد و من رو چپوند رو صندلی جلو. وای 

خدايا اين باز هم همون ماشين خوشگله بود. من دوباره سوارش شده بودم. خودش 

ی ماشينش ماشين پارک که عقب و جلو هم ماشين رو دور زد و اومد نشست. با اين

بود اما با اين حال به راحتی ماشينش رو از پارک در آورد و حرکت کرد. از مسيری 

  رفت که خيلی نا آشنا بود. پرسيدم:می

  ری؟کجا می -

  لب باز کرد و گفت: 

  چرخيم.رم، فقط داريم توی شهر میجای خاصی نمی -
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  معترض گفتم: 

  که چی بشه؟-

  و گفت: نگاهی سمتم انداختنيم

  دوست نداری؟  -

  تخس گفتم:

  نه که ندارم، من رو ببر خونمون. -

  نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: 

  باشه. -

  اما دروغ گفت. چون جلوی يه پيتزا فروشی نگه داشت و گفت:

  تونی پياده شی؟ می -

  عصبی گفتم:

  چرا پياده شم؟ اينجا که خونه ما نيست. -

  آروم گفت: 

  من گرسنمه. -

  ش چشم غره رفتم و گفتم:به 

  تونی برگشتی خونه يه چيزی بخوری.پزه، میمگه ننت تو خونه شام نمی -

  آروم گفت: 
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  پزن.نه. حاج خانوم شام نمی -

  گيج گفتم: 

  منظورم مادرت بود، نه مادربزرگت!  -

  با همون حال گفت: 

  من هم منظورم مادرم بود نه مادربزرگم.

  لبخندم کش اومد و گفتم:

  زنين؟ چرا؟ عه! شما مادرتون رو حاج خانوم صدا می -

  متعجب گفت: 

  پس چی صدا بزنم؟ -

  با همون لبخندم گفتم:

  مامانی، ماميی، مامی جونی، از اين جور چيزا. حاج خانوم چيه؟  -

لبخندی زد که معنيش رو نفهميدم. بعدش پياده شد و رفت. حدود نيم ساعت بعد که 

  برگشت و نشست. با داد گفتم: حسابی عصبانی شده بودم

  کنی من ديرم شده؟ کجايی؟ دو ساعته رفتی فکر نمی -

ها و ساالد و زيتون و پيتزاها رو گذاشت تو بغلم که از بوشون و ديدن اون نوشابه

  زمينی ِسر شدم.تر از همه پاکت سيبمهم
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ده شاهين ماشينش رو روشن کرد و کنار نزديکترين پارک توقف کرد و گفت پيا

شو. پياده شدم و رفتيم نشستيم روی صندلی و توی اون هوای سرد توی سکوت 

  مشغول خوردن پيتزاهای داغ شديم که خيلی هم چسبيد.

خوردم که بدنم از سردی هوا و سردی نوشابه لرز کرد. ام رو میداشتم نوشابه

قوطی رو گذاشتم رو صندلی که متوجه نگاه سنگين شاهين شدم. داشت نگام 

  کرد. پرسيدم:می

  چيه؟ -

  سرش رو به چپ و راست تکون داد. پرسيدم: 

  چرا از سايه خواستی من رو دعوت کنه؟ -

  هاش رو باال انداخت که گفتم:شونه 

  زبون نداری؟ -

  خنديد. بعد از چند لحظه سربلند کرد و نگاهش رو بهم داد و گفت:

  ازت خوشم مياد. -

چيزی تو دل من ريخت. کمی بعد نگاهش برگشت نگاهش رفت پی يه نقطه نامعلوم و 

  بهم و گفت:

  هميشه باش که ببينمت. -

  پوزخندی بهش زدم و گفتم: 

  رفتارای تو توی دانشگاه قابل تحمل نيست. -
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  آروم گفت: 

  دانشگاه، دانشگاهه، جای اين کارا نيست. -

  تکرار کردم: 

  کدوم کارا؟ -

  خنديد و گفت: 

  به روی هم خنديدن، از اين چيزا. همين کارا. پيتزا خوردن، -

بعد هم مشغول جمع کردن پاکتا شد و همه رو برد انداخت تو سطل آشغالی که  

  ظاون نزديکا بود. 

  برگشت و گفت:

  بريم. -

بلند شدم. اون رفت وسط پارک و با اون کفشای اعصاب خورد کنم مجبور شدم 

خيال جلوتر از من بیدنبالش لنگ بزنم. دستاش رو فرو کرده بود تو جيبش و 

  نگاهی بهم انداخت و گفت:رفت. دوسه قدم دوييدم و بهش رسيدم. نيممی

  از اون عکاس بگو. -

  آهی کشيدم و گفتم: 

کردم آدم بيات لعنتی، کسی که من بهش اطمينان کردم. صاحب کارم بود و فکر می -

  درستيه، اما نبود. چيز خاصی نيست که بخوام ازش حرف بزنم.
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  گفت: آروم

  کرد، چيز خاصی نداره؟داشت نابودت می -

  سرم رو تکون دادم و گفتم:

  نه. ولش کن. -

وقتی رسيديم قسمت بازی با همون کفشا لنگون لنگون دوييدم و نشستم رو تاب و 

  گفتم:

  بيا هولم بده. -

گفتم خنديدم و مینزديک اومد و پشتم ايستاد و مشغول تاب دادنم شد. من می 

خورد و لذت داد. باد سرد تو صورتم میاون با تموم قدرتش هولم می تر ومحکم

هام تو پارک خالی از جمعيت پيچيده بود. شاهين رفت و رو بردم. صدای خندهمی

دادم که تاب از حرکت تاب کناری نشست و بهم خيره شد. من هم پاهام رو تکون می

  نايسته. 

بگيره. وقتی منم موازی با شاهين وقتی خسته شدم اجازه دادم تاب خودش آروم 

قرار گرفتم سکوت سنگينی بينمون نشست. اون به من خيره بود و من جلوم رو 

  های سنگينش کم آوردم رو بهش پرسيدم:می پاييدم. وقتی به خاطر نگاه

  خسته نشدی بس که من رو ديد زدی؟ يهو گفت: -

  به جای تموم لحظاتی که دوست داشتم نگاهت کنم و نشد. -

  ناباور و حيران بهش گفتم:
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  ادبی، تو که بدتر از بياتی.تو خيلی وقيح و بی -

  ابروهاش رو کشيد تو هم و گفت:

  کنی؟تو من رو با اون مقايسه می -

  سرم رو تکون دادم و گفتم:

  معلومه. -

  از جاش بلند شد و اومد رو به روم وايساد و گفت:

بود که نبايد. من دنبال آرامش روح اش چيزهايی اون زن و بچه داشت و تو کله -

  گردم و بس.و روان می

  خنديدم و گفتم:

  رسی؟ يعنی چی؟ با مخ زدن من به آرامش می -

  سرش رو تکون داد و گفت:

  اين چه حرفيه؟ من چه تالشی برای زدن مخ تو کردم؟ -

  خيلی ريلکس گفتم:

دعوتم کنه، حساب کردن که از سايه خواستی  همين تاب بازی، پيتزا خريدنت، اين -

  ميز ما.

  هاش رو تو جيب شلوارش فرو برد و گفت:دست
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نه اينا مخ زنی نيست، حداقل برای من. چون دوست داشتم کمی باهات وقت  -

  بگذرونم که بيشتر باهات آشنا بشم.

  سرم رو باال پايين انداختم و گفتم:

  از اون لحاظ. -

  خنديد و گفت:

  دقيقاً از اون لحاظ. -

  د هم ساعتش رو نگاه کرد و گفت:بع 

  گردی؟به بابات اينا گفتی کی برمی -

  سرمو به دستم که زنجير تاب رو باهاش گرفته بودم تکيه دادم و گفتم: 

  ام.بهشون گفتم ساعت دوازده، دوازده و نيم خونه -

  سر تکون داد و گفت: 

  پس هنوز وقت هست، پاشو بريم. -

  ه افتاديم.از جام بلند شدم و کنار هم را

  نگاهی بهم انداخت و خنديد و گفت:

  پوشيدی.پوشيدی، امشب هم کتونی میتو که هميشه اسپرت و کتونی می -

  با کيف دستم محکم زدم تو بازوش و گفتم: 

  مسخره نکن. -
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وقتی سوار ماشينش شديم رفتيم خيابون گردی و همه جا رو گشتيم. خيلی خيابونا  

کشيدم و کيف ا آهنگی که برام گذاشته بود از ته دل جيغ میکه تا حاال نرفته بودم. ب

مون. نگاهش کردم و اون دو تا کردم. سر ساعت هم من رو رسوند دم خونهمی

  چشم گيراش عجيب خواستنی بودن. بهش لبخند زدم و گفتم:

  تا حاال تولد اين شکلی نرفته بودم. بهترين جشن تولد عمرم شد. -

  چند لحظه فقط نگاهم کرد. بعد هم لبخند زد و گفت: 

  شبت بخير. -

از ماشينش پياده شدم و در رو بستم. کليد انداختم تو در و منتظر شد تا برم تو.  

وقتی وارد شدم برگشتم و براش دست تکون دادم. اما اون نرفت. از الی در نگاهش 

  اش اومد.کردم. بعد هم آروم در رو بستم که صدای جيغ الستيک

کنم. شخصيتش با اون چه که ازش حاال از وقتی که اومدم تا االن دارم بهش فکر می

تصور داشتم فرق داشت. اون خيلی خوش برخورد بود و من فراموش کردم ازش 

  تشکر کنم.

  

  بيست و نهم آذر ماه.

چند روز از اون شب گذشت. يک شب رؤيايی بود. هر چند اولش بد گذشت اما 

ديدم ی خوب بود. بعد از اون من بيشتر وقتا شاهين رو توی دانشگاه میآخراش خيل

داد. اصالً اما اون همون شاهين سفت و سخت شده بود. جلوی بقيه بهم محل نمی
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تونم درک کنم. اون که توی خلوتمون خيلی صميمی بود و توی اين رفتارش رو نمی

  کرد.دانشگاه حتی نگاهم نمی

اه اتوبوس واستاده بودم سوار شم يهو ماشينی نزديک شد، تا امروز که توی ايستگ

هاش هم دودی بود. همه به نشناختمش. برامون چراغ زد. نفهميديم با کيه؟ شيشه

هم نگاه کرديم. من هم پر رو رفتم کنار ماشينش و خم شدم. اون شيشه رو پايين 

  داد و گفت:

  سالم. -

  من هم سر تکون دادم و گفتم:

  عليک. -

  ار خم شد و در رو باز کرد و گفت:به کن 

  بشين. -

يک نگاه سمت ايستگاه کردم که پر از دانشجو بود و همه داشتن نگاهمون  

  کردن. در رو بيشتر باز کردم و نشستم. می

  ماشين رو به حرکت در آورد که گفتم:

  ماشين جديد مبارک. -

  يه نگاه تو آينه انداخت و در حال دور زدن تو بلوار گفت: 

  مال شاهرخه، اون با ماشين من رفته. -

  با کنجکاوی پرسيدم: 
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  چرا با ماشين اون اومدی؟ -

  جوابی نداد. گفتم: 

  دونست شاهين راستاد تو اين ماشينه.چون کسی نمی -

  جواب نداد. ُمِصر پرسيدم: 

  درسته؟ -

  سرش رو باال و پايين انداخت. پرسيدم:

  کنی؟ خوای کسی بدونه تو با منی مرض داری من رو سوار میتو که نمی -

  اش رو بهم انداخت و گفت:نگاه جدی 

  مون جدی نشده کسی بدونه تو با منی؟ خوام تا رابطهبده نمی -

  خيلی جدی به سبک خودش گفتم: 

بدونه ترسی که کسی من با تواَم يا تو بامنی؟ تو نگران منی يا خودت؟ تو می -

گرده. تو نگران وجهه شاهين راستاد داره با يک دختر با نوشين سهرابی می

  خودتی.

  کمی صداش رو باال برد. نه طوريکه قصد داد زدن داشته باشه. گفت: 

خوام کسی در من نگران دوتامونم. بيشتر از همه هم تو. چون دختری و نمی -

  موردت برداشت غلطی داشته باشه.

  :با پوزخند گفتم
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گردم، ديگه برداشت غلط و غير غلطش چيه؟ اصالً من دلم من دارم با يه پسر می -

  گرده.خواد کل دانشگاه بدونه نوشين با شاهين میمی

  بعد هم زير لب گفتم:

  چه اسمامون هم به هم ميان. -

  لبخند زد و گفت: 

  آره ميان. -

  رومو بهش کردم و به سمتش چرخيدم و گفتم:

  مخم رو بزنی؟ چرا سعی داری  -

  اخمی کرد و گفت:

خواستم مخ خوام مخت رو بزنم. اگه میگم، نمیگوش کن يک بار برای هميشه می 

زنن. اما به اندازه له میزنی کنم آدم بهتر دم دستم بود. دخترای پايه که واسم له

کافی جوونی کردم. االن ديگه دنبال يه مورد مناسب برای ازدواجم. پس قدر 

  رو بدون.موقعيتت 

  سرم رو باال و پايين انداختم و گفتم:

وای چه عالی! چه افتخاری نصيبم شده. شاهين راستاد بعد از کلی دختر بازی  -

  خواد برای ازدواج بهم فکر کنه.خواد. يکی از موارديم که میمنو برای ازدواج می

  شاهين حرفم رو قطع کرد و گفت:

  البته در حال حاضر تنها موردی. -
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  تای ابروم رو باال انداختم و گفتم:يک 

تر شد. در حال حاضر تنها موردم. احتماالً برای آينده موارد ديگه هم پيش جالب -

  بياد. شايد در گذشته همين رو به بقيه هم گفتی.

  ای بهم انداخت و گفت:نگاه کالفه 

  تونی ساکت باشی؟می -

  تکيه کردم و گفتم: 

  چرا که نه؟ -

رفت تا به يک بوتيک رسيد. ازم خواست پياده بشم. با هم وارد بعد هم در سکوت 

  آمد گرمی تحويل گرفتيم.بوتيک شديم. سالم کرديم و از طرف صاحب بوتيک خوش

  شاهين با صدای آروم بهم گفت:

  خوای انتخاب کن.هر چی که می -

شهر به شاهين نگاه متعجب انداختم. من رو آورده بود يکی از گرونترين بوتيکای 

  گفت:و داشت می

  انتخاب کن!  -

  چند لحظه براندازش کردم. بعد گفتم:

  به همين راحتی؟ -

  جواب داد: 
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  مگه تو ناراحتی؟ -

ها افتادم و دوست پسرای بدبختم که حتی يک شارژ ناقابل هم يک لحظه ياد گذشته

  خواد خرج نکنم.کردن. با خودم گفتم چرا حاال که اين خودش میخرجم نمی

البد کل عمرش برای دخترايی مثل سايه از جيبش خرج کرده، حاال بذار يه بارم 

  برای دختری از جنس من خرج کنه.

  پس گفتم:

  دارم.نه! هر چی بخوام بر می -

  سرشو تکون داد و گفت: 

  خواد بر داره.خانم ميرزايی لطفاً به خانم کمک کنين، هر چی می -

  ن داد و گفت:خانم ميرزايِی نسبتاً چاق سر تکو 

  چشم. -

اش شاهين رفت رو مبل چرم نشست و يک مجله برداشت و پاش رو روی پای ديگه 

انداخت و مشغول ورق زدن شد. وای خدای من چه صحنه باحالی بود. يه جنتلمن 

  ببرتت خريد. بشينه با آرامش مجله ورق بزنه.

نده. فقط بگه انتخاب اصالً هم براش اهميت نداشته باشه قيمت روی اتيکتای لباسا چ

کن. بعد هم از خانم ميرزايی چاق بخواد هر چی خواستی بهت بده. وای خدا من و 

اين همه خوشبختی محاله. اين يه رؤيای فانتزی بود که امروز توی واقعيت اتفاق 

  افتاد.
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من رفتم بين لباسا گشتم. از مانتو و لباس مجلسی، تونيک و تاب و روسری گرفته 

کفش و کاپشن انتخاب کردم. با کمک خانم ميرزايی لباسا رو يکی يکی تا شلوار و 

هايی بهم مياد و دقيقاً دونست چه رنگاش هم حرف نداشت. میکردم. سليقهست می

رفتم جلوی شاهين و عرض پوشيدم میبايد چی رو با چی ست کنم. هر ستی که می

نداخت، اگر هم دوست می اومد سرش رو باال و پايينکردم اگه خوشش میاندام می

پوشيدم برد تو مجله. نوبت که به لباسای مجلسی رسيد، مینداشت نگاهش رو می

هايی شد و حالش رو از نگاهرفتم و اون خيره اندامم میمحابا جلوی شاهين میو بی

  فهميديم.تونست کنترل کنه به خوبی میکه نمی

رو از تن بيرون کشيد و به باد در نهايت توی سرمای اواخر آذر شاهين کاپشنش 

زدن خودش با مجله مشغول شد. معلوم بود که اين گرما از گرمای هوا نيست و من 

  امروز چقدر بدنجس شده بودم.

  دار.ارزيد به خالی کردن جيب يه بچه مايهاما می

تو هر فکری که بود برام اهميتی نداشت و نداره. مهم اينه که وقتی اومديم بيرون 

ين دست لباس جديد و مد روز داشتم. به خاطر داشتنشون هم مطمئنم امشب من چند

  خوابم. و دو شب ديگه هم تا صبح نمی

  

  بيست و هفتم دی ماه.

شه. اون حاضره هر چی داره و تر میريم شاهين برام جالبهر چی بيشتر پيش می

  گه نه.نمیخوام نداره فدای من بکنه. آخه چرا؟ نه! واقعاً چرا؟ هر چی ازش می
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  گه نه!هر چی بگم بخر نمی

رو  قدر ُشل. همهقدر ماست؟! اينگه نه. آخه مرد هم اينهر کاری بگم بکن نمی

  گيره ما رو چراغ نفتی!برق می

اراده باشه که زن هر چی بگه اون هم بگه چشم. فقط آخه مرد چطور بايد اينقدر بی

نه. مدام هم بگه ازت خوشم مياد تو بلده خرج کنه. گل بخره، کادو بگيره، لبخند بز

  خيلی قشنگی.

خوره. يکی نيست بهش بگه مرد! سنگين باش. بعضی وقتا حالم ازش به هم می

هنوز يک ماه هم نيست باهم آشنا شديم. آخه اين کارا چيه؟ مثل زن ذليال راه به راه 

  گه ازت خوشم مياد. که چی آخه؟می

  

  پنجم بهمن ماه.

گيره البته حق هم داره. تا دونم تا شب آروم میعصبانيه ولی میامروز بابا خيلی 

حاال نشده بود من شب خونه نباشم، ديشب هم من خونه نيومدم تا تونستم چندتا 

  دليل توجيهی آوردم و بگی نگی قبول کرد.

  قرار بود بريم دماوند ويالی شاهين اينا. اونجا به افتخار من مهمونی

است من رو به عنوان عشقش به همه معرفی کنه و خوراه انداخته بود. می

  مون رو علنی کنيم.رابطه
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با هزار خواهش و تمنا بابا رو راضی کردم و گفتم عروسی يکی از دوستای 

نزديکمون اونجاست و بايد حتماً باشيم. بابا هم با بدبختی قبول کرد به شرطی که 

  ذاره!نرمين رو هم با خودم ببرم. برای من بپا می

ترسيدم تونستم به نرمين اطمينان کنم. میدونستم اين رو کجای دلم بذارم. نمیمین

  اگه بفهمه به مامان اينا بگه.

  به هر حال با نرمين رفتن بهتر از نرفتن بود برای همين قبول کردم. 

هايی که شاهين برام خريده بود هر دو تو خونه آرايش کرديم و از بهترين لباس

  پوشيديم.

مه سوال بود که من اين لباسارو از کجا آوردم. بهشون گفته بودم از ته برای ه

مونده پولی که پيش بيات داشتم رفتم تو حراجی خريد کردم ولی هيچکس تو کتش 

  رفت.نمی

  عصر حدود ساعت چهار ونيم من و نرمين حاضر و آماده رفتيم سر کوچه. پرسيد:

  فرزانه مياد دنبالمون؟ -

  فتم:بهش اخمی کردم و گ

فکر کن فرزانه است. نرمين! هر چی ديدی و شنيدی به کسی نميگی، فهميدی؟  -

به نفع خودته، شايد تو رو هم آوردم تو کار. خالص شدی از کهنه پوشيدن و 

  تکراری خوردن و خوابيدن.

  نرمين آروم گفت: 
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  يعنی چی نوشين؟ -

  ماشين شاهين جلوی پامون ايستاد. گفتم: 

  حاال سوار شو. -

  ن سوار شدم. نرمين هم با دو دلی عقب نشست.م 

پرسی گرمی کرد. با نشستن نرمين نگاهی به عقب انداخت. تا نشستم شاهين احوال

  تر جواب داد و گفت:نرمين هاج و واج سالم کرد. شاهين متعجب

  سالم، چقدر شبيه خودته نوشين؟ -

  سرم رو تکون دادم و گفتم:

  از من کوچيکتره، اسمش نرمينه.گن خواهرمه، دو سال آره! می -

  شاهين سرش رو تکون داد و گفت:

  از آشنايی با شما خوشبختم نرمين خانم. -

نرمين هيچ جوابی نداد. شاهين به من نگاه کرد. سرم رو باال انداختم. يعنی ولش 

  کن. اون هم ادامه نداد و ماشين رو به حرکت در آورد.

زديم و در مورد کسايی که دعوت حرف میتوی راه من و شاهين پچ پچ وار با هم 

  کرديم. تا اينکه به مقصد رسيديم و رفتيم توی ويالشون.کرده بود صحبت می

  چه باغی! چه وياليی! 
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يک لحظه دو دوتا چهارتا کردم ديدم اگر بابای شاهين بميره چه ارث و ميراثی بهش 

پرسيدم مگه اينا  شه. از خودمرسه و اگر من زنش بشم چقدر خوش به حالم میمی

  چقدر مال و منال دارن که تموم شدنی نيست؟

  نرمين بازوم رو کشيد که از فکر و خياالت بيرون اومدم و گفتم:

  چته تو؟ -

  اون عصبی پرسيد:

  اينجا کجاست؟ -

  پفی کردم و گفتم:

کجاست؟ خونه هم دانشگاهيم، خونه دوست پسرم، خونه همسر آينده ام، خونه  -

  ات.آيندهشوهر خواهر 

  های جلوی عمارت برگشت و گفت:شاهين روی پله

  بفرمايين، هوا سرده. -

راه افتادم سمت عمارت که نرمين دوباره بازوم رو کشيد و با ترسی که تو چشماش  

  بود گفت: 

کنی؟ تو از کی تا اين حد سر خود شدی؟ نوشين! معلوم هست داری چه غلطی می -

 دوزی ؟ قرار بود بياييم عروسی، نه خونهو می بریاز کی خودت برای خودت می

  خوای چکار کنی؟ هان؟دوست پسرت. اگه باليی سرمون آوردن می

  گفتم: 
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بينی نيستن که تا هايی که تو فک و فاميل میاينا مثل اون تازه به دوران رسيده -

شه. چشم و شون آويزون میخوره، آب از لب و لوچهچششون به يه دختر می

  سيره.  دلشون

  نرمين سرش رو تکون داد و با تأسف گفت:  

اس نوشين؟ تو چت شده؟ تربيت خانوادگی تو اينه؟ چشم و دل تو چرا اينقدر گرسنه

به اسم عروسی بيای بيرون اما اومده باشی خونه دوست پسرت؟ مگه مامان بابا 

، بدون چی برامون کم گذاشتن که خودت رو اينقدر حقير کردی که پاشی با يه پسر

  اطالع مامان بابا بيای اينجا.

  نرمين عصبی پوزخند زد و گفت:

کنه من هم خبر داشتم که تو چه غلطی خدای من نوشين! بابا اگه بفهمه فکر می -

  کنی! داری می

دار انداخته تو خسته بودم از شنيدن اين ورورا. حاال که خدا يه پسر گاگول مايه

  حوصلگی گفتم:کنه. با بیاد میدامنم اين شده مرشد و من رو ارش

  دست بردار نرمين، بيا بريم تو. -

  يک قدم سمت ساختمون برداشتم که نرمين دوباره بازوم رو کشيد و گفت:

خوانت، ولی نوشين! قربونت برم. درسته که تو خوشگلی، قشنگی، همه می -

  يت.اومد خواستگارخواست میعزيزم اين راهش نيست. اگر اين پسر تو رو می

  حوصلگی گفتم:با بی
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  به وقتش مياد. هر وقت من اجازه بدم.  -

  سعی کرد با آرامش بپرسه:

  يعنی وقتش چه وقتيه؟  -

  دستم رو به کمرم زدم و گفتم:

شديم. امروز هم خير سرش اومده دوست عزيزم تا حاال که داشتيم با هم آشنا می -

قش به همه معرفی کنه، و فاميالش رو دور هم جمع کرده من رو به عنوان عش

  البته اگر تو بذاری.

اش معرفی کنه. بعد با خانوادش بيان خراب شده بابا من بعد هم من رو به خانواده

  رو ببرن. 

زدم. نرمين با همون آرامش ناخواسته داشتم با لحن تند و عصبی حرف می

  اش گفت:هميشگی

پسنديدن. بايد بيان تو خونه ديدن و مینوشين، خانواده ما بايد اول پسر رو می -

  بابات تو رو ببينن نه که تو بری خدمتشون. 

  پوزخندی زدم و گفتم:

بس که تو اون خونه نمور نشستی، مغزت هم کپک زده. عقايدت هم زنگ زدن.  -

  خوایگر میهای سنتی و کذايی. االن اديگه گذشت اون دوران ازدواج

ازدواج خوب داشته باشی بايد از کنج خونه بزنی بيرون خودت عشقت رو پيدا کنی. 

ها بگرده و دنبال دخترای ديگه کسی نمياد دنبال دختر خوب توی پستوی خونه
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گردن، آفتاب مهتاب نديده باشن. مردم دنبال دخترای امروزی شاد و سرزنده می

  فهمی؟بايد عوض شی نرمين، می

  ن تو چشمام زل زد و گفت:نرمي

آره با گذر زمان آدم بايد عوض بشه. عوض شدن خوبه. اما عوضی شدن خوب  -

  نيست.

  با عصبانيت گفتم:

  گی؟فهمی داری چی میمی -

  اش گفت:نرمين با آرامش هميشگی 

کنی؟ زحمات بابا و فهمی داری چکار میگم. تو نمیفهمم دارم چی میمن می -

  مامان رو... 

  پريدم وسط حرفش و داد زدم:

خيال شو ديگه. تموم عمرمون به خاطر اونا زياد که نداشتيم کدوم زحمات، بی -

داشتيم که کسی نفهمه هيچ، هميشه هم کم آورديم. با سيلی صورتمون رو سرخ نگه

های مردم خشک شد و دلمون به چقدر کم داريم. اما هميشه خدا چشممون به داشته

ی خودمون آب افتاد. خسته شدم بس که کم آورديم. بس که هميشه هاخاطر نداشته

هشتمون گرو نهمون بود. بس که تو ضل آفتاب تابستون رفتم تو خيابون که برم 

سر کار و کار کردم و تو سرمای استخون سوز زمستون منتظر اتوبوس شدم تا که 

  سوار بشم.
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م، بس که روش خسته شدم بس که لباس قشنگ مردم رو ديدم و حسرت کشيد

زندگی ديگران رو ديدم و رنج کشيدم. بس که طال جواهرات و ماشين ديگران رو 

ديدم و از ته دل سوختم. خسته شدم از بس که شب و روز برای يک قرون دو هزار 

  خدا خدا کردم... اما حاال چی؟

 اش رو صدا بزنم. فقط کافيه بگم شاهين! شاهينفقط کافيه جای اسم خدا اسم بنده

  هر چی که خدا و بابای تو بهم ندادن بهم ميده. از شير مرغ گرفته تا جون آدميزاد.

ی عمر فقط نصحيتم کردن که بسازم، بسازم، بسازم و بسوزم. ولی نفهميدن همه

  ته دل من هزارتا آرزوی مرده مونده. دلم شده قبرستون آرزوهام.

  اشکام راه گرفتن و گفتم:

به خدا و حرف بزنن اما هيچ کاری برای بهتر شدن  فقط بلد بودن اميد ببندن -

  زندگيمون نتونستن بکنن.

نرمين من فقط به فکر خودم نيستم. به فکر شما هستم. به فکر مامان، بابا، نويد 

که از هممون کوچيکتره و وارد دبيرستان شده. با شاهين ازدواج کنم براتون خونه 

  گيرم.بزرگتر می

بار شماها بذارين من کارم رو بکنم  گر اجازه بدين. يکفرستمتون خارج، فقط امی

  فهمی يا نه؟ شايد تونستم. تو اينارو می

  نرمين با تأسف سرشو به چپ و راست تکون داد و گفت:

خوای بدری! احساسات يک مرد رو! بينم نوشين. میگرگ رو تو چشمات می -

  يمون نشی.شرف خودت رو! اميدوارم سرت به سنگ نخوره. اميدوارم پش
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  شم. مثل من واسه اين مرد زياده. پشيمون نمی -

  هام رو پاک کردم. من هم راه افتادم و گفتم:نگاهم رو ازش گرفتم و اشک

  بيا تو. -

های دانشکده سالم من رفتم توی ساختمون و با رامين و شاهرخ و چند تا از بچه

  هاشون رو دادم.پرسی کردم و جواب تبريکو احوال

  با خواهرهای شاهين آشنا شدم. بعد هم

نرمين هم اومد تو. خيلی آروم سالم کرد و من به بقيه معرفيش کردم. رفتيم توی 

  هامون رو عوض کرديم.يک اتاق و لباس

  نرمين رو فرستادم پايين و خودم توی راهرو ايستادم.

  شاهين از اتاق بيرون اومد. توی اون کت شلوار مشکی خيلی خوشتيپ شده بود.

  ذاشت اين حجم از زيبايی و وجناتش رو هضم کنم.اش يک چيزی نمیاما همه

  با لبخندش جلو اومد و گفت:

  چقدر خوشگل شدی عزيزم. -

  لبخند زدم و گفتم:

  تو هم خوشگل شدی. -
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جلو اومد و رو به روم ايستاد. چند لحظه نگاهش توی صورتم چرخيد. نگاهی سمت 

ن نگاه کرد. آروم سرش رو جلو آورد و برای اولين ها انداخت و بعد دوباره به مپله

  هام رو بوسيد.بار لب

بدون هيچ مقاومتی اجازه دادم من رو ببوسه. با خودم فکر کردم شايد اين معامله 

  خوبيه. اون برای من خرج کنه و من به اون اجازه بدم منو ببوسه.

  شايد فقط در همين حد. اون هم تا زمانی که چيزی مشخص نشده.

  هام رو نگاه کرد گفت:وقتی راست شد و چشم

  دوستت دارم. -

  لبخندی تحويلش دادم. دستش رو دور بازوم انداخت و گفت:

  بريم. -

با هم رفتيم طبقه پايين. مهمونا با ديدنمون برامون دست زدن. بهمون تبريک گفتن 

  و بعد جشن شروع شد.

د. من در مرکز توجه همه شچه جشن خوبی بود! برای من بود. اصالً باورم نمی

  بردم.خنديدن و لذت میزدن. برام میبودم. بهم لبخند می

هايی که رامين آهنگ آنشرلی رو پلی کرد. من و شاهين با هم رقصيديم. با تمرين

  از قبل بهم داده بود تونستم باهاش هماهنگ برقصم.

  و شاهين. اما بين رقصيدن چيزی توجهم رو جلب کرد. نگاه خيره رامين به من
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اش رو به ستون وسط سالن زده بود. هاش رو زير بغلش زده بود و تکيهدست

  کرد.داشت نگاهمون می

اين نگاه خيره برام عجيب بود. وقتی آهنگ تموم شد يک ليوان شربت برداشتم و 

  رفتم کنارش. 

  پرسيدم:

  چی شده؟ -

  هاش رو باال انداخت و گفت:شونه 

  هيچی. -

  رو نوشيدم و گفتم:يک جرعه از شربت 

  کنم خيلی تو خودتی و ناراحتی.احساس می -

  لبخند سردی زد و گفت: 

  طور نيست.نه، اين 

ها نشسته ای به نرمين داد که تنها روی يکی از مبلبرای عوض کردن بحث اشاره

  بود. پرسيد:

  چرا خواهرت اينقدر ناراحته. -

  سرم رو تکون دادم و گفتم:

  کنه.فقط احساس غريبی مینه. ناراحت نيست  -
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  رامين لبخند زد و گفت:

  که اينطور !  -

بعد ببخشيدی گفت و رفت رو به روی نرمين ايستاد. چيزی بهش گفت. نرمين  

بهش تعارف کرد بشينه. بعد هم رامين کنار نرمين نشست و با هم مشغول صحبت 

  شدن. 

های اشاره دست حرفزدن، با سر و تمام مدت حواسم پيش اون دوتا بود. حرف می

  کردن و در آخر شروع کردن به گفتن و خنديدن. هم رو تأييد می

  خنديدن. گفت و يکی اون و میيکی اين می

  شاهين به کنارم اومد و از زمان صرف شام حرف زد. 

بعد هم همه رو برای شام سر ميز دعوت کرد. اصالً نتونستم حواسم رو بدم به ميز 

ون رامين هر طور بود نرمين رو نزديک خودش نشوند و غذاهای رنگارنگش. چ

  و با هم جيک تو جيک شدن. 

انگار حرفاشون تمومی نداشت. انقدر گفتن و گفتن تا شامشون تموم شد. بعد با هم 

  بلند شدن و رفتن يک گوشه نشستن. 

ترسيدن توی راه بمونن بعد از شام بيشتر مهمونا رفتن چون برف گرفته بود و می

  مجبور بوديم به خاطر بقيه مهمونا بمونيم.  اما ما

بقيه تا نيمه شب زدن و رقصيدن تنها چيزی که ذهنم رو درگير کرده بود رامين و 

خيال نرمين بودن. هر دو کنار شومينه رو به روی هم نشسته بودن و داشتن بی



1207 
 

کردن. تعجبم از اين بود که حرفاشون تمومی هم وگو میجمع و جشن با هم گفت

  داشت. ن

تا اينکه تصميم به ترک مهمونی گرفتيم اما برف خيلی باال اومده بود. شيوا گفت 

جاده بسته است و همه مجبوريم که بمونيم. به مادرم زنگ زدم و موضوع رو گفتم. 

  ای نداريم اجازه داد شب بمونيم. اولش عصبانی شد. بعد که فهميد چاره

قا که بخوابيم در مورد رامين ازش سوال وقتی من و نرمين رفتيم توی يکی از اتا

گه و رامين تا حاال دونم که دروغ میکردم و اون گفت چيز خاصی نيست. من می

  حتماً مخش رو زده.

  

  دهم اسفند.

  ديروز صبح زود شاهين اومد دنبالم با هم بريم پيست اسکی ديزين. 

ن هم اومده بودن. تقريباً همه دوستام بودن. وقتی رسيديم به پيست شاهرخ و رامي

  ها رامين خودش رو کشيد کنارم و گفت:بعد از خوش و بش با بچه

  نرمين خانم نيومدن؟ -

  سرم رو تکون دادم و گفتم: 

  نه، نيومد. -

  خيلی آروم گفت:

  به شاهين گفتم ازتون بخواد نرمين رو هم بيارين. -
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ديم شده بود. شاهين بهم گفته بود که نرمين رو هم با خودم ببرم اما من حسو 

تونم به خودم دروغ بگم. من از حرف زدن رامين و نرمين با هم حسوديم نمی

شه. از اينکه نرمين برای رامين حرف داشته باشه خوشم نمياد. از اينکه مثل می

  اومد. اون شب توی ويال، رامين و نرمين جيک تو جيک بشن خوشم نمی

  برای همين گفتم:

  داشت و ترجيح داد نياد. بهم گفت، ولی نرمين درس -

رامين سر تکون داد و رفت وسايلش رو از ماشين شاهرخ بياره. وقتی رفتيم باالی 

خنديدن ذاشتن و میکوه تمام طول مسير رامين، شاهرخ و شاهين سر به سر هم می

  هاشون توجه نداشتم. اما نگاه من به رامين بود و به حرف

های رامين شده بودم که يادم رفت کجاييم. وقتی شاهين چند بار اونقدر غرق خنده

  صدام زد تازه به خودم اومدم. 

کرد. نگاهم رو گرفتم نگاهم توی نگاه شاهرخ افتاد که داشت جور عجيبی نگاهم می

  و حواسم رو به شاهين دادم و گفتم:

  بله. -

ن توی ذهنم آشوب عجيبی داشتم. شاهين از ارتفاع پايين رو نشونم داد و م 

  گرده. فهميدم چرا با اينکه کنار شاهين هستم اما تمام ذهنم حول رامين مینمی

ها مشغول عکس گرفتن و تفريح کردن توی برف وقتی به باالی پيست رسيديم بچه

شدن. شاهرخ و رامين مشغول پوشيدن کفش اسکی شدن که برن بازی کنن. بين 
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زدن. از خوش برخوردی و سرزندگی خنديدن قهقهه میو میزدن اينکه حرف می

  کرد. اومد و اين برام دلنشينش میرامين خيلی خوشم می

من و شاهين هم همون باال مونديم و نوشيدنی گرم خورديم. چون من اسکی بلد 

  گيرم. نيستم و حتماً يک روزی ياد می

که بايد هرچه زودتر من رو  وقتی اونا پايين رفتن من و شاهين مونديم و اون گفت

  به مادرش معرفی کنه و من بايد آماده باشم. 

بار شاهين و شاهرخ رفتن برای اسکی و من و رامين وقتی اون دوتا برگشتن اين

  مونديم. رامين سردش شده بود و ازم خواست بريم که يک چيز گرم بخوره. 

  وقتی پشت ميز نشست و چای سفارش داد به يک نقطه خيره شد. 

  ازش پرسيدم:

  چرا تو فکری؟ -

  نگاهش رو بهم انداخت و گفت: 

  گير شدم و پرسيدم:تو به نرمين نگفتی بياد، مگه نه؟ غافل -

  گفتم؟چرا من نبايد می -

  هاش رو باال انداخت و گفت:لبخند زد و شونه

  دونم.نمی -

  دون اينکه صدام بلرزه بگم:سعی کردم ب 
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  فقط به خاطر درسش نيومد.  -

  لبخند زد و گفت:

  جای ديگه جمع شديم به خاطر من بيارش. -

  از اين حرفش خوشم نيومد اما گفتم:

  باشه. -

  ادامه داد:

من تنهام، برخالف شاهين و شاهرخ پول آنچنانی توی دست و بالم نيست که بتونم  -

خودم وابسته کنم. هر چی که هستم با دلمم. اگه از ولخرجی کنم و کسی رو به 

تونم کسی ای ندارم که مثل شاهين برخورد کنم اما مینرمين خوشم اومده، پشتوانه

  باشم که يک دختر بخواد بهم تکيه کنه.

  آروم گفتم:

  منظورت چيه؟  -

  اش رو نوشيد و پوزخندی زد و گفت:يک جرعه از چای

سهم من و خواهرم رو داره برای پسراش خرج  کاری ندارم که عموم حق و -

  کنه که اونا ولخرجی کنن برای امثال شمامی

  کنم.اما من دلم رو برای نرمين خرج می

  و بعد از اين حرفش پرسيدم چرا سهم اونا؟ 
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و رامين معتقد بود عموش تمام ارثی که از پدر رامين به جا مونده بود رو باال 

کشيده و به اون و خواهرش چيزی نميده. حتی براش يک ماشين هم نخريده بود. 

داد که البته مبلغ قابل تنها به صورت ماهانه به اون و خواهرش پول تو جيبی می

  توجهی هم بود. 

و کنار ما نشستن و مشغول صحبت شديم. يک  وقتی شاهرخ و شاهين برگشتن

  ساعت بعد هم همراه شاهين رفتيم تا اسکی بهم ياد بده. 

  

  بيست و ششم اسفند.

نزديک عيد شده. همه تو تکاپوی سال جديد هستن و خوشحال. اما من خوشحال 

  نيستم. امروز خيلی دلم گرفت.

  نه.همراه شاهين رفتم خونه شون. رفتم که مامانش من رو ببي

وقتی رفتيم داخل و نشستيم و مادرش اومد و به هم معرفی شديم. اون اصالً شبيه 

حاج خانما نبود. خيلی هم شيک و به روز بود. حجاب سفت و سخت هم نداشت. 

  اون با دقت براندازم کرد.

  ام پرسيد. از سوادم، از شغل بابا، از فاميالمون، چقدر سخت بود!بعد هم از خانواده

  شم.کردم دارم بازجويی میاحساس می

  من رو با خودش به اتاقش برد.

  با تعارفش نشستم روی صندلی و اون مشغول قدم زدن شد. يهو پرسيد:
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  چقد شاهين رو دوست داری؟ -

  از سؤالش جا خوردم اما با اين حال خيلی سريع گفتم:

  ی دنيا.خيلی زياد، به اندازه همه -

  دوباره پرسيد:

  پول تو باز هم همينقدر دوستش داری؟رشکست بشه و بیاگر شاهين يهو و -

شه يک پول بشه مینفهميدم چرا اينا رو گفت. اما با خودم فکر کردم اگر شاهين بی

تونه حتی خوشحالم کنه. چون خوره. ديگه نمیآدم معمولی و ديگه به دردم نمی

دوست داشتن  کمبود زندگی من مادياته. من به ماديات نياز دارم. واگرنه عشق و

  شه. که همه جا پيدا می

  اما با اين حال لبخند سردی زدم و گفتم:

  باز هم دوستش دارم. -

  پوزخندی بهم زد و گفت:

  تونی بری.می -

  پاشدم و اومدم سمت در که گفت:

  خوری.از زندگی پسر من برو بيرون تو به دردش نمی -

  برگشت و متعجب گفتم:

  چرا؟ -
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  به کنار پنجره اتاقش رفت و با نگاه به باغ پشتی گفت:  

  خواييش نه خودش.چون تو برای پولش می -

  اين بار من پوزخندی زدم و گفتم:

  از کجا فهميدين؟ -

  روش رو بهم کرد و گفت: 

از سرعتت برای جواب دادن به سؤال اولم و از مکث طوالنيت برای جواب دادن  -

آدم دل رحم و مهربونيه. اون با قلبش مقابل تو وايساده. به سؤال دومم. شاهين 

لياقتش بيشتر از توئه. هيچ چيز توی تو وجود نداره که مناسب پسر من باشه. نه 

خونه، نه خودت ارزش پسر من رو داری. پس دست از سرش خانوادت با ما می

  بردار و برو.

ن حرفا پر کنه. پس از اتاق ذاشتم مغز شاهين رو با ايگفت و نبايد میاون راست می

بيرون زدم و در رو بستم. چند لحظه  پشت در ايستادم تا تونستم به گريه بيفتم. بعد 

های متعجب همه ها پايين اومدم. جلوی نگاهراهرو رو طی کردم و سريع از پله

  پالتوم رو برداشتم و تن کردم و کيفم رو برداشتم و رو به شاهين گفتم:

ام کنن من برای پول با شما همراه شدم. چون فقط خانوادهیمادرتون فکر م -

رم بيرون. بهتر از شنيدن اين سطح خانوادت نيستن. من از زندگی تو میهم

  هاست. توهين به خودم، احساساتم.توهين

  بعد راه افتادم و شاهين دنبالم اومد و سعی کرد آرومم کنه.
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به شاهين و بايد زودتر يک فکری  دونم که اين زن مانع بزرگيه برای رسيدنمی

  بکنم.

  

  بيست و هشتم فروردين.

  توی ويالی دماوند خانواده راستاد جمع شده بوديم. نرمين هم با خودم بردم.

ای که وارد ويال شديم دوست داشتم ببينم رابطه اون و رامين چطوريه؟ از لحظه

وم نبود از چی اونا يک گوشه خلوت پيدا کردن و با هم جيک تو جيک شدن. معل

  زنن که هر لحظه روی لباشون خنده است.حرف می

  ها نشسته بودمشاهرخ و شاهين در حال آماده کردن کباب بودن و من روی پله

  کردم.زدن نگاه میو داشتم به رامين و نرمين که با هم حرف می

  شاهين اومد کنارم نشست و گفت:

  چرا تنها نشستی؟ -

  و گفتم:هام رو به هم ماليدم دست

  هيچی. -

  چند لحظه نگاهم کرد و گفت:

  کنم خوشحال نيستی؟عزيزم! چرا احساس می -
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توی چشمای شاهين نگاه کردم، اين مرد چقدر آروم بود. چقدر مهربون بود. هميشه 

کرد. هميشه سعی داشت به همه زد. هميشه همه رو دور خودش جمع میلبخند می

هم اينطور بود که شاهين برای کمک کردن به کمک کنه. حتی اولين برخورد ما با 

تونم عاشقانه من بلند شد. اما چرا اونطور که بايد و شايد عاشقش نيستم. چرا نمی

  خواد؟بخوامش؟ اونطور که اون من رو می

ناخواسته نگاهم سمت رامين و نرمين چرخيد. نرمين با صدای بلند خنديد و رامين 

  کرد. اش رو نگاه میت استکان چایلبخند عميقی روی لباش بود و داش

  شاهين اسمم رو صدا زد. نگاهمو طرفش چرخوندم و گفتم:

  شم.تر هم مینه، ناراحت نيستم. خوشحالم، وقتی تکليفم روشن بشه خوشحال -

  ام انداخت و گفت:شاهين دستش رو دور شونه

  شه، همين روزها.حتماً روشن می -

به نرمين خانم توجه نشون ميده. ممکنه اونا هم نگران نباش. ببين رامين هم داره 

  کار رو باهم تموم کنن.

  دونستم از چيه!کردم که نمیچيزی نگفتم. ته قلبم غمی رو حس می

کمی بعد شاهرخ صدامون کرد و رفتيم برای ناهار. دور ميز نشستيم و مشغول 

  خوردن ناهارمون شديم.

  تمام توجه شاهين به من بود و مدام بهم
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نرمين کرد. اما رامين با صدای آروم با کرد غذا بخورم و بشقابم رو پر میتعارف می

  شد صداش رو شنيد.زد و اصالً نمیحرف می

  ريخت.های رامين اعصابم رو به هم میپچ کردنهای شاهين و پچحرف زدن

  يکدفعه داد زدم:

  بسه ديگه. -

ا پريدن. همه بهم خيره شده طوری که همه ساکت شدن و نرمين و شاهين هم از ج 

  بودن. دست و پام رو گم کردم. سعی کردم به خودم مسلط بشم. گفتم:

  کنه.ببخشيد، من يک کم سرم درد می -

بعد از جام بلند شدم و رفتم توی ويال. رفتم توی آشپزخونه و يک ليوان آب از 

م رو سرد يخچال برداشتم و آروم آب رو نوشيدم تا حالم بهتر بشه و آتيش درون

  کنه.

  شاهين اومد داخل و گفت:

  عزيزم. طوری شده؟ حالت خوبه؟ -

  سرم رو باال و پايين انداختم و گفتم: 

  آره. -

  با نگرانی گفت: 

  دونم از چيزی ناراحتی. کاش بهم بگی چی شده؟ولی می -
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  پرسه. پس گفتم:دونستم اگر جوابش رو ندم دست بردار نيست و مدام میمی

  کنه، همين.بالتکليفی اذيتم میاين  -

  جلو اومد و بهم لبخند زد و گفت:

  دم همين هفته تکليفت رو روشن کنم.قول می -

  بهش خيره شدم. دلم آشوب شد. نفهميدم چرا. 

رم. شاهين رفت و ازم خواست برگرديم سر ميز و بهش گفتم اون بره ، بعد من می

  جا ايستادم.من با نگرانی همون

نگاهی بهم انداخت و رفت سمت ی اومد تو آشپزخونه. شاهرخ بود. نيمکمی بعد کس

  شويی.ظرف

خيلی با هم صميمی نبوديم. کاری به هم نداشتيم. اون آدمی بود که با دوستای 

  کرد و تو جمع اونا شادتر و پر سر صداتر بود.تر برخورد میپسرش خيلی راحت

نداخت يا صيد يا چالش راه میرقريخت. يا میکل جمع رو با حضورش به هم می

  بازی. از جرأت حقيقت گرفته تا بازيای خنده دار.

کرد. نديده بودم با دختری دوست رسيد از باال نگاهشون میولی به دخترا که می

  ای از خودش نشون بده.باشه يا حالت عاشقانه

آب رو باز کرد و يه خورده مايع ظرفشويی ريخت تو دستش و مشغول شستن 

  اش شد. با همون حال گفت:دست

  چرا غذات رو نخوردی؟ -
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  آروم گفتم:

  خورم.رم میاالن می -

  پرسيد:

  مشکلت چيه؟ -

  تعجب کردم. با همون حالت تعجب پرسيدم:

  ای؟در چه رابطه -

  سابيد گفت:هاش رو محکم به هم میدر حاليکه دست 

  ات با شاهين.در رابطه با رابطه -

  ليوان دستم رو بردم گذاشتم روی سينک ظرفشويی و گفتم:سرم رو تکون دادم و  

  مشکلی نداريم. -

  هاش رو گرفت زير آب و گفت:دست

  شاهين نداره، تو يه چيزيت هست. -

نگاهش کردم. رو کرد بهم و محکم زد روی اهرم شير و آب رو بست و با گره  

  هميشگی ابروهاش نگام کرد و گفت:

  حواست باشه. -

  گه. با نگاه خيره پرسيدم:نفهميدم چی می 

  يعنی چی؟ -
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  کامالً رو بهم چرخيد و گفت:

  آزار و مهربونه، دلش صافه. حواست باشه دلش رو نشکنی.شاهين خيلی بی -

  چند لحظه نگاهم کرد و بعد رفت.

داد. بايد از اين به بعد بيشتر فهميدم شاهرخ آدم تيزيه. برخالف چيزی که نشون می

  م.مراقب رفتارهام باش

  

  دهم ارديبهشت.

برد. اون به خواستگاريم اومد. شه شاهين همه چيز رو پيشخودم هم باورم نمی

اش و همه چيز درست شد. ما جواب مثبت داديم و حاال قراره چند همراه با خانواده

  روز ديگه مراسم نامزديمون برگزار بشه.

  

  بيست و سوم ارديبهشت ماه.

برگزار شد. چه تاالری، چه جشنی، چه لباسی، چه مراسم نامزدی من و شاهين 

اش طالهايی، دهن کل فاميلمون وا مونده بود. همه داشتن به خاطر شاهين و خانواده

زدن. مخصوصاً اونايی که تا ديروز هر وقت و وضع مالی اونا از تعجب سکته می

. کردرسيدن، غرورشون به خاطر وضع مالی بهترشون من رو خفه میبه ما می

  اونايی که پسر داشتن و ولی با ما وصلت نکردن.
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از اين به بعد جرأت خواستگاری از نرمين رو هم ندارن. چون بايد در حد شاهين 

حالی اونقدر رقصيدم و رقصيدم که مامان چندين بار بهم باشن. توی تاالر از خوش

من بودم. تذکر داد که سنگين باشم. اما مگه مهم بود؟ مهم دل من بود. مهم خود 

  ی اونايی که ما رو کم شمردن سوخت.های من بود که دل همهمهم خنده

هاش تو هم دار، سگرمهشاهين چقدر از شادی من شاد بود و مادرش چقدر غصه

  بود. ولی اصالً مهم نبود.

کنم. حاال که خودم هستم و خودم مهم نبود... اما امشب که دارم به شب قبل فکر می

خنديدم که چندان هم از ته دل برای خودم شاد نبودم. بيشتر انگار میبينم و دلم، می

اومد. چرا خبری از اون شاديی که بايد باشه چون چشم خيليا داشت از حدقه در می

  نيست.

  افته.چرا همه چيز برام معمولی شده؟ چه اتفاقی داره می

  

  ام خرداد.سی

اهين خيلی خوبه. خيلی زياد. شه. شتر پيش ميره دلسردی من بيشتر میهرچی بيش

اش من رو دوست ندارن. همشون رفتارشون با من سرده. ربکا از من ولی خانواده

متنفره. کامالً از رفتارش مشخصه شاهين رو دوست داره. شيال اصال با من دوست 

تره اما مشخصه به خاطر گيره. شيوا مهربوننيست و هيچوقت با من گرم نمی

منير از من بيزاره. هردفعه همديگر رو وستم داشته باشه. ماهکنه دشاهين سعی می

  بينيم امکان نداره ديدارمون با بحث و ناراحتی تموم نشه.می
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تونم به دروغ بهش بگم اونا فهميدن من نسبت به شاهين سردم. من حتی نمی

. ذارهدوستش دارم. اما شاهين اونقدر کوره که اين رفتار من رو به حساب متانتم می

  شه.کم داره برام تبديل به کابوس میاين رابطه کم

  

  دهم تير.

گيرم کرد. برام تولد بزرگی توی ويالی ديشب تولدم بود و شاهين طبق معمول غافل

  دماوند گرفته بود. بهم يک پالک زنجير کادو داد که اسم هردومون روش حک شده.

اش يعنی هم آهنگ مورد عالقهی مهمونا زديم و رقصيديم. تا اينکه رامين بازبا همه

  آهنگ کارتون آنشرلی رو پلی کرد.

  همه به آرومی دونفر دونفر با هم رقصيدن. 

ای و با هم مشغول رقصيدن متوجه شدم رامين توی تاريکی نرمين رو کشيد گوشه

های عاشقانه اون تمومی نداشت، اما شدن. با اينکه تو آغوش شاهين بودم و نگاه

  رقصيدن. ل حرکات رامين و نرمين بود که با چه حسی داشتن مینگاه من به دنبا

  شاهين من رو بيشتر تو آغوشش کشيد و پرسيد: 

  عزيزم چيزی شده؟ -

  به سختی لبخند زدم و گفتم:

  نه. -
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اما مطمئن نبودم و انگار يک چيزی شده بود. من از نزديکی رامين و نرمين، 

  اومد.بلکه بدمم میاومد، اومد. نه تنها خوشم نمیخوشم نمی

  

  چهاردهم تير.

امروز کلی گريه کردم. خيلی ناراحت بودم. ديگه خسته شدم. خانواده شاهين 

دونن من شاهين رو از ته قلبم دوست ندارم. خيلی باهام سردن. اصالً آدم حسابم می

کنن. شاهين خودش خيلی خوبه. اما دلم باهاش يکی نيست. اون حتی برای من نمی

شه دوستش داشته باشم. چون از روز اول ها باعث نمیی اين. ولی همهشعر گفته

خواد. خواد و تازه فهميدم. من دلم رامين رو میعاشقش نبودم. من دلم چيز ديگه می

گيره. از روز اول از رامين خوشم اومد. اما اون هميشه سراغ نرمين رو از من می

دونم چطوری از اين وضع خالص نمیاون دوتا با هم هستن. اين من رو رنج ميده. 

  بشم.

  کنم.رسم باهاش بدخلقی میحتی به نرمين هم می

  

  هفدهم تير.

شون. تا من و ماه منير تنها شديم ازم خواست کمی امروز من و شاهين رفتيم خونه

  که با شاهين بودم اون راضی بود.تر باشم. اما من همينبا شاهين مهربون

شد. همين هامون با غرور همراهم میها، خونه فاميلشنهمين که توی دانشگاه، ج

  برد. پس همين کافی بود. کشيد لذت میکه داشت با من نفس می
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شون نبود. دخترا بيرون رفته بودن. شاهرخ هم با دوستاش بيرون بود. کسی خونه

شيرين مدرسه بود و ماه منير بعد از کلی وراجی به اتاقش رفت. شاهين هم داشت 

فهمم پدرش چرا داد. نمیتاقش که طبقه باال بود کارهای شرکت رو انجام میتو ا

اينقدر بهش کار ميده. البته شايد هم شاهين خودش عاشق کار کردن و پول 

درآوردنه که البته من بدم نمياد. چون هم سرش گرمه و کمتر به من گير ميده هم 

   دار شه من بيشتر خوشم مياد.که هرچی بيشتر پولاين

رفتم باال و نرسيده به اتاق شاهين جلوی اتاق رامين وايسادم. يهو دلم خواست برم 

  تو. در رو باز کردم و رفتم تو. 

  در رو روی هم گذاشتم و چرخی توی اتاق نيمه شلخته رامين زدم. 

چقدر حس خوبی داشتم. ميز توالت به هم ريخته بود. براش مرتب کردم. بعد هم 

کردم و چيدم توی قفسه. تيشرتش رو از روی زمين برداشتم  رفتم کتاباش رو جمع

  و ناخواسته به صورتم نزديک کردم و بو کشيدم.

  ی:که با جمله

  کنی؟داری چکار می -

از جا پريدم و به سمت در اتاق چرخيدم و شاهرخ رو ديدم. دستم رو سريع پايين  

  کشيدم و دستپاچه گفتم:

  م. کندارم اتاق رامين رو مرتب می -

  بعد حق به جانب گفتم:  
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  سالمت کو. تو بلد نيستی سالم کنی؟ -

هاش رو به کمرش زد. اين پسر اومد توی اتاق و در رو روی هم گذاشت و دست

چقدر شبيه شاهين بود. اما با اين تفاوت که خيلی خودسر و يکدنده و لجباز بود. 

ه شاهين خوش صحبت هر چقدر که شاهين مهربون بود اين بدخلق بود. هر چقدر ک

زد اين خنديد و با آرامش حرف میبود اين يکی ساکت بود. هر چقدر که شاهين می

يکی اخمو بود و حرفاش هميشه تند و تيز بودن. هر چند با عده محدودی از جمله 

  کرد.من اينطور رفتار می

شرت رامين رو به شدت از جلو اومد. دست راستش رو از کمرش برداشت و تی

  کشيد و روی تختش پرت کرد و گفت: دستم

  لقا استخدام شدی؟از کی تا حاال جای مه -

  از اين حرفش خوشم نيومد.

  با  پوزخند ادامه داد: 

  که البته بهت هم مياد. -

از شنيدن اين 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 پيچوند.

  آخم در اومد که با نگاه جديش گفت:

  حواسم بهت هست. به رفتارت، به کردارت، به نگاهت، به حرف زدنت. -
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دل ببنده. از لحاظ مالی پايين بودن گناه نيست حيف شاهين بود که به دختری مثل تو 

تر از همه خيانت. خيانت گناهی نيست که شاهين اما دغل کاری گناه بزرگيه. مهم

  ببخشه، من ببخشم، يا هر کس ديگه. پس مراقب باش

اگه دردت پوله که من پونصد ششصد ميليون برات جور کنم فقط گورت رو از  

  هاش بازی نکن.زندگی داداشم گم کن برو و با

گفت. با اين حال دستم رو از توی دستش بيرون حرفاش آتيشم زد اما راست می

  کشيدم و گفتم:

  تو توهم زدی. -

  با جديّت گفت:

شه و جنس تو رو اونيکه توهم زده تويی. شاهين آخرش از خواب بيدار می -

س بهتره تا کنه بيرون. پاش پرتت میشناسه. اونوقته که با اردنگی از زندگیمی

  قبل از بيدار شدنش خودت راهت رو بکشی و بری، مار خوش خط و خال.

  بعد هم سمت در اتاق رفت و گفت:

  پيشنهادم -

  يادت نره.

  در رو باز کرد و ايستاد. يهو گفت:

  برای آدمی مثل تو مار خوش خط و خال تعريف زياديه. زالو بيشتر بهت مياد. -
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راه افتادم و به اتاق شاهين رفتم. شاهين سر بلند وقتی از اتاق بيرون رفت من هم 

کرد و بهم لبخند زد. دستش رو بلند کرد. به کنارش رفتم کمی صندلی چرخ دارش 

  رو از ميز دور کرد. دستش رو دور کمرم انداخت و من رو روی پاش نشوند.

در حاليکه دست چپش دورم بود و با همون دست انگشتای دست چپم رو به بازی 

  کرد.گرفته بود، داشت با دست راست چيزهايی رو توی سيستمش تايپ می

  ازم پرسيد:

  ات سر رفته؟حوصله -

  آهی کشيدم و گفتم: 

  آره. -

ی گوشم کشيد و بعد بوسيد و هاش رو به اللهام آورد و لبسرش رو روی شونه

  گفت:

  برمت بيرون.االن که کارم تموم بشه می -

  با ذوق گفتم:

  گی؟راست می -

  خنديد و گفت:

  معلومه. -

  چند ضربه به در اتاق وارد شد. شاهين گفت:
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  بفرماييد. -

  در باز شد و رامين اومد توی اتاق و نگاهی به ما انداخت و گفت: 

  ای. شاهين سر تکون داد و گفت:شاهين، امشب تجريش رو پايه -

  آره، چرا که نه! -

  گفتم: معترض 

  ولی امشب من مهمونتم. -

  ين انگشتام رو فشار داد و گفت:شاه

شه. ما هم که فعالً با اونجا خونه نيماس مهمونی از ساعت ده شب شروع می -

  هميم.

  سرم رو سمت صورتش گردوندم و گفتم: 

  منم ميام. -

  با لبخند نرمی گفت: 

  اس، کجا بيای؟مردونه -

  اخمام توی هم رفت و گفتم: 

  باشه. -

شاهين ايستاد نگاه کردم. توی دلم غوغايی به پا بود.  بلند شدم و رامين رو که کنار

  تونم به خودم دروغ بگم.ازش خوشم اومده، خيلی و متأسفانه نمی
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  شانزدهم مرداد ماه.

چقدر سخته. چقدر سخته که بخوای اينجوری زندگی کنی. وقتی رامين رو کنار 

کنن. من نگاهشون میشم. اونا واقعاً عاشقانه به هم نگاه بينم اذيت مینرمين می

دونم که نيست. اونا به گن فقط يک دوستی ساده است. اما من میفهمم. میرو می

شم. اونا فهمم و متوجه میی دنيا و به خودشون هم دروغ بگن من میهمه

  همديگررو دوست دارن.

شه؟ چرا من رامين رو دوست دارم؟ چرا چرا من به نرمين، به خواهرم حسوديم می

پرسم اش از خودم میين بيشتر خوشم مياد تا نامزد خودم. اين روزها همهاز رام

  چرا بايد رامين رو دوست داشته باشم؟

ام فرق داره. شاهين همون مرد رامين هيچی نداره با تصورات من از شوهر آينده

تر از همه پول داره. نکنه، نکنه من آرزوهامه. خوشگله، خوشتيپه، مهربونه، مهم

  خواستم.ينا مالک واقعی قلبم نبودن. فقط پول رو واسه آسايش میهيچوقت ا

شايد همين مردی که هميشه حرف برای گفتن داره، هميشه لب طرف مقابلش 

  خنده، چنين کسی مالک واقعی قلبم برای ازدواج بوده.باهاش می

ق خواد در کنار ماديات، عشمن حاال نگرانم، نگران آينده، نگران خودم. من دلم می

  بزرگی رو هم تجربه کنم.

بست؟ کاش نگاه رامين از شد؟ چرا بايد شاهين به من دل میچرا بايد اينطور می

  بود.همون روز اول برای من بود. اون لبخندش، اون نگاهش برای من می
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خدايا، چرا هميشه بايد حس کمبود چيزی توی وجود من باشه؟ چرا من هميشه 

  ام.ناراضی

های ما هميشه يکی بوده. وی يک خانواده بزرگ نشديم. سختیمگه من و نرمين ت

  با يه پدر، با يه مادر.

کردم تا جيبم پر باشه. هيچوقت کسی من رو مجبور به کار کردن نکرد. من کار می

پوشيد قانع اما نرمين به همون پول تو جيبی کم به همون لباسای تکراری که می

  بود.

  خواست هميشه از همه سرتر باشم.دلم میتونستم راضی باشم. اما من نمی

کنم. عقده ثروت رو من دارم. عشق خاص بودن تو کله کمبود پول رو من حس می

منه. رؤيای عشقای بزرگ تو مغز منه. روح من هميشه به دنبال ارضای خودش 

  هاست.با بهترين

ح اما چرا وقتی به دستشون ميارم فقط يک مدت کوتاه باهاشون خوشم و اين رو

له می زنه و هيچوقت سيری ناپذير من باز هم برای داشتن، بيشتر از قبل، له

  سيرمونی نداره. 

واقعاً خسته کننده است. چرا از وقتی با شاهين آشنا شدم و غرقم کرده توی پول و 

  بار رؤيای عشق به سرم زده. ثروت اين

  

  ام مرداد.سی



1230 
 

های رامين رو مقابلم ببينم و سکوت تونم رژه رفتنشم و ديگه نمیدارم ديوونه می

  کنم.

  

  پنجم شهريور.

  اين روزها ديگه من، من نيستم.

  

  نهم شهريور.

کردم يک مرد دنيا چقدر نفرت انگيزه. آرامش کجای جهان وجود داره؟ چرا فکر می

کنه تونه من رو خوشبخت کنه؟ چرا شاهين هرچی بيشتر خرج میدار و زيبا میپول

کنه در نهايت نگاهم ميره و روی مياد؟ چرا هر کاری برام می من کمتر ازش خوشم

دار نيست، اون يک يتيمه، چرا من ازش خوشم شينه؟ خدايا اون پولرامين می

  رسه، آخه چرا اون؟اومده. اونکه از هيچ لحاظی به پای شاهين يا حتی شاهرخ نمی

  سيزدهم شهريور. 

بميره. دختره عوضی اون چرا اينقدر  خواد اونقدر نرمين رو بزنم کهگاهی دلم می

توی مرکز توجه رامين قرار داره؟ دختره زشت که به اندازه من خوشگل نيست. آه 

ی من، رامين، وای رامين، چرا حتی خدا. چرا! نرمين هم خوشگله اما نه به اندازه

  ندازی؟يک نگاه معمولی به من نمی
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شی؟ من در تب سی معمولی میرزنی؟ چرا به من میچرا با من معمولی حرف می

  و تاب نگاه توأم. 

  

  هفدهم شهريور. 

امشب يک جشن لواسون بود. همه رفتيم و شرکت کرديم. اما خدا رو شکر نرمين 

تونست تکون بخوره. رامين حسابی يک سرمای شديد خورده بود. در حدی که نمی

کالفه شده بود. اما من از هر فرصتی استفاده کردم و باهاش گفتم و خنديدم. از 

تونم خوش ازه نرمين میکالفگی درش آوردم و بهش نشون دادم که من هم اند

  صحبت باشم. به شرطی که آدمش هم صحبتم باشه. 

  

  بيست و يکم شهريور. 

امروز رامين و حاجی راستاد با هم دعوا کرده بودن. سر ارث و ميراث بابای رامين. 

اون همه رو باال کشيده و با پول توجيبی و خرجی دادن به رامين و ربکا خرشون 

  دشه.کرده. اما دقيقاً خر خو

اگه من بودم، سه سوته حق و حسابم رو با اين مرتيکه صاف کرده بودم. از اين 

توجه به رامين. حتی آرزوی يه ماشين گذاشته نوشه، بیخوره و میپول مفت می

  به دل بچه. اگه من بودم تا حاال صد بار حقم رو گرفته بودم.
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  بيست و پنجم شهريور.

هنوز سر بحث ارث و ميراث با عموش قهره و  اونطور که از نرمين فهميدم رامين

کنن. اما اين بار از اون البته اين بار اولشون نيست و چندين باره  دارن دعوا می

  خواد بره خارج از کشوردفعات اساسی بوده. رامين به عموش گفته می

  دونم چرا از اين بابت من خيلی خوشحالم. کاش بره. نمیو عموش مخالفت کرده. ای

  

  نجم مهر.پ

رفتم که امروز چه روزی بود! چقدر عجيب! چند روزی بود که با خودم کلنجار می

های دل و ذهنم فائق اومدم و باهاش يه با رامين يه قرار بذارم. آخر هم به وسوسه

قرار گذاشتم. بهش تأکيد کردم چيزی از اين قرار به شاهين و نرمين نگه. اون هم 

  نگفته بود. 

جديد که يک وقت بر حسب اتفاق کسی ما رو با هم نبينه  شاپک کافیبا هم رفتيم ي

  و بعدش برامون شر بشه.

خيلی با رامين صحبت کردم و اون از مرگ پدر و مادرش حرف زد. بعد هم از خونه 

و زندگيشون صحبت کرد. از اينکه عموش وکيل و قيمشون بود و پدرش قبل از 

  پرده بود.مرگش تمام صالح کار رو به برادرش س

هاش رو خورده و يک آب هم روش. اون خبر از اينکه برادر نامردش، حق بچهبی

شاهرخ پررو بايد با يک ماشين آخرين مدل راست راست تو خيابونای شهر ويراژ 

  بده و رامين چشمش به اونا باشه.
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ال باز هم اين رامينه اينقدر مرام داره که صبوری پيشه کرده واگر نه من بودم تا حا

  آبروشون رو برده بودم.

ای به اين کار نداره. اين از رامين خواستم با عموش آشتی کنه و اون گفت عالقه

اش خواد که ديگه با عموش آشتی کنه و همهبار هم مثل دفعات قبل نيست و نمی

  دنبال راه حليه برای پس گرفتن مال و اموالشون.

  شه.بعد از صحبتاش بهش قول دادم که درست می

ولی چقدر متنفر بودم از پدر مادر شاهين و حاال بيشتر از قبل ازشون متنفرم. مرد 

و زن جادوگر. اينا فقط ادای دوست داشتن ربکا و رامين رو در ميارن واگرنه از 

  اين دو تا خوششون نمياد.

  دادن.چاره رو میاگر دوستشون داشتن که حق اين دو تا بی

  

  هشتم مهر.

  تونم ذوق کنم.زنه و من چرا اصالً نمیعروسی حرف می اين روزا شاهين از

  

  دهم مهر.

چرخه و دوست شاهين چقدر گير ميده برای عروسی و من تمام ذهنم حول رامين می

  داشتنش.
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  سيزدهم مهر.

هاش. شاهين با تمام پوالش برام خوام جز رامين و خندهمن از دنيا چيزی رو نمی

  تکراری شده.

  

  هفدهم مهر.

اش بهانه جويی بود تا از فکر با شاهين کلی دعوا کردم. چرا؟ شايد همه امروز

ام هم اين بود که بايد اول عروسی بيرون بياد. چون ذهنم درگير رامين شده. بهونه

  اش بخواد من رو دوست داشته باشن و شاهين چقدر درمانده شد.از خانواده

  

  بيست و يکم مهر. 

شه و حالم از رابطه خودم و ين و رامين تموم میتحملم داره در مورد رابطه نرم

  خوره. شاهين به هم می

  

  بيست و چهارم مهر. 

  برای فردا يک قرار پنهانی جديد با رامين گذاشتم. 

  

  بيست و هفتم مهر. 
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کم داره از شاپ قبلی. کمامروز من و رامين با هم بيرون رفتيم. توی همون کافی

  اون جا خوشم مياد. 

  ام شبيه مکان قرار عاشقی شده. جا براون

اش رو از تونم دارايیرامين ازم پرسيد دليل اين قرار چيه؟ و من بهش گفتم که می

  عموش پس بگيرم. 

کردم. رامين اون از شنيدن اين حرفم تعجب کرد. اما من با لبخند مطمئن نگاهش می

  با همون تعجب پرسيد:

  خوای اين کار رو بکنی؟ چرا و چطور می -

  کردم گفتم:ام رو مزه مزه میداشتم قهوه

تونی بدونی. از طريق شاهين گم، اما چطورش رو میچراش رو بعداً بهت می -

  گيرم ولی شرط داره.برات پس می

  دو دل پرسيد: 

  خوای؟و در ازاش چی می

  خنديدم و گفتم: 

د قبول شه ولی بايخوام که جواب اون چرات هم میگم در ازاش چی میبعداً می -

  کنی تا پولت رو بهت بدم.

  ای که جدی شده بود و با خيال راحت گفت:رامين با چهره

  دم.اگه از پسش بر بيای، حتماً. هر چی که بخوای بهت می -
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  يک جرعه قهوه نوشيدم و گفتم:

  فقط بايد قول بدی، قول مردونه.  -

  سرش رو تکون داد و گفت:

  قول. -

دونه چه شرط سختيه. اميدوارم بعداً از قولی که داده نمیرامين قول داد. خودش هم 

  نترسه و يا زير حرفش نزنه.

  

  ام مهر.سی

خواد و چشم و هوش من پی به دست آوردن  چيزيه شاهين به شدت دلش ازدواج می

  خواد، رامين!که دلم می

زنه شاد رامين نهايت آرزوی منه. اون مرديه که وقتی کسی همراهش قدم می

  شم.خوام. من با شاهين خوشبخت نمیه. من اين شادی رو میشمی

خوان، نه من اونا رو. يه عده از خود متشکر اش من رو میشم چون نه خانوادهنمی

  و متکبر.

راستش رامين هم خوش مشربه و هم دوست داشتنی. اگر نبود چرا نرمين اين روزا 

شاهين بلد نيست درست اينقدر حالش خوبه و حال من اصالً نيست. خوب شايد 

  عاشقی کنه.
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اون فقط بلده خرج کنه و هی بگه دوستت دارم اما دوست داشتنش رو نشون نميده 

دونم رامين که من مطمئن بشم واقعاً عاشقه که من هم حس خوبی پيدا کنم. نمی

  کنه که نرمين خوشحاله. خوب اون هم همين کارا رو بکنه.چکار می

  

  دهم آبان.

گم ذاره. میگم که اون برام کم میکنم و مدام بهش میاهين لجبازی میيک مدته با ش

گم عاشقم نيستی اگر بودی طور ديگه باهام رفتار کنم بهم اعتماد نداری. میحس می

  کردی.می

  پرسه مگه چی براش کم گذاشتم.مرد بدبخت توی کارام مونده. هی از خودش می

  اال نکردم؟گه بايد چکار کنم که تا حبه من هم می

خواد بريم خونه هر شب با گل و شيرينی و يک کادوی کوچولو مياد سراغم. ازم می

گم ببينيم. وسيله بخريم، لباس عروس ببينيم، تاالر انتخاب کنيم، اما من بهش می

  خواد.اين چيزا دل خوش می

و  شه خوشم هم مياد. چون ناراحتی شاهين ناراحتی حاج آقااما از اين که اذيت می

  حاج خانومه.

  هاش رو ندادم. اين چند روز آخر حتی در طول روز جواب تلفنا و پيامک

حرف روی تختم نشست و به يه نقطه نامعلوم ديشب که اومد سراغم چند دقيقه بی

  خيره شد.
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توی سکوت مطلق بود. من هم توی همون سکوت خودم رو با نگاه کردن به دفتر 

خوند. ن جديداً داشت برای آزمون دکتری درس میکتابام سرگرم کرده بودم. شاهي

هاش رو به هم ريخته بود که حتی توانايی درس ولی انگار قهر من اونقدر برنامه

  خوندن هم نداشت.

  دار و غمگينش سمتم چرخيد و آروم گفت:يهو نگاه تب

  نوشين. -

  فقط بهش نگاه کردم. پرسيد:

؟ کجا رو اشتباه کردم؟ چرا فکر چرا خوشحال نيستی؟ من چی برات کم گذاشتم -

دونی من کنی بهت اعتماد ندارم؟ تو چه میکنی دوستت ندارم؟ چرا فکر میمی

ها رو از آسمون زمين بيارم. فقط تو حاضرم برای تو دنيا رو جا به جا کنم. ستاره

کنن. آخرش به اشتباهشون ام اگر دوستت هم ندارن اشتباه میراضی باش. خانواده

  کنه.رن. اما تو صبور باش. صبرت همه چيز رو حل میبپی می

  از فرصت استفاده کردم و گفتم:

خوام شاد باشم، خيلی زياد شادی من هم به اين بستگی داره که بفهمم تو من می -

  چقدر من رو دوست داری. چقدر بهم اعتماد داری؟ 

  کمی خودش رو جلو کشيد و پرسيد:

  کنم.خوای کوه رو برات جا به جا میتونم بهت ثابت کنم. بچطور می -

  خنديدم و گفتم: 
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خوام فقط کافيه هر چی رو حسابت داری رو بريزی به حساب من که کوه نمی -

مطمئن بشم پول برات اهميت نداره. تنها چيزی که برات مهمه خود منم. ترسی از 

  من نداری، کامالً هم بهم اعتماد داری.

  

يکدفعه پوزخند زد. يک لحظه فکر کردم داره ذهن شاهين چند لحظه نگاهم کرد. 

  خونه ولی سر تکون داد و گفت:من رو می

کنم به اندازم رو واريز میرم بانک همه پسهمين؟ باشه. همين فردا صبح می -

حسابت، دست تو باشه. کجای زندگی ما پول من و پول تو داره؟ کجای زندگی ما 

  دگيمون مال دوتامونه.سهم من و سهم تو داره؟ همه چيز زن

کردم داره شعار ميده. اما حرفاش شعار نبود. امروز صبح از طرف من فکر می

حس بانک بهم پيامک اومد و اصالً نتونستم عدد رو بخونم. مات شده بودم و سرم بی

گنجيدم. من واقعاً با چند جمله شاهين رو خام خودم شده بود. تو پوست خودم نمی

ه بخواد با دست خودش اين همه پول به من بده. اون چطور کرده بودم. طوری ک

تونم برم با اين پوال دنيا رو بگردم. تونه از من اين پوال رو پس بگيره؟ من میمی

تونم برم بهترين خونه و بهترين ماشين رو برای خودم بخرم. يا حتی به بهترين می

  کشور دنيا سفر کنم. 

ر ديگه ببرم و هر دوی ما با هم بهترين زندگی تونم رامين رو با خودم به کشومی

  رو تشکيل بديم. 
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بايد هر چه زودتر خبر گرفتن اين پوال رو از شاهين به رامين بدم و بهش بگم که 

  خوام. ازش چی می

شيم. اگر هم نه که يک فکر ريم و از کشور خارج میاگر باهام همراه شد که می

  کنم.ديگه می

  

  دوازدهم آبان.

با رامين يک قرار ديگه گذاشتم. اين دفعه با ماشين شاهين اومد سراغم توی امروز 

خيابون. منتظر من بود، وقتی به ماشين رسيدم، در جلو رو باز کردم و بغل دستش 

  زد.نشستم و با صدای بلند و شاد سالم گفتم. داشت با تلفن حرف می

  :سريع خداحافظی کرد و گوشی رو روی داشبورد انداخت و گفت

تر ممکن بود صدات رو بشنوه و همه چی لو بره. خنديدم عليک سالم، يه ذره آروم -

  و گفتم:

تونستی انجام چه اهميتی داره؟ مهم اينه که من موفق شدم. کاری که تو عمراً می -

  بدی. دوست عزيز حاال بگو ببينم، به باهوشی من اطمينان کردی؟

  ه حرکت درآورد و گفت:در سکوت ماشين رو روشن کرد و اون رو ب 

ها به ها ايمان آوردم. به اين اطمينان کردم که زنبه باهوشی تو نه، به حيله زن -

راحتی با زيبايی و لونديشون مخ مردها رو می زنن. پس خودم بايد خيلی حواس 

  جمع باشم.
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  سر خوش خنديدم و گفتم:

  خوب آقا رامين... حاال بگو ببينم نظرت چيه؟ -

  :آروم پرسيد 

  در چه مورد؟ -

  سر خوش جواب دادم: 

  خوب معلومه، در مورد پوال. -

  کمی فکر کرد و گفت: 

گرده سراغت. سرم به هر حال همين امروز فرداست که شاهين برای پوالش برمی -

  رو تکون دادم و گفتم:

  صد در صد. -

  نگاهی به بيرون انداخت و گفت:رامين نيم 

  ی؟خوب؟ از اين بابت نگران نيست -

  سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم: 

معلومه که نه. چرا بايد نگران بشم؟ وقتی که شاهين بياد سراغ ما، من و تو  -

  جا دوريم.ها از اينفرسنگ

  رامين نگاه متعجبی بهم انداخت و گفت:

  من و تو؟ -
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  جواب دادم:

به خاطر تو پا  معلومه که من و تو. من اين درد سر رو به خاطر تو کشيدم. من -

روی شاهين گذاشتم. حسابش رو با قهر و ناز خالی کردم که تو به پوالت برسی. 

حاال که رسيدی بايد من رو از اين مخمصه نجات بدی. بهترين راهش هم اينه که 

  از کشور خارج بشيم.

  رامين درمانده و هاج و واج نگاهم کرد و گفت:

  مگه تو عاشق شاهين نيستی؟  -

  گفتم:خنديدم و 

من اون گاگول خوشگل رو فقط به خاطر پولش دوست دارم. االن که پول نداره و  -

پوالش دست منه، من خودم رو بيشتر از اون دوست دارم. به هر حال آقا رامين 

تونی با خوشی با من تونی تصميمت رو بگيری. میاين کار برای تو بود و تو می

تونی هم بترسی و نخوای بيای و من نيم. میهمراه بشی و هر دو با اين پوال فرار ک

تنها برم. اما مطمئن باش در حالت دوم به شاهين خبر ميدم که تو مجبورم به اين 

  کار کردی.

  رامين با تعجب زيادی گفت:

  من؟ من تو رو مجبور به کدوم کار کردم؟  -

  هام رو باال انداختم و گفتم:شونه

  همينه که هست. -
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  و راست تکون داد و گفت: رامين سرش رو به چپ

  شاهين مار تو آستينش پرورش داده. خنديد و گفت: -

  حاج آقا چطور؟ تو چی هستی؟ -

  سکوت کرد و چند دقيقه بعد گفت: 

  شه؟ببينم چی می -

اش رو ببره جنوب تا حال و امروز عصر هم شاهين بهم خبر داد که قراره خانواده

تونم اين کار رو بکنم برم اما من نمیهواشون عوض بشه. ازم خواست همراهشون 

  چون کار زيادی دارم.

  

  چهاردهم آبان. 

امروز شاهين، حاج خانم و حاج آقا و دخترا رو برده کيش. اونجا خونه دارن. حاال 

  تونم با خيال راحت تکليفم رو با رامين روشن کنم. من می

  

  شانزدهم آبان. 

زنم نداده. هر وقت هم بهش زنگ میعرضه هنوز هيچ جوابی به من اين رامين بی

تونم گه من نمیاش میخواد چه غلطی بکنه، همهکه ببينم تصميمش چی شده و می

به شاهين خيانت بکنم، طرف حساب من اون نيست. حتی امروز گفت پولش رو 

  پس بده.
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  عرضه هستن. شون بیعرضه هر چی مرد دور و بر من هست همهپسره بی

  

  نوزدهم آبان. 

  اين روزا که شاهين نيست چقدر دور و برم خلوت شده.

  

  بيست و سه آبان.

نويسم. وقتی به گذشت اين چند وقت شايد اين آخرين خاطره من باشه که دارم می 

گيره. بره. درد تموم وجودم رو میکنم غصه اَمونم رو میام با شاهين فکر میآشنايی

ن خدای شاهين بود. خدايی که به قلب اين چه باليی بود سر خودم آوردم. شايد اي

اون حاکمه. خدايی که قلب اون رو صاف و بی غل و غش آفريد و من رو پر از 

  خودخواهی تموم نشدنی.

من چرا با خودم اين کار رو کردم؟ چرا خوشبختی به اين بزرگی رو نديدم؟ چرا 

وق گفت بار وقتی با شبار، فقط يکمحبتاش رو با محبت جواب ندادم؟ چرا يک

  دوستت دارم بهش در عوض از ته دلم جواب ندادم؟ چرا اين همه بهش بد کردم؟

بينم به شاهين زنگ هام بند نميان. اين حال و روز حق منه. حتی در خودم نمیاشک

بزنم و ازش معذرت بخوام. بهش بگم که اون چقدر خوب بود و من قدرش رو 

دارم. من لياقت هيچی رو ندارم. من ندونستم. بهش بگم من لياقت داشتن اون رو ن

انسان ناسپاس و سيری ناپذيری بودم و بدجور توی هچل افتادم. من سر بهترين 
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ام کاله گذاشتم تا به عشقی برسم که پوچ بود. به خواهرم خيانت کردم، مرد زندگی

  به شاهين هم، بدتر از همه به خودم. 

م تا من رو از مرز خارج کنه اتفاق رفتم با کسی قرار بذارديروز صبح که داشتم می

  وحشتناکی افتاد. 

به من گفته بودن پوالت رو از حسابت خارج کن، بايد تبديل به دالر بشه. اين همه 

رفتم سر پول رو با هزارتا دردسر از بانک طی چند روز خارج کردم. حاال داشتم می

سر جوون با سرعت قرار که من رو دزديدن. يه ماشين جلوی پام سبز شد و دو تا پ

های دستم رو پرت کردن بغلم. يکيشون و قدرت من رو انداختن توی يک َون و ساک

  يه دستمال جلوی صورتم گرفت و حتی نتونستم جيغ بکشم. 

صدا رو توی گلوم خفه کردن. خيلی زود از هوش رفتم. وقتی به هوش اومدم توی 

های بود و باالی سرم به ميلههام بسته يک اتاق بودم. گيج بودم، خيلی گيج. دست

تونستم جيغ بکشم. تخت بسته شده بودن. با يک پارچه دهنم رو بسته بودن. نمی

ها رها هام رو از تخت و از بند گرهتونستم داد بزنم. هر چی تالش کردم دستنمی

  کنم نشد. چند دقيقه بعد در باز شد و در کمال ناباوری ديدم شاهرخ اومد تو.

گر ای که بهم زد با تأسف سرش رو تکون داد. التماسبخند پيروزمندانهاومد و با ل

کشيدم. جلو اومد. يک دستش توی جيبش بود يک پاش رو روی جيغای خفه می

  ی تخت گذاشت و چند لحظه نگاهم کرد.لبه

کردم اگر شاهين عصبانی های شاهين بود. فقط احساس میهاش شبيه چشمچشم

  بشه اين شکلی من رو
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  کنه. اما اون هيچوقت از من عصبانی نشد.اه مینگ

اون هيچوقت اينطور من رو نگاه نکرد. اون خيلی مهربون بود. خيلی صبور بود. 

باهاش هر کاری کردم باهام بد نکرد. هيچوقت بهش ابراز عشق و عالقه نکردم 

هايی که دوست داشت با همه اما هميشه قلبش پر بود از محبت. پر بود از خوشی

  سمت کنه. ولی من هيچوقت هيچی رو باهاش قسمت نکردم.ق

های داغم صورتم رو شستن اما شاهرخ خيلی به اينجای تفکراتم که رسيدم اشک

  آروم فقط بهم پوزخند زد.

  دهان باز کرد و گفت:

تونی سر همه کاله بذاری؟ مگه من به تو نگفتم بيا پونصد چرا فکر کردی می-

رو گم کن؟ چطور به خودت اجازه دادی با شاهيِن ششصد تومن بهت ميدم گورت 

من اين کارارو بکنی؟ با برادر بزرگ من! درسته اون مهربونه، اون آرومه، اون 

  دونم در برابر تو چرا اينقدر کور بود.حتی خيلی هم باهوشه اما، اما نمی

  اش هم گذاشت تو جيبش و گفت:پاش رو برداشت و دست ديگه

شدن اينقدر وحشتناک باشه. تموم زندگيت رو به پای کسی  کردم عاشقفکر نمی -

  بريزی و اون بخواد در کمال پستی رهات کنه و بره. 

راه افتاد سمت پنجره و با نگاهم دنبالش کردم. از پشت پرده طوری نازک به بيرون 

  نگاه کرد و ادامه داد:

ه به تو احترام بود ک اش چی بود؟ اينواقعاً شاهين کم و کاستش چی بود؟ بدی -

گذاشت؟ اينکه بی چشم داشت بهت عشق داد؟ اينکه دستش تو جيبش بود و برات 
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تر کرد؟ بهت شخصيت داد و تو رو به چشم همه آورد؟ مهمی وجود خرج میبا همه

ات رو راحت از همه نذاشت بری جايی کار کنی که بخوان بهت تعرض کنن زندگی

  کرد.

  تکيه داد و گفت: چرخيد و به ديوار کنار پنجره

هاش رو از جيبش بيرون کشيد و چرا فکر کردی لياقت تو چند ميليارده؟  دست -

  زيربغلش زد و گفت:

لياقت تو مردنه نوشين. حيف شاهين نيست که بخواد اسم تو رو به عنوان همسر  -

  ذارم اين کار رو بکنه. اش؟ من نمیببره تو شناسنامه

زدم و ترسيدم من رو بکشه. دست و پا میهای خفه. میبا ترس جيغ کشيدم، جيغ 

خواست شاهين باشه و به کمکم بياد. اما اون کردم. دلم میگر نگاهش میالتماس

گرفت اما خواست بود و شاهرخ رو به باد کتک میخيلی از من دور بود. دلم می

  آرزوی محالی بود.

  قف برد گفت:شاهرخ با نگاهی که سمت س

کردم غير از حقارت به خيانت هم دست بزنی. اون هم خيانت هيچوقت فکر نمی -

  در حق کی؟ شاهين!

تو با رامين رو هم ريختی که به شاهين و يا به پدرم ضربه بزنين؟ شما دو تا 

  خوره.مغزتون بايد خيلی پوچ باشه که بخوايين فکر کنين پدرم حق کسی رو می

کردم. فکر امين بودی قبلش من داشتم تلفنی باهاش صحبت میاون روزی که با ر

کنم وقتی تو کنارش نشستی هول شد و سريع خداحافظی کرد. اما از شانس بدش 
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کردم صدای خواهرت تماس رو قطع نکرده بود. اول من خواستم قطع کنم. فکر می

ی حرفاتون نرمين رو شنيدم. اما خيلی سريع متوجه شدم که تو با رامين هستی. همه

کردم به اين لنگه اما فکر نمیتو يه جای کارت میدونستم که رو شنيدم. از اول می

خواد اما چشم حد باشه. با رامين کلی جر و بحث داشتيم. اون گفت ارثش رو می

رسم اما فعالً بايد حق حساب داشتی به تو نداره. حساب اون رو هم به وقتش می

  کنم عبرت سايرين بشی نوشين خانم.ی. کاری میهات رو به شاهين پس بدبدی

و بعد جلو اومد و کنار تخت ايستاد و به صورتم نگاه کرد. خيلی سرد و يخی و 

  بدون هيچ احساسی. 

هام کش اومده هراسونم رو بهش دوختم. نفس با ترس بهش خيره شدم و نگاه

  خواد چکار کنه؟دونستم میبودن. نمی

زدم و ناتوان صدا ضجه میکه بی دقيقه بعد من در حالی چند دقيقه بعد، فقط چند

خواستم شاهرخ لحظه به لحظه من رو از شاهين و رؤياهام و دنيای کمک می

  کرد.ام دور میدخترونگی

خواست قلبم ترين شکل ممکن. دلم میاون انتقام برادرش رو گرفت ولی به کثيف

هايی که در قبال در يک لحظه تمام گناهمردم ولی خواست میافتاد. دلم میاز کار می

شاهين انجام دادم يادم اومد. تمام لحظاتی که اون سعی داشت من رو شاد کنه و من 

خورده بودم با حماقتم همه چيز رو خراب کردم. چند دقيقه بعد من يک دختر دست

  ای قبولم نداشت.که نه تنها شاهين بلکه هيچ مرد ديگه

  رفت گفت:اق بيرون میشاهرخ وقتی داشت از ات
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گم آزادت کنن ولی امروز رو برات به يادگار گذاشتم که بدونی عاقبت خيانت می -

تونه باشه! که بدونی بازی کردن با احساسات ديگران تاوان داره. که چقدر بد می

کالهبرداری عاقبتش چيه؟ من تو رو برگردوندم عقب. به روزی که شاهين مردونه 

کردی. تو رو برگردونم به روزی که رذالتت داشتی خوردش می کمکت کرد و تو با

ات شد. امروز تو قرار بود توی اون عکاسی همين بال سرت بياد اما شاهين ناجی

همون درد رو داری، توی همون موقعيت، ولی شاهين ديگه نيست. من، تو رو از 

هممون. حتی  کنم. نه تنها از زندگی شاهين بلکه از زندگیزندگی شاهين محو می

  اگر ميونه من و شاهين تا ابد به هم بخوره. تو لياقتت بيشتر از اين نبود.

و بعد بيرون رفت. سرم رو گردوندم و از ته دل گريه کردم. يک ساعت بعد هم توی 

  گشتم.میجاده بودم و داشتم با حال زار و خراب سمت شهر بر

  ر بودن. اونا ازم خواستن سواريه ماشين وايساد. با ترس نگاهش کردم. چندتا دخت

بشم. سوار شدم و به خونه برگشتم. توی راه فقط گريه کردم. هر چی پرسيدن جواب 

  ندادم. من رو تا سر خيابونمون رسوندن و رفتن.

و من از ديروز تا حاال اصالً حالم خوب نيست. نگاهم از پنجره به آسمون پاييزه و 

کنم مثل زنه سعی میشاهين که زنگ می دل و چشمم درست شبيه ابرای بارونيه.

تونم . هزار تا پيام فرستاده که دوستم داره. دلم هميشه جوابش رو بدم اما نمی

خواد بهش زنگ بزنم و داد بزنم دوستت خواد بهش بگم دوستش دارم. دلم میمی

تونم چون هميشه تو روزای خوشی جواب دارم مهربونم. من رو ببخش ولی نمی

تت دارم گفتنش مرسی بود. هيچوقت نتونستم با گفتن دوستت دارم دلش من به دوس

رو شاد کنم. االن اگر بخوام بهش بگم دوستش دارم ظلم بزرگی در حقش کردم. 
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اش نبودم، خاطره اين دوستت خوام وقتی توی زندگیخوام اينطور بشه. نمینمی

ش براش کافيه. دارم گفتنم مهر بشه رو دلش. همين بدی من و اين جدايی بعد

دونم که تحملش براش سخته. من شاهين رو می شناسم. من... آه خدايا! خيلی می

  ديره.

نيال ورق زد و دفتر خاطرات سفيد سفيد بود. باز هم نفهميد سرنوشت نوشين چه 

پرسيد. او حتماً شده است. نرمين چگونه با رامين مانده است؟ بايد از رامين می

  ها باشد.است؟ شايد به قول سينا نوشين همان نزديکیخبر داشت که نوشين کج

  دلش برای شاهين سوخت. با آن همه عشق از نوشين هيچ نصيبش نشده بود.

دلش گرفته بود که نوشين زمانی سرش به سنگ خورده بود که دير بود و شاهرخ! 

چقدر شخصيت او برايش عجيب شده بود. سرش را به چپ و راست تکان داد و 

  کنار گذاشت.دفتر را 

ليوان خالی را برداشت و از اتاق بيرون رفت که دِر سالن باز شد. ابتدا نرمين و 

بعد رامين وارد سالن شدند. با ديدن نيال به او لبخند زدند. سالم گرمی کردند و 

  تری گرفتند.جواب گرم

ی هاای به نيال داد. نيال ليوان را روی ميز گذاشت و جلو رفت. دسترامين اشاره

  او را خالی کرد و خريدها را به آشپزخانه برد و در همان حال گفت:

  خوش گذشت؟ -

  نرمين جواب داد: 

  بله عزيزم. -
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  رامين گفت:   

  شه با نرمين بود و بد بگذره.خيلی بيشتر از اونکه فکرش رو بکنی. مگه می

  خوبه، خوشحالم که خوشحالی. -

ه بود از پالستيک بيرون کشيد و روی های غذايی را که رامين تهيه کردنيال ظرف

  ميز آشپزخانه گذاشت. با اشتياق غذا را بو کشيد و گفت:

  چينم.تا شما ميايين من ميز رو می -

  و بعد مشغول چيدن ميز شد. کمی بعد رامين و نرمين آمدند.

دانست نيال حتماً نيال صورت نرمين را برانداز کرد. رامين متوجه نگاه او شد. می

  خاطرات نوشين را خوانده است. دستش را روی کمر نيال گذاشت و گفت:دفتر 

  بشين. -

  نيال به خود آمد و نشست. 

  وقتی دور هم نشستند نيال گفت:

  تو خيلی خوشگلی نرمين. -

  نرمين لبخند زد و گفت:

  بينه.ممنون، چشمات خوشگل می 

  وار گفت:نيال لبخند تلخی زد و زمزمه

  زيباتر بود؟نوشين خيلی از تو  -
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  نرمين و رامين به هم نگاه کردند. نرمين رو به نيال گفت:

  العاده زيبا بود. آره درسته. نوشين فوق -

برای همين شاهين عاشقش شد و هنوز هم دوستش داره. اون حق داره، من  -

  اش کرده بود.عکسش رو ديدم. خدا با حوصله نقاشی

  دست گرفت و گفت: نرمين دستش را جلو برد و دست نيال را در

نوشين هيچوقت شاهين رو نديد. هيچوقت عاشق شاهين نبود. نوشين توی خودش  -

دونی شاهين خيلی دوستش داشت اما نوشين دير به عشق شاهين گم شده بود. می

ی ما در حق شاهين ظلم کرديم. البته خود شاهين هم مقصر بود. نوشين پی برد. همه

شاهين نبود. شاهين هيچوقت چشماش رو درست باز  مورد مناسبی برای ازدواج با

کرد بدخلقی نوشين به خاطر نکرد که ببينه نوشين حسی بهش نداره. اون فکر می

رفتارهای مادرشه، شايد هم بقيه. اما واقعاً اينطور نبود. رفتار خانواده شاهين به 

شقا دونستن نوشين رفتارش شبيه عاخاطر طرز رفتار خواهر من بود. همه می

خواد. ما توی زندگيمون خيلی هم سختی نيست و شاهين رو برای خودش نمی

رسيد. اما از نکشيديم. بابا شاغل بود و به هر حال کم تا زياد خرج زندگيمون می

تر و ها و بيشاول رفتار نوشين با من و نويد خيلی فرق داشت. اون دنبال بهترين

اشت راضی نبود، برای همين هميشه دل تر بود. اون هيچوقت به چيزايی که دبيش

کرد با کار کردن جيبش پر باشه. از يک طرف خودش و ذهنش ناآروم بود. سعی می

ديد که برای ديد برای پول کار کنه. از يک طرف در حد خودش نمیرو مجبور می

اومد. بهتر زندگی کردن کار کنه. دو احساس متناقض که با هيچکدوم کنار نمی

و گوش بسته همه چيز در اختيارش گذاشت. اما به خاطر همين شاهين چشم 
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روحيّات متناقض دوست داشت گاهی هم جواب نه بشنوه ولی شاهين اين رو 

  دونست. نمی

  نگاهی به رامين انداخت و گفت:نرمين نيم

برای اين رامين تو چشمش بود چون، رامين شبيه بچه پولدارايی که از بچگی  -

کرد. رامين پولدار بود اما بود و ازشون متنفر بود رفتار نمینوشين باهاشون لج 

دونست. رامين اون زمان يک زندگی عادی وسط مايه دارا حتی خودش هم نمی

داد تا بهش ياد بده دونيم اما شايد حاج آقا به رامين سختی میداشت. ما درست نمی

  برای بز هاش رو درست انتخاب کنه وحاال که پدر و مادرش نيستن، راه

رگ شدن و به چشم اومدن دل به ارث و ميراث خوش نکنه. به هر حال چيزی که 

  مهمه، شاهينه.

شاهين بايد بفهمه چی شده چون اگر ندونه و اين مسئله تا ابد براش مجهول بمونه 

  شه.هيچوقت ذهنش خالی از گذشته نمی

تونه با شه و نمییی ما بد مگه با همهرامين نگران و مخالف دونستن شاهينه. می

خيلی چيزا کنار بياد اما به نظر من بهتره اين چيزا از شاهين مخفی نمونه و بفهمه 

  دور و برش چه اتفاقی افتاده.

  هايش را عقب کشيد و با نگاه به رامين گفت:نيال دست

  من نفهميدم سرنوشت نوشين چی شد. -

بستگی داره که بخوای  ديم اما بعدش به تواش رو ما برات توضيح میادامه -

  انتخاب کنی، شاهين بفهمه چی شده يا نه.
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بخشه. ولی نرمين هم راست دونم من رو نمیمن هرگز نتونستم بهش بگم چون می

  گه. اين کابوس بايد يک جايی تموم بشه.می

نيال خود را در آغوشش فشرد و با نگرانی از حس و حال شاهين نقطه نامعلومی 

  را نگريست.

  

  وم. بخش د

  فصل آخر. 

  فصل هيجدهم. 

سينا وسايلشان را درون ماشين شاهين چيد و در عقب را بست. رو به ويال کرد و 

  منتظر شاهين شد.

شاهين پالتويش را از روی مبل برداشت و پوشيد. حسام در، وردی آشپزخانه 

 هايش را زير بغلشی راستش را به ديوار تکيه زده بود. دستايستاده بود و شانه

  شد.کرد که در سکوت حاضر میزده بود و داشت شاهين را نگاه می

طی مدتی که به اجبار کنار هم بودند هيچ حرکت بدی از شاهين نديده بود. حتی از 

روی خشم و نفرت در مورد قتل برادرش صحبت نکرده بود. تا توانسته بود حرمت 

استه از تربيت صحيح صاحب خانه را نگه داشته بود و اين شکل رفتار او را برخ

  ديد.او می
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نگاه شاهين سمت حسام چرخيد. حسام با ديدن نگاه او از ديوار جدا شد و راست 

  ايستاد.

  شاهين نفس عميقی کشيد و گفت:

  برای کمکت ممنونم. ممنونم ما رو کنار خودت تحمل کردی.  -

  حسام سری تکان داد و گفت:

  چيزها بهم ياد دادی.من ممنونم که توی اين مدت کوتاه خيلی  -

شاهين دراز کرد. شاهين دست او را نگريست. حسام جلو رفت و دستش را سمت 

  سپس آهسته دستش را دراز کرد و دست حسام را در دست گرفت و فشرد.

  من ناخواسته باعث مرگ برادرت شدم، من رو ببخش. -

  شاهين سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

  فقط يک اتفاق بود و هيچ سوءنيتی پشتش نبود. دونم کهمن هم می -

  شاهين دستش را پس کشيد و گفت:

  اش غلبه کنه.تونه به حس شديد مادریمشکل فقط مادرمه که نمی -

  او سرش را کمی خم کرد و پشت به حسام کرد و راه افتاد.

  شاهين!-

  شاهين ايستاد و رو به حسام کرد. 

  شه.مراقب نيال باش، عاشقش باش، همي -
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  خيالت راحت باشه. -

حسام او را تا دم در بدرقه کرد. وقتی ماشين شاهين از آنجا دور شد نفس عميقی 

  کشيد و به مه رقيقی که اطرافش شکل گرفت نگاه کرد.

کمی بعد به درون رفت. وسايلش را جمع کرد. در ويال را قفل کرد و سوار ماشينش 

ک کرد. پياده شد و نگاهی به کالنتری شد. به جلوی کالنتری رفت و ماشينش را پار

  کرد.

  نفس عميقی کشيد و به درون رفت. جلوی ميز افسرنگهبان ايستاد و گفت:

  تونم برم تو؟می -

  منتظر باشيد. -

و با دست به صندلی اشاره کرد. حسام نشست. تندتند پايش را تکان داد. مضطرب 

خود به تنهايی گرفته بود. از  بود اما نه به خاطر تصميم بزرگی که برای اولين بار

  عاقبت کارش بيشتر نگران بود.

مردی از اتاق خارج شد. افسر نگهبان به اتاق رفت و چند لحظه بعد برگشت و 

  گفت:

  شما برين تو. -

حسام از جايش برخاست و وارد اتاق شد. آهسته سالم کرد و جواب گرفت. به کنار 

کرد. به صندلی اشاره کرد جب نگاهش میميز رفت و مقابل آن ايستاد. سرگرد با تع

  و گفت:
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  بشينين. -

  ش را روی ميز گذاشت و گفت:اهای مشت کردهحسام که سر به زير داشت دست

  من قاتلم کسی رو  ناخواسته کشتم. -

های او را نگريست و سرگرد به چهره سرد و يخ زده حسام نگاه کرد و بعد دست

  گفت:

  باشه، بشين. -

حسام عقب رفت و روی صندلی نشست و سرگرد از اتاق بيرون رفت. حسام پلک  

  بست و نفس راحتی کشيد و گفت:

  سپارم.خدايا شکرت، همه چيز رو به تو می -

کرد. رامين نگران پای پنجره ايستاده بود و داشت باغ برف گرفته را نگاه می

اش را به تلخی قهوههای پرتقال پوشيده از برف بودند. او های درختشاخه

  نوشيد.می

  نرمين به کنار او رفت و گفت:

  کنم نگرانی.احساس می -

  رامين سرش را به چپ و راست تکان داد. 

  شه من برم.ات میکنی حضور من باعث مؤاخذهاگه فکر می -

رامين سرش را سمت نرمين چرخاند. چند لحظه نگاهش کرد. چهره دوست داشتنی 

  کرد. لبخند تلخی زد و گفت:غزش حک میاو را هر بار در م
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  بذار بازی تموم شه. از کشيدن اين بار به دوشم خسته شدم. -

هايش را دور بازوی رامين انداخت و سرش را به نرمين لبخند تلخی زد و دست

  ی او تکيه زد.شانه

زد. از نيال نگاهش را بلند کرد و آن دو را نگريست. نگرانی در نگاهش موج می

پرسيد اگر شاهين های رامين دلهره به جانش افتاده بود. از خود مین حرفشنيد

  دهد.العملی از خود نشان میها را بشنود چه عکساين

نگران بود. نگران بود که باز شاهين به حال گذشته برگردد. نگران بود که دلش 

س گرفته ترسيد از آنچه که در پيش بود. رامين با عمويش تماهوای گذشته کند. می

  بود و از او خواسته بود که حتماً خود را به ويالی ربکا برسانند.

خواست همه باشند و همه چيز را تمام کند. ساعات سختی را پشت سر گذاشتند می

  تا اينکه صدای اف اف در ويال پيچيد. رامين گفت:

  کنم.من باز می -

  دلهره گفت: های هم را گرفتند و فشردند. نيال بانرمين و نيال دست 

  بريم تو اتاق من طاقت ندارم. -

  هر دو تقريباً به درون اتاق فرار کردند.

اش پشت در ديد. رامين نگاهی به صفحه کرد. شاهين را با چهره جدی هميشگی

کرد شاهين بايد خيلی دگمه اف اف را زد و با عجله از ويال خارج شد. حس می

  های مختصاسيتعصبانی باشد. مخصوصاً حاال که با آن حس
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  کند نيال چند روزی با او تنها بوده است.به خودش با خود فکر می

در نيمه راه بود که شاهين در باغ را هل داد و وارد شد. عينک آفتابی روی چشمش 

  توانست حس او را از نگاهش بفهمد.داشت و نمی

  هايش را از هم باز کرد و گفت:با اين حال رامين دست

اهين رئيس بزرگ. از اين طرفا! راه گم کردی؟ بيا بغلم، خيلی دلم به! آقا شبه -

  برات تنگ شده بود.

  شاهين به مقابل او که رسيد دستش را زير دست رامين زد. از او گذشت و گفت:

ات چه معنی داشتن زن من توی خونهتو که قرار بود االن اون سر دنيا باشی. نگه -

  تونه داشته باشه؟می

  سر او راه افتاد و گفت:رامين پشت  

  خوب خيلی چيزها هست که بايد در موردشون حرف بزنيم. -

  شاهين برگشت و با يک دست يقه رامين را گرفت و با فرياد گفت:

  فهمی؟ شدم، اينو میداشتم ديوونه می -

  شاهين گذاشت و گفت: رامين هر دو دستش را روی دست

جهنمی که براش ساخته بودين خالصش حاال که نشدی، حال اون هم خوبه. از  -

  کردم االن هم که همه دور هم جمعين. بده؟

  شاهين، رامين را به عقب هل داد و گفت:
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  کنم.فعالً برو سينا رو دعوت کن بياد تو تا بعد تکليفم رو با تو يکی روشن می -

  رامين آهی کشيد و گفت:

  باشه. -

  و به سمت ورودی باغ رفت تا سينا را دعوت کند. 

شاهين با عجله وارد ويال شد و نگاهی به سر تا سر هال انداخت و بعد با صدای 

  بلند گفت:

  نيال... نيال کجايی؟ -

نيال که صدای شاهين را شنيد چيزی در دلش فرو ريخت. نرمين بازوی او را گرفت 

  و گفت:

  ری بيرون.طاقته بهتره باالن خيلی بی -

  شه غيرقابل کنترله.ترسم! اون وقتی عصبانی میدونم چرا مینمی -

  دوباره صدای نيال گفتن شاهين آمد. نرمين با نگرانی گفت:

  کنم برو، نذار بيشتر از اين حرص بخوره.خواهش می -

نيال سر فرود آورد و به سمت در اتاق رفت. آهسته در را باز کرد و بيرون رفت. 

  ی شاهين تالقی کرد.ت که نگاهش با نگاه خيرهدر را بس

  شاهين به وضوح نفس راحتی کشيد. نيال به آرامی گفت:

  سالم. -
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های نيال شاهين آهسته جلو رفت و مقابل او ايستاد. سرش را خم کرد و به چشم 

  خيره شد.

  ها احساس آرامش کرد.با نگاه به آن چشم

کرد چند روزی ست! حاال حتماً فکر میدانست حس شاهين نسبت به او چينيال نمی

  پسندد.با رامين تنها بوده است و او اين را اصالً نمی

  نيال آهسته لب زد:

  خوام.معذرت می -

زدند و های نيال دو دو میابروهای شاهين تکان خفيفی خورد و باال پريدند. چشم 

رد و دوباره با هايش را با زبان خيس کدانست به کدام چشم او نگاه کند. لبنمی

  صدای مرتعش گفت:

  اون شب تو و سينا من رو سر دو راهی گذاشتين، نتونستم انتخاب کنم. -

  شد.اش باال و پايين میشاهين هيچ جوابی نداد و بدون اينکه پلک بزند سينه

  نيال ادامه داد:

ه کردم سينا آروم بشه. شما دو تا کنار هم قرار بگيرين، نه رو ببايد کاری می -

  خوام هم زندگی با تو رو.روی هم. چون من هم سينا رو می

  های شاهين به شکل نامحسوسی ريز شدند و به حالت قبل برگشتند.چشم

در يک آن نيال کلمه به کلمه خاطرات نوشين را به خاطر آورد. غرورش، پشيمان 

  شدنش از کاری که با شاهين کرده بود، دير شدن برای ابراز احساسش،
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دانست چه در قلبش جريان دارد و هر کار که همين حاال که به وضوح میبرای 

کرده است هر چند بسيار غيرمنطقی، به خاطر خود شاهين بوده است؛ به آرامی 

  نفس عميقی کشيد و با صدايی ضعيف و آرام گفت:

  دوستت دارم. -

آمدند  حالتی درهايش از بیبدن شاهين از شنيدن اين دو کلمه تکان خورد و چشم

کرد اين جمله را از نيال زد. باور نمیو بازتر شدند که اين ناباوريش را فرياد می

  شنيده باشد و چه جمله شيرينی بود.

هايش را به کمرش زد. خود را به نشنيدن زد و سرش را کمی کج کرد و دست

ابروهايش به هم گره خوردند اما تمام وجودش سراسر شادی بود. او به آن چيزی 

  خواست رسيده بود و اين چه هيايويی در قلبش به پا کرده بود.ه میک

  پرسيد:

  چی گفتی؟ -

هايش را به هم نيال نگاهش را از شاهين گرفت و سرش را به زير انداخت و دست

هايش شده بود دوباره به آرامی ماليد. با خجالت و حيايی که باعث سرخ شدن گونه

  لب زد:

  دوستت دارم. -

وبی حس کرد قلبش از شنيدن اين کالم لرزيد و حس عجيبی به جانش شاهين به خ

  مستولی شده است.
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شد. از شادی، از شعف از حسی که داشت به سختی آن را حس میتنش داشت بی

  کرد تا نيال را در آغوشش نچالند.کنترل می

  ی او برد و سرش را با يک انگشت باال کرد و گفت:با اين حال دستش را زير چانه

  هام نگاه کن و بگو که باورم بشه.خوای بگی تو چشمهر چی می -

هايش از حرکت باز ايستادند. گوشه روسری بزرگش را تر شد و دستنيال سرخ

  چنگ زد و گفت:

خبر از خونه گذاشتم رفتم برای اين بود که خيلی دوستت دارم و نخواستم اگه بی -

  کسی باعث جداييمون بشه.

هايش را روی هم فشرد. وقتی پلک باز کشيد و چند ثانيه پلکشاهين نفس عميقی 

  کرد ساعد نيال را گرفت و او را به آغوش کشيد.

ترين مکان دنيا دلش تنگ شده اش فشرد و نيال چقدر برای تنگنيال را به سينه

  بود. 

های شاهين روی سرش نشست و او را بوسيد هايش را بست که لببا آرامش پلک

  و بعد گفت:

  شدم. ديگه هيچوقتعزيزم، داشتم ديوونه می -

کنم. گفته اين کار رو با من نکن. گفته بودم دنيا رو برای پيدا کردنت زير و زبر می

شه. گفته بودم از من دور نشو. گفته بودم نبايد بذاری بری. گفته بودم بدون تو نمی
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شم. بايد بدونی میدونستی ديوونه دونستی سختمه. میتونم. میبودم بدون تو نمی

  که من هم عا...

با باز شدن دِر پشت سر نيال حرف در دهان شاهين خشکيد و نگاهش سمت آن  

  کشيده شد. 

حس نرمين در قاب در ظاهر شد که در يک آن شاهين با ديدن او دست و پايش بی

  شد و نيال را رها کرد. 

ست. نگاه خيره او به نيال متعجب و گيج و منتظر سر بلند کرد و شاهين را نگري

  پشت سرش بود. 

نيال چرخيد و با ديدن نرمين دوباره رو به شاهين کرد. سينا و رامين با وسايل 

  دستشان وارد هال شدند. شاهين همچنان به نرمين خيره بود و زيرلب گفت:

  نوشين! -

  نرمين سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

  من نرمينم. -

ها و ها و حرفخاطرات در ذهنش زنده شدند. صدای خندهسر شاهين گيج رفت. 

تصاويِر لحظاتش با نوشين در سرش چرخيدند. يک قدم عقب رفت، دستش را روی 

  سرش گذاشت و ناله کرد.

  نيال نگران جلو رفت و دست ديگر او را گرفت و صدا زد:

  شاهين. -
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ين انداخت و او را های شاههايش را دور شانهها رسيده بود دسترامين که به آن

  ترين مبل نشاند و به نرمين گفت:روی نزديک

  يک ليوان آب بيار عزيزم. -

هايش را باز کرد و سرش را از دستش جدا کرد و با فرياد در صورت شاهين پلک

  رامين گفت:

  گی عزيزم؟به نوشين می -

  رامين بغض کرد. آهسته گفت:

  اون نوشين نيست، خواهرشه، نرمين. -

گويد و کجاست. نيال با نگرانی به حال خراب او زل زده فهميد چه مینمیشاهين 

  بود. نگرانی و شايد کمی يأس. 

  لرزيد به آغوش کشيد. سينا جلو رفت و نيال را که می

هايش را روی ساعدهای رامين که به او نزديک شاهين با حالت هيستريک دست

  بود زد و گفت:

خبر داشته باشی و من نداشته باشم؟ چرا بايد توی عوضی چرا بايد از زن من  -

  شه؟ نوشين... نوشين.نامزدم رو پيش تو پيدا کنم؟ چرا همه چی داره به تو ختم می

کرد. بغضی که حتی در مرگ برادرش نشکسته بود، حاال داشت شاهين بغض 

شکست. غروری که تا به حال حفظش کرده بود داشت جلوی نيال و سينا تکه می

  خواست. شاهين با همان بغض ادامه داد:شد و رامين اين را نمیتکه می
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  تو از نوشين... -

قدرت سيلی محکم رامين هم صدا را در حلق شاهين خفه کرد هم نيال را از جا پراند. 

چکيد. دردناک هايش میشاهين به رامين خيره شد. اشک رامين به سرعت از چشم

  گفت:

رو باز کن. اين نرمينه خواهر کوچيکتر نوشين. گفتم اين نوشين نيست، چشمات  -

  فهمی؟ نرمين رو يادت هست؟می

اش سرش کرد و گزگز سمت چپ گونهشاهين با سوزشی که در صورتش حس می

را باال و پايين انداخت. نرمين را به خاطر آورد. حتی روز اولی که با او آشنا شد 

  ه نوشين شباهت دارد. بود که چقدر ب را به خاطر آورد و تعجبش از اين

  هايش را روی هم فشرد و بغضش را فرو داد و  به سختی گفت:لب

  تو يک توضيح به من بدهکاری. -

  هايش را به صورتش کشيد و گفت:رامين راست شد و کف دست 

  باشه. -

کرد. نگاهش به سينا و شاهين به سختی از جايش برخاست. احساس ناتوانی می

ودند افتاد. نتوانست چيزی بگويد و بعد نگاهش سمت نرمين نيال که به او خيره ب

چرخيد که با ليوان آب آمد و با نگرانی دور از او ايستاد. شاهين با نگاه به نرمين، 

شد. احساس ناخوشايندی داشت. به سختی خود را کنترل قلبش زير و رو می

ا خوانده بود. با اين های نيال يأس رکرد، جلوی نيال و سينا گند زده بود. در چشممی

  شد گفت:حال خطاب به رامين با صدايی که به سختی از حلقش خارج می
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  شه بگی کجا استراحت کنم؟می -

رامين بازوی او را گرفت و با دست ديگرش اتاق نيال را نشان داد. همراه هم به 

  اتاق رفتند. شاهين با حال بد روی تخت نشست و گفت:

  برو پيش سينا. -

  . آخه.. -

  برو تنهام بذار، فقط برام سيگار بيار. اجازه هم نده نيال بياد تو...  -

  رامين با دردی که در نگاهش هويدا بود گفت:

  نيال زنته، نگرانته.  -

  نذار بياد تو رامين.  -

  باشه. -

  رامين از اتاق خارج شد که نيال و نرمين را پشت در ديد. گفت:

  چيه؟-

  تونم برم تو؟ می -

  خواد تنها باشه. نه، می -

  ولی...  -

  بايد تنها باشه نيال. -

  نيال با عصبانيت داد زد:
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  من زنشم بايد بدونم چشه. -

  رامين که حس حسادت نيال را درک کرده بود گفت:

  بيشتر به تنهايی احتياج داره. -

  خواد تموم بشه؟ اين تنهايی کی می -

  سينا صدا زد:

  نيال، تنهاش بذار.-

چند لحظه سينا را نگريست و بعد به آشپزخانه رفت. رامين از اتاقش پاکت نيال 

سيگار و فندک را برداشت. به آشپزخانه رفت و زيرسيگاری را هم برداشت و 

  خطاب به نيال که غمگين نشسته بود گفت:

  شه. درست می -

  فته. اها هم نمیدلداری نده، اين عشق چندين سال از سرش نيفتاده به اين زودی -

  کنی؟حسودی می -

  نيال جواب نداد. رامين لبخند زد و پشت نيال خم شد و در گوش او گفت:

  عاشقِی نيال بايد خيلی قشنگ باشه. -

حوصلگی سر او را به کنار هل داد. رامين خنديد و از آشپزخانه بيرون نيال با بی

  رفت. 

  گفت:وارد اتاق شد و وسايل دستش را در اختيار شاهين گذاشت و 
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  زودتر خودت رو جمع و جور کن. -

  نيال بهش برخورده. 

  هايش گرفت و فندک زد. شاهين يک سيگار از پاکت بيرون کشيد و آن را با لب

پک عميقی به سيگارش زد و سيگار را ميان دو انگشت دست راستش گرفت و 

  گفت:

  برو بيرون. -

يک نقطه نامعلوم را  رامين بيرون رفت و شاهين چند نخ سيگار پشت هم کشيد و

با افکار مشوشش نگاه کرد. وقتی حالش بهتر شد از جايش بلند شد و پالتويش را 

  از تن بيرون کشيد.

آن را روی تخت انداخت که نگاهش به دفتر خاطرات خورد. از خود پرسيد چرا نيال 

  برد.همه جا دفترش را با خود می

  ا ديدن خط نوشين بدنش سرد شد.آن را برداشت و نگريست. دفتر را باز کرد و ب

تلوتلوخوران عقب رفت و روی تخت نشست و مشغول خواندن خاطرات نوشين 

  شد.

گذشت گذشت و هيچ خبری از شاهين نشد. هر چقدر بيشتر میساعات پشت هم می

  انداخت.بيشتر نگرانی به دل و جانشان چنگ می

آرامش در حال کار کردن با  نيال مضطرب در حال قدم زدن در سالن بود. سينا هم با

  کرد.اش را دنبال میتاپش بود و داشت پروژهلپ
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  بدون اينکه سر بلند کند گفت: 

  بشين نيال جان، با راه رفتن تو اون به خودش نمياد. -

  حالش خوب نيست.  -

  بار برای هميشه. شه، يکاين اوج اسسترسيه که بهش وارد می -

روی مبل نشسته بود و داشت مضطرب پايش را  نيال نگران رو به رامين کرد که

  داد. سمت او رفت و مقابلش ايستاد. تکان می

  چرا نميری سراغش ببينی حالش چطوره؟ -

  بذار تو حال خودش باشه.  -

  من نگرانشم.  -

  پس برو سراغش. -

نيال به سمت اتاق رفت. در زد و دستش را روی دستگيره گذاشت که دِر اتاق باز 

يک قدم عقب رفت و شاهين بيرون آمد. نيال به دفترخاطره دست او نگاه شد. نيال 

  داری خطاب به نيال گفت:کرد. دلش زير و رو شد. شاهين با صدای سنگين و خش

  کنه؟اين... اين دفتر دست تو چکار می -

  من بهش دادم.  -

  شاهين رو به رامين کرد و گفت:

  اينجا چه خبره؟ -
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  چه خبره؟  -

  نوشين... نوشين... -

کرد آن انداخت. اما سعی میاو از نيال رد شد و جلو آمد. بغض به گلويش چنگ می

  را فرو دهد. زير لب گفت:

نوشين گفته من رو دوست نداشته. بارها و بارها گفته من شاهين رو دوست ندارم  -

خواست، نه حتی عشق من رو. از نظرش اگر عاشقش اون فقط پول و ثروت می

خوامش. اون ر سادگی و نفهميم بوده. اون دير فهميده که من چقدر میبودم از س

  برای...

  ادامه نداد و رفت و روی مبل نشست. سرش را به زير گرفت و به دفتر خيره شد. 

  ها اطراف او نشستند. همه روی مبل

  شاهين لبخند پردردی زد و با همان حال که سر به زير داشت گفت:

گفته پسره گاگول. تصورش از من اومده. به من مینمینوشين از من خوشش  -

  اومد.اين بوده. اون از رامين بيشتر خوشش می

  رامين! تو به خاطر ارثتون به نوشين گفتی حساب من رو خالی کنه؟ 

  کردم بتونه اما... من نگفتم. خودش قصدش رو داشت، من فکر نمی -

  خواد.دونستين اون من رو نمیهمه می -

  کردی. هم بهت گفتن ولی تو گوش نمی همه -
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کنه! شماها دونين با کی زندگی میاالن کجاست؟ شماها حتماً خبردارين. حتماً می -

  تون. مخصوصاً تو رامين و نوشين.به من بدهکارين همه

  و بعد سر بلند کرد و به رامين و بعد نرمين نگاه کرد. 

تش را فشرد. نفس عميقی هايش را روی صورتش گذاشت و صوررامين کف دست

  کشيد و بعد گفت:

تا انتهای دفتر رو که خوندی، تو کيش بودی و من و شاهرخ هم تهران. اون  -

  اتفاق هم برای نوشين توسط شاهرخ افتاد. 

  مثل اينکه نوشين بعد از اون ماجرا تصميماتی گرفته بود. 

  ی نتونسته بود. اينکه به تو بگه چه اتفاقی افتاده اما شايد به خاطر شرمندگ

اون روز عصر من و شاهرخ خونه بوديم که نوشين با حال زار و خراب اومد 

  ی حاجی. خونه

وقتی حال و روزش رو ديدم ازش پرسيدم که چی شده؟ اون هم موضوع شاهرخ 

  کرد. خيال نگاهش میرو بهم گفت و شاهرخ بی

در حق تو انجام داده  آوردم. اشتباهی که من و شاهرخداشتم از اون حال باال می

  ی پرتگاه بود و ما هلش داده بوديم پايين. بوديم خيلی بزرگ بود. نوشين لبه

کرد. بعد از چند دقيقه از جاش خيال فقط نگاهش میاون کلی گريه کرد و شاهرخ بی

  بلند شد و به نوشين گفت:

  کنم.از کشور خارج شو، کمکت می -
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بود. حال و هواش فرق داشت. شاهرخ سمت ولی اون روز، نوشين يک جور ديگه  

رفت که نوشين يک قرص از کيفش بيرون کشيد و ها رفت و داشت آروم باال میپله

  دنبال شاهرخ دوييد و گفت:

  کشم.تو من رو بی آبرو کردی من  هم خودم رو می -

  شاهرخ برگشت و گفت:

داداشم ازدواج ذاشتم تو با کشی بکش. فکر کردی من میکنی؟ میچه غلطی می -

کنی؟ تو خودت در حالت عادی بی آبرو هستی من فقط چيزی که حقت بود، سرت 

  آوردم.

کرد حق من کنی؟ بايد شاهين مشخص مینوشين با گريه گفت حق منو تو تعيين می

تونم ديگه به زندگی ادامه بدم. من تازه فهميدم شاهين چقدر انسانيت چيه؟ من نمی

سيلی الزم داشتم تا چشمم باز بشه اما نه با کاری که تو با داره. چطور مرديه، يه 

کنی؟ من من کردی. به شاهين چی جواب ميدی؟ کارت رو چجوری توجيه می

کاری کردم. توضيح اين مورد تونم توضيحی به شاهين بدم. خودم خيلی خرابنمی

  تر از مرگه.برام سخت

زده و به جای گرفتن  و بعد قرص رو سمت دهنش برد که بخوره. شاهرخ هول

، يک مشت تو هوا براش انداخت که قرص رو از دستش بندازه ولی يندست نوش

  مشتش خورد تو صورت نوشين و بعد...

  شاهين با تن سنگين صدايش گفت:

  و بعد چی؟ -
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و بعد نوشين پرت شد. شاهرخ سعی کرد اون رو بگيره. تقال کرد و دستش رو -

ها ها افتاد و غرق خون شد. سرش به پلهسمت نوشين برد اما نشد. نوشين از پله

ريخت. شاهرخ ترسيده بود و من هم همينطور اما گرفته بود. از گوشش خون می

. فکر کردم شايد حواسش رفتم بلندش کردم و صداش زدم. چند لحظه نگاهم کرد

  باشه و حرف بزنه. اما يه دقيقه بعد پلکاش رو هم افتاد. 

  من به شاهرخ گفتم:

  شاهرخ... ُمرد... تو کشتيش. -

شاهرخ ترسيده خواست بياد پايين اما پاهاش توان نداشت. چند پله سر خورد و 

  ها چسبوند. ها نشست و به نوشين خيره شد و سرش رو به نردهاومد پايين. روی پله

فايده بود. شاهرخ ترسيده بود. هر چی صداش زدم، هر چی داد و هوار کردم بی

از جاش بلند شد و داد زد که دست  خواستم با اورژانس تماس بگيرم که شاهرخمی

  دارم. بعد شروع کرد به عجز و البه که به کسی نگيم.نگه

  شم و اعدام نشم، حتماً بايد تا ابد تو زندان باشم.چون دستگير می

  هر کار کردم راضی نشد و گفت بايد کاری کنه اون جسد رو مخفی کنيم. 

ی اين اتفاقات دونستم همه من هم دلم براش سوخت و يک جورايی خودم رو مقصر

  پس در يک آن به سرم زد بهش کمک کنم. 

های انار رو نشونه رفتم از انبار بيل و کلنگ آوردم و يه جايی توی باغ زير درخت

  گذاری کردم و بهش گفتم اونجا رو بکنه.
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  من هم نوشين رو الی يه پتو پيچيدم و با طناب بستم. جسدش رو بردم توی باغ و

کرد و روی اعصاب بود. شاهرخ با بيل پلکيد و پارس میام دورمون میفِِردی مد

  گشت.رفت و برمیدنبالش کرد اما اون می

رفتم تو خونه و با سطل و طی جای خون رو تميز کردم. قرص رو پيدا کردم و اون 

رو انداختم تو کيف نوشين. با موبايل يکی دو تا پيام به تو دادم و نوشتم دارم ازت 

  شم.یجدا م

بعد گوشی رو خاموش کردم و انداختمش تو کيف که نگاهم به دفتر نوشين افتاد. 

چند تا رمز بهش دادم که باز شد. تاريخ تولدش بود و ديدم تو صفحات آخر همه 

  چيز رو نوشته.

احتماالً دفتر رو آورده بود که بذاره تو اتاق تو که اگر خودکشی کرد تو بفهمی 

  دليلش چی بوده.

دونم چرا از اون دفتر ترسيدم و گذاشتمش تو يه جعبه فلزی رمزدار. بعد هم نمی 

  پيچوندم توی چند تا کاور و نايلون و چسبش زدم.

برگشتم و به کمک شاهرخ رفتم و قبر رو گود کرديم. جسد نوشين رو توش گذاشتيم، 

  کيفش هم همينطور.

  به شاهرخ گفتم:

  برو ساک پوالرو بيار. -

  پرسيد: 
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  چرا؟ -

  با کالفگی گفتم: 

  شن.فهمه تو از نوشين گرفتی و پيگيرت میهر کس پوالرو ببينه می -

گيم پوالرو برده. بعد هم شاهرخ ساک پوالرو که کنيم و میپوالرو باهاش دفن می

توی دو تا پالستيک محکم پيچيده بود گذاشت رو سينه نوشين. هر دومون کلی 

بود که نگاهم به دفتر افتاد. اونو  خاک ريختيم روش. آخرای دفن کردنمون

  فراموشمون شده بود. قبر کمتر از نيم متر از عمقش برای پرشدن مونده بود. گفتم:

  اش!شاهرخ، دفتر خاطره  -

  کرديم. شاهرخ گفت:کشيد و ما دورش میاومد بو میسگت هی می

  ولش کن، بنداز اينجا. -

مالً دفنش کرديم و زمين رو صاف انداختم توی گودی و روش خاک ريختيم. وقتی کا

  کرديم گفتم:

  شه.بايد طوری بپوشونيمش کسی نفهمه اينجا رو کنديم واگرنه شر می -

  لقا که مرخصی رفته بودن ممکن بود يکی دو روز بعد برگردن.عمو علی و مه 

برای همين شاهرخ کنارم نشست و تو خودش فرو رفت. من نشستم و با بيل خاک 

رو کردم. به اندازه چهارمتر در چهار متر. طوری که قبر نوشين باغ رو زير و 

  افتاد و حاال مشخص نبود قبری هست و کل خاک زير و رو شده بود.وسط اون می
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بعد هم رفتم لباسام رو عوض کردم و تو ماشين انداختم. دوش گرفتم و رفتم سراغ 

زل زده بود. بهش  شاهرخ که هنوز تو باغ نشسته بود و به اون قسمت که قبر بود

گفتم بره لباساش رو عوض کنه و دوش بگيره و بعد به زور فرستادمش. خودم هم 

رفتم گل فروشی و چندين بوته، گل بنفشه و داوودی و گل مينا و قرنفل و پيراکانتا 

خريدم. بعد هم برگشتم و دوباره خاک رو با کود قاطی کردم و توی اون قسمت 

های پاييزی گار واقعاً قصدمون ساختن يک باغچه از گلهارو طوری کاشتم که انگل

بود. بعد هم دورش رو با سنگای قرمز رنگی چيدم و مرتبش کردم، درست مثل يه 

  باغچه خيلی قشنگ.

شد که اينقدر شاهرخ حالش بد بود و روز بعد تونست باغچه رو ببينه و باورش نمی

  خوب همه چيز رو مخفی کردم.

به يک باغچه قشنگ شده بود. خانواده نوشين آخر شب سراغش اونجا کامالً شبيه 

  رو از ما گرفتن و ما گفتيم خبر نداريم.

سه روز به باغچه رسيدگی کردم تا اينکه شما اومدين. بعد هم باغبون و بعد 

منير تقديم کردم و گفتم من و شاهرخ به افتخارش درست مستخدم. باغچه رو به ماه

  کرديم و اون باورش شد.

  کم روزها گذشت و همه دنبال نوشين بودن و هيچ خبری ازش نبود.کم

کرديم کند. و روز بعد سعی میرفت تو باغچه و خاکش رو میگاهی فِِردی می

اومد بايد زمين درستش کنيم. اون شاهد دفن نوشين بود و هر از گاهی يادش می

  کرديم.رو بکنه و ما با هراس دوباره باغچه رو مرتب می
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  رفت.اومد و بيشتر بيرون میشاهرخ به خاطر فشار عصبی کمتر خونه می

ها و فشارهايی بود که اون روزها شاهرخ به شدت ترسيده بود و نگران ناراحتی

بختانه يا شد. از طرفی پليس مدام به دنبال نوشين بود اما خوشبه تو وارد می

  بدبختانه هيچ ردی از نوشين پيدا نشد. 

شاهرخ با ديدن تو که پات به روانشناس و روانپزشک باز شده بود  يک سال بعد،

  حالش بد و بدتر شد.

اومد که يادش نياد جنازه نوشين تو اون باغه. بارها ديدم وقتی آخر زياد خونه نمی

  کرد.زد و اونجا رو نگاه میگشت چند دقيقه به باغچه زل میشب بر می

د ناراحت بود. به خاطر مرگ نوشين ناراحت به خاطر اشتباهی که در حق تو کرده بو

اش خواست به تو لطف کنه ولی لطفش به بزرگترين اشتباه زندگیبود. اون می

  تبديل شد.

ای پيدا نشد و کسی به قتل متهم نشد. وقتی نوشين گم شد، قبلش پوالی تو جنازه

ون همه رو برداشته بود، خودت هم که تهران نبودی، پس احتمال فرار نوشين با ا

  اش به تو ارسال شده بود، مستندتر بود.هايی که از گوشیپول و پيام

اما شاهرخ توان کشيدن اين بار رو به دوش نداشت. روز به روز حالش بد و بدتر 

خواست از خونه دور رفت و فقط میشد. ديگه حتی حرف حاجی تو گوشش نمی

  حتيات رو ببينه.باشه که نه چشمش به باغچه بيفته نه چشمش تو و نارا

تو برای شاهرخ مثال يک کوه محکم بودی. وقتی فرو ريختنت رو ديد خودش هم 

  کم از بين رفت.کم
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اما من درگير دوحس متناقض بودم. از يک سمت خوشحال بودم که شماها به اين 

پيچين. از يک سمت شين و دارين مثل من به خودتون میروز افتادين و اذيت می

  ، دو پسری که مثل برادهم ناراحت بودم

  رم بودن به اين حال و روز افتادن.

  ای شدم تو خرمن اشتباهات بزرگ.اون هم منی که با يک اشتباه کوچيک جرقه

ديد دو تا پسراش دارن از دست ميرن، هرروز بيشتر با شاهرخ منير که میماه 

اهين خراب تر رفتار کنه. حاال که حال شکرد تا به خودش بياد و درستدعوا می

  فايده بود.شده حداقل اون مراقب رفتارهاش باشه اما بی

منير و شاهرخ در حال بگومگو که ماه تا اينکه يک روز زير همين فشارا، وقتی

گه که نوشين رو کشته و توی باغ با کنه و میهستن شاهرخ به کارش اعتراف می

  هم دفنش کرده.

که ربکا و شيرين که از بيرون ميان صدای منير شنيده بود بلاون روز نه تنها ماه

  شنون.شاهرخ رو می

  کنه اما با من برخوردش عوض شد و گفت:ربکا شيرين رو مجبور به سکوت می

  دادم.بايد به پليس خبر می -

ترس به من اين اجازه رو نداد، نه ترس از زندان نه ترس از مشکالت بعدش، ترس 

ان بودم که وقتی تو بفهمی نوشين مرده از خشم و ناراحتی تو. شاهين من نگر

  طاقت نياری.
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به خاطر همين سعی کردم از ايران برم و چند سال خارج از ايران زندگی کردم تا 

  که خبر فوت شاهرخ رو بهم دادن.

کردم تمام کردم مرگ حقشه. چون فکر میاز مردنش خوشحال نشدم ولی فکر می

  اين اتفاقات تاوان همون کارهای حاجيه.

چون اون وقتی که بايد برای من کاری نکرد. چون به خاطر پول حرفی از دهنم 

پريد که باعث به وجود اومدن اين همه مشکل شد. حرفی که ته دلم هيچوقت راضی 

  به انجامش نبودم. 

  خواست.ولی وقتی عمو گفت همه رو برامون سرمايه کرده دلم مرگ می

ربکا رو داد توی باغ نشستم و به اون شب بعد از اينکه عمو حق حساب من و 

فهميدم به خاطر يه حسادت باغچه نگاه کردم. ديدم اگر از اول نيت عمو رو می

  گفتم  اشکال نداره پول شاهين رو بگير.احمقانه به نوشين نمی

  کردم.تری میشدم، حتماً کار درستبلکه حتی وقتی از نيتش آگاه می

دونی که قصد نداشتم ازش جدا بشم. هم می و اما نرمين، من دوستش داشتم. خودت

  ام رو با نرمين ادامه دادم.بعد از قطع رابطه تو با خانواده سهرابی، من رابطه

ديدن. برای همين من وقتی ازشون خانواده سهرابی خودشون رو به تو مديون می

ل ام چيزی بگم، اول قبوخواستم نرمين رو به من بدن  ولی ازم نخوان به خانواده

نکردن. رفتم دانمارک و بعد از برگشتنم به خاطر اصرارهای زياد من و نرمين قبول 

  کردن.

  نامزد شديم و يک صيغه محرميت خونديم، به زودی هم قراره ازدواج کنيم.
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من يک شب موضوع رو برای نرمين توضيح دادم و نخواستم ازش پنهون کنم. 

اش وع رو به تو و خانوادهنرمين هم شرط ازدواجمون رو اين گذاشت که موض

  بگيم.

  بهم قول داده تحت هر شرايطی کنارم بمونه. حتی اگر زندان رفتم منتظرم باشه. 

  شاهين رو به نرمين کرد و او را نگريست.

هايش لرزيد. چند سال نوشين کنارش بود و شد. لبياد نوشين در خاطرش زنده می

  ترين مکان موجود.نفهميد. در نزديک

کشيد تا آرام ها نگاهش به باغ بود و سيگار میهايی افتاد که ساعتببه ياد ش

  بگيرد.

هايش پر شدند و ديدش تار شد و بعد اشک از هايش به شدت سوخت. چشمچشم

  هايش جاری شد.چشم

آمدند حتی ديگر در سدد پاک کردنشان برنيامد و غرور خود هايی که بند نمیاشک

  ديد.را شکسته می

کرد ها در فکر کسی بود که فکر میق کسی بود که دوستش نداشت. سالها عاشسال

ها همه خبر داشتند چه اتفاقی برای نوشين افتاده است و فرار کرده است. سال

ها همه دردهای ها همه شکستن و انزوايش را ديدند و دم نزدند. سالنگفتند. سال

  اش را ديدند و سکوت کردند. روحی و جسمی

  ترين کسانش.ا و غريب ديد. تنها و غريب در ميان نزديکخود را تنه
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توانست آرام باشد. فقط سعی چکيد و نمیهايش روی دفترخاطره دستش میاشک

  هايش باال نروند.داشت صدای ناله

هايش را به هم قفل کرده بود و از شنيدن اين تراژدی به شدت ناراحت سينا دست

  بود.

هايش گذاشت و به رامين نگاه ند کرد و روی لبهايش را با همان حالت بلدست

  کرد.

ماليد و اش را میرامين آرنجش را روی مبل گذاشته بود و داشت با دست پيشانی

  دار است.معلوم بود از اعترافی که کرده است چقدر غمگين و غصه

اش برداشت و به شاهين نگاه کرد. چند لحظه صورت رامين دست از ماساژ پيشانی

هايش ود او را نگريست که بدون هيچ حرکتی در صورتش فقط چشماشک آل

ها اشک را پس زده بودند و قسم خورده بودند تا روزی هايی که سالباريد. چشممی

  که نفهمند، عشقشان کجاست، نبارند.

  رامين از حال شاهين به گريه افتاد و گفت:

  من رو ببخش شاهين، من رو ببخش. -

کرد. به خاطر حال و روز نيال با دلی که پر از غصه شده بود، شاهين را نگاه می

  کرد. او سوختن جهنم را در دلش حس می

شاهين از جايش بلند شد. دفتر خاطره را روی ميز انداخت و آن را دور زد. بدون 

  نگاه به کسی به اتاق رفت. پالتو و سوييچش را برداشت.
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و راه افتاد. نيال باور نداشت شاهين بدون حتی نگاهی يا  و بعد از اتاق بيرون زد

  کالمی رهايش کرد و رفت.

  حتی توان نداشت دنبالش برود. سينا دنبال شاهين رفت و گفت:

  کجا ميری؟-

  شاهين جوابی نداد و رفت.

رامين از جا جهيد و به ربکا زنگ زد و بعد از چند بوق آزاد با الو گفتن ربکا، 

  گفت:

  جايين؟ربکا. ک -

  افتيم.داريم راه می -

  گرده تهران. من هم االن ميام.نيايين، شاهين داره برمی -

  و بعد ارتباط را قطع کرد و خطاب به نيال که روی مبل خشکش زده بود، گفت:

  پاشو، اون حالش بده و توی اين يخبندون معلوم نيست برسه به تهران يا نه. -

ديد که شاهين هنوز هم نوشين را بيشتر از او دوست میصدا نشسته بود. اما نيال بی

کرد هيچوقت در دل شاهين جايی پيدا خواست خود را گول بزند. حس میدارد. نمی

  کند.نمی

  رامين به سمت او رفت و بازوهايش را گرفت و از جا کند و گفت:

  پاشو نيال، پاشو بايد بريم تهران. -
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وارد اتاقش شد تا لباس بپوشد. نيال چون و بعد نيال را رها کرد و به سرعت 

  های متحرک رفت و پالتويش را پوشيد و کيفش را برداشت.مرده

  چند دقيقه بعد همه با ماشين نرمين در حال بازگشت به تهران بودند.

  نيال آرنجش را کنار پنجره زده بود و سرش را به دستش تکيه زده بود.

کرد و خود را برای تمام اشتباهاتش لعنت میرامين هم از آينه حال بد او را نگاه 

  کرد.می

رامين تا توانست به ماشين گاز داد تا بتواند به شاهين برسد. وقتی ماشين او را 

زد بلکه او از سرعتش بکاهد ديد پشتش انداخت و بوق زد. تندتند بوق و چراغ می

  راند.توجه به او میاما شاهين بی

ه شاهين زنگ زد. بعد از چند بوق آزاد تماس وصل اش را برداشت و بسينا گوشی

  شد. اما صدايی نيامد.

  سينا گفت:

  رسی.سالم، شاهين بزن کنار لطفاً با اين طرز رانندگی به تهران نمی -

  ارتباط قطع شد و کمی بعد شاهين کنار جاده پارک کرد.

  سينا در حال پياده شدن خطاب به نيال گفت:

  تو نميای؟ -

  و آرام جواب داد:نيال غمگين  

  نه، برو. -
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سينا پياده شد و به کنار ماشين شاهين رفت و از او خواست پياده شود و کنار 

  بنشيند.

حرف پياده شد و در صندلی کناری جای گرفت. سينا ماشين را به حرکت شاهين بی

  در آورد و رامين پشت سر او راند.

  سکوت سنگينی بين شاهين و سينا برقرار بود.

  دست برد و آهنگی را پلی کرد و صدای آن را پايين داد.سينا 

  کرد.غم صدای خواننده حال شاهين را بيشتر دگرگون می

هايش را زير بغلش زد و رويش اش را عقب کشيد و بعد آن را خواباند. دستصندلی

  محابا گريه کرد.صدا و بیی راستش چرخاند و بیرا روی شانه

________________________________  

çağırsaydın gelmez miydim yar  

  اومدم؟کردی نمیای يارم، صدام می

senin için ölmez miydim yar  

  مردم؟يارم آيا برای تو نمی

dünyayı ters etmez miydim yar  

  زدم آيا؟دنيا رو بهم نمی

aramam, aramam, aramam  
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  گردم، نميام سراغتدنبالت نمی

aramam sormam bir daha  

  گيرمگردم، يه بار ديگه سراغتو نمیديگه دنبالت نمی

yalvarsan bile allah’a  

  حتی اگه به خدا التماس کنی

çıkmasa gecem sabah’a aramam  

  گيرمحتی اگه شبم صبح نشه سراغتو نمی

peşinden geldim kaç kere  

  چند بار دنبالت اومدم

dünyamı yıktın bin kere  

  باردنيامو خراب کردی هزار 

kırıldım by sana bir kere aramam  

  گردمدلم از دست تو يک بار شکست، دنبالت نمی

seviyorsun, ben de seni yar  

  دوستم داری، منم تو رو دوستت دارم ای يار

çok özledim, ben de seni yar  

  دلتنگم هستی، منم دلم برات تنگ شده يارم
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aramadım ben de seni yar  

  رفتممن هم سراغتو نگ

aramam, aramam, aramam  

  دنبالت نميام

gözyaşlarım sele döndü yar  

  هام به سيل تبديل شد يارماشک

ayrılanlar geri döndü yar 

  کسايی که رفته بودن برگشتن يارم

leylek baba bile döndü yar  

  حتی لک لک هم از کوچش برگشت ای يار

________________________________  

نوشين عشق سابقش در قلبش درد داشت. برای مرگ کسی که چند سال  برای مرگ

  منتظر بود بازگردد و از او دليل رفتنش را بپرسد.

  حاال با حقيقتی تلخ رو به رو شده بود. نوشين همان سال مرده بود.

هايش خواست به قرصچرخيد. تنش، سرش درد داشت. اما نمیدرد در وجودش می

  تا خوِد مقصد بخوابد. خواستپناه ببرد. نمی
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های جوشان دوباره راهشان را کرد و آن چشمههايش را پاک میبا ساعدش چشم

  کردند.هايش باز میبه روی گونه

  دلتنگيش امروز سرباز کرده بود آن هم بعد از چند ماه زندگی با نيال. 

  نام نيال در سرش چرخيد و تصويرش در ذهنش روشن شد. 

  تنگ هم بودند به خاطر آورد. ای که دلاو را لحظه

کردند به خاطر آورد. او را چند لحظه او را در حاليکه داشتند با هم صحبت می

  همراه با ابراز احساساتش. 

  هايش را روی هم گذاشت. ساکت شد و از گريه دست برداشت. پلک

  دار گفت:وقتی کمی آرام شد با صدای خش

  آقا سينا. -

  و گفت: سينا صدای آهنگ را کم کرد

  بله.  -

  ببخشيد اگه نتونستم با نيال...  -

  سينا حرف او را قطع کرد و گفت:

نيال زنته، وقت برای اينکه بخوای سنگات رو باهاش وا بکنی زياده. فعالً مسائل  -

  تر هستن.ات مهمگذشته
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تونی به نيال هم برسی. بهتره به اونا برسی و با خودت حل و فصلشون کنی. بعد می

مونه و مراقبشم. خيالت از نيال راحت باشه. تا من هستم هستو پيش من میاون 

  نگران نيال نباش. بسپرش به من.

خوای تنها بمونی، تنها بمون و با خودت کنار بيا. اگر کاری داری انجام بده. اگر می

اگر احتياج داری يه مدت با خودت خلوت کنی، خلوت کن. خدا رو شکر که نيال پيدا 

يال هممون راحت شد. همين که پيدا شد برای همه کافيه. از اينکه از نامزد شد و خ

اش برات حل شد و فهميدی کجاست خوشحالم ولی به سابقت خبردار شدی و مسئله

  گم. خيلی متأسف و ناراحت شدم.خاطر فوتش بهت تسليت می

  شاهين به سختی گفت:

  ممنونم. -

توانست به جای اين ای است. او میميدهاو با خود فکر کرد که سينا چقدر مرد فه

ها داد و هوار راه بيندازد و از او بخواهد که به گذشته فکر نکند و دست زنش حرف

را بگيرد و ببرد و يا با گرفتن همسرش از او تهديدش کند اما سينا داشت به شاهين 

  داد تا آرامشش را بازيابد.فرصت می

  رو به سينا گفت: ها شبانه به تهران رسيدند شاهينآن

  نرو خونه، بيا تو. بايد قبرش رو بکنم بهم کمک کن. -

  باشه.  -

شاهين و سينا به درون باغ رفتند و خانواده راستاد به استقبالشان آمدند. کمی بعد 

  رامين هم از راه رسيد. 
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توجه به شلوغی باغ پرسی کرد اما شاهين بیسينا با خانواده راستاد سالم و احوال

  اش، به سراغ انبار رفت تا بيل و کلنگ بياورد.جمع شدن خانوادهو 

  آقای راستاد از نيال پرسيد:

دونی چقدر نگرانت شديم؟ چه اتفاقی افتاده؟ شاهين چشه؟ تو کجا بودی دختر؟ می -

چرا شاهين اينقدر پريشونه؟ رامين قرار بود دانمارک باشه چرا سر از شمال 

  کردی؟ میدرآورده؟ تو پيش اون چکار 

منير را نيال در جواب اين همه سؤال سرش را به چپ و راست تکان داد و ماه

  منير متعجب از نگاه نيال گفت:نگريست. ماه

  چی شده؟ -

  هيچی، پسرتون اومده دنبال نوشين. -

منير هين بلندی کشيد و نزديک بود پس بيفتد که ربکا و شيال زير بازوهای او ماه

  را گرفتند.

  د بود و هنوز برف در سطح باغ بود.هوا سر

رامين پای درختی نشست و سيگاری در آورد و آن را به لب گرفت. آقای راستاد 

  گيج پرسيد:

شه يکی بگه اينجا چه خبره؟ رامين تو که بايد االن اون سر دنيا باشی، اينجا می -

  کنی؟چکار می
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شه. بعد يهو همه با هم اش باشه، يهو گم و گور میعروسم که بايد االن توی خونه

  شه، اون هم با خواهر نامزد سابق پسرم.تون پيدا میسروکله

  تر از رامين ايستاده بود کرد.ای به نرمين که کمی عقبو با دست اشاره

هايش را زير بغلش زد و نگاهی به جمع انداخت. ناخواسته نگاهش روی سينا دست

داد اما نگاه شيال مادرش را ماساژ میهای شيال افتاد. شيال را نگريست که شانه

  سمت او بود.

  سينا نگاهش را از شيال گرفت و به زير فرستاد و گفت:

آقای راستاد نامزد سابق پسرتون، چند سال پيش توسط پسرتون کشته شده و  -

  توی همين باغ خاک شده.

بی کرد و ی عصآقای راستاد و شيال ناباور سينا را نگاه کردند. آقای راستاد، خنده

  گفت:

  گين شما؟ شاهين نامزد خودش رو کشته باشه؟امکان نداره، چی می -

  شاهرخ... پسر کوچيکتون. -

  شاهين با بيل و کلنگ برگشت و بر سر رامين فرياد زد:

  کجای باغچه؟  -

  همون وسط. -

شاهين شروع به کلنگ زدن کرد و سينا به کمکش رفت. همه در آن برف و سرما 

  ها نگاه کردند. ايستادند و به کار آن
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  کرد. يکی خراب میهای گل را يکیشاهين کلنگ می زد و بوته

دانست حاال کرد و میکرد و ربکا غمگين رامين را نگاه میمنير گريه میماه

  بار اين راز خالی و سبک شده است.هايش از زير سنگينی شانه

  آقای راستاد گفت:

کنی. اينجا رو از رامين و شاهرخ به شاهين داری باغچه مادرت رو خراب می -

  يادگار گرفته.

  اما شاهين گوش نکرد و به کارش ادامه داد. 

ها رسيد. يک ساعت بعد شاهين به کمک سينا و باغبان به جسد و کيف و ساک پول

اش را درون قبر انداخت. باغبان رامين گفته بود. شاهين نور گوشیهمانطور که 

کيف را بيرون کشيد و بعد ساک پول را از قبر بيرون انداخت. سينا به کمک باغبان 

دو سر پتو را گرفتند و بيرون کشيدند. شاهين خيره به پتوی رول شده و طناب پيچ 

  کرد.

ی روی پتو انداخت و در سر و سينهجيغی به هوا رفت و نرمين جلو آمد و خود را 

  خود زد.

شاهين حاال قانع شده بود که نوشين مرده است. کنار قبر روی زمين نشست و به 

  تاريکی باغ خيره شد.

لرزيد. سينا که متوجه حال او شده بود، خطاب شيال وحشت کرده بود و به خود می

  لقا گفت:به مه
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  فشارش افتاده.يه ليوان شربت قند بيارين. اين خانم  -

  لقا که خودش هم ترسيده بود گفت:مه 

  ترسم تنهايی برم تو.من می -

  شيرين گفت: 

  من ميارم. -

به درون ساختمان رفت و با يک ليوان شربت قند برگشت و کمی از آن را به شيال  

  خوراند. 

نيال در حال نگاه کردن شاهين بود. شاهينی که از خود بی خود شده بود و داشت 

  توانست جلو برود و به او دلداری بدهد. کرد اما نيال نمیقطه نامعلومی را نگاه مین

  سينا با پليس تماس گرفت تا قضيه ختم شود.

دقايقی بعد پليس آمد و پس از چند سؤال و جواب کوتاه به رامين دستبند زد و او 

مبوالنس را سوار ماشين کردند. جسدی که جز چند تکه استخوان نبود را هم در آ

  گذاشتند و به پزشک قانونی انتقال دادند.

  وگو با پليس گفت:باغبان در حال گفت

کند، يک روز که اومدم سراغ باغ ديدم بار زمين رو می سگ هر چند وقت يک - 

کشه بيرون. وقتی اومدم کنارش يه جعبه بود توی پالستيک داره يه چيزی رو می

  سياه.
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عبه طاليی رنگ بود که به خاطر رمز داشتن نتونستم ازش گرفتم و باز کردم. يک ج

بازش کنم. نخواستم هم قفلش رو بشکنم. يک روز که خانواده آقا راهی اصفهان 

  بودن من اين جعبه رو انداختم تو کيف نيال خانم.

به هر حال به کسی تو اين خانواده اطمينان نداشتم. از وقتی هم جعبه افتاد دستم 

ديدم. رغبت نکردم جعبه رو به کسی بدم، حس ناجور می هر شب هزار تا خواب

  کردم دردسره.

اون روز همه در 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 يه 

  ين جعبه چی هست؟يادداشت انداختمش تو کيف نيال خانم شايد اون بتونه بفهمه ا

کرد. هميشه باغچه کشيد و خاک رو زير و زبر میاين سگ هميشه زمين رو بو می

  خوابه.کند. احتماالً امشب ديگه راحت میرو می

  ای دراز کشيده بود.و سگ را نگريست که گوشه

  مأمور پليس سراغ جعبه را گرفت.

  نرمين دفتر خاطره نوشين را به او داد و گفت:

  به، دفترخاطره خواهرم بود همين جسدی که پيدا شد. داخل جع -

هيچکس آن شب تا صبح نخوابيد. شاهين همراه با رامين به اداره پليس رفت. سينا 

هم خداحافظی کرد تا به منزل برود. نيال ترجيح داد همراه سينا برود و از آن جو 

  دور شود. 
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پدرش برگشت. با صبح بود که شاهين با حال خراب و جسم له شده به منزل 

های خاکی و گل آلود روی مبل نشست و به يک نقطه خيره شد. همه در لباس

منير به خود جرأت داد و سکوت فرو رفته بودند و چيزی برای گفتن نداشتند. ماه

  لب باز کرد و گفت:

به خاطر تو و شاهرخ چيزی نگفتم. نخواستم برادريتون خراب بشه. اگر حرفی  -

کشتی يا سر شاهرخ که تو به نوشين داشتی يا برادرت رو می زدم با عشقیمی

  رفت باالی دار.می

های دردناک را نگاه شاهين سمت مادرش چرخيد و چند لحظه او را نگريست. پلک

  روی هم گذاشت و چند لحظه بعد گشود و گفت:

چندسال درد کشيدم جلوت پرپر شدم نگفتی نوشين کجاست؟ بهش انگ خيانت  -

  بهش هزارتا حرف زشت زدين ولیزدين، 

ده. برادرم به اون دختر تجاوز کرده بود چون دونستين مرده و تو باغ خاک شمی

گيره. ولی اينجوری؟ با تعرض به فکر کرده بود عقل ُکله و داره انتقام من رو می

که عشق من بود؟ تو، رامين، اشخاص مورد اعتماد من بودين ولی شماها با  کسی

  دين؟ هان؟من چکار کر

دونم اگر شاهرخ مرد به اين خاطر بود که چوب گناهش رو خورد. خدا تو االن می

اش رو باز کرد و حکمش رو داد و جونش رو با يه اتفاق درگاه خودش پرونده

  مسخره گرفت.
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چطور تونستين اين چند سال اين موضوع رو مخفی کنين؟ به راحتی بخوابين، 

  بخورين، بگردين.

خواسته يه نفر رو کشته بود و کارش رو پنهون کردی اما حاضر پسر خودت نا

  نشدی به سينا که همون اشتباه رو ناخواسته انجام داده بود رضايت بدی. چرا آخه؟

  چون هر کاری کردم شاهرخ از دست نره ولی اون پسرا از بين بردنش.  -

  دين. شماها به حسام رضايت می -

  که شاهين فرياد زد:منير لب باز کرد حرف بزند ماه

  همين که گفتم. -

  هايش چکيد. منير سکوت کرد و اشکماه 

  اش را از دستش جدا کرد و گفت:آقای راستاد به سختی سر سنگين شده

من نگران هيچی نيستم فقط نگران اون دخترم که ديدم با نا اميدی از تو اين خونه  -

  بيرون رفت. 

  نوشين؟  -

  دايش را باال برد و گفت: آقای راستاد سرزنش وار ص

تو حالت خوبه؟ نوشين؟ اون که مرده. چند ساله از دنيا نا اميده. من نيال رو  -

  گم.می

  شاهين نفس عميقی کشيد و گفت:
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  کاری ازم بر نمياد، هيچی.  -

  از جايش بلند شد و در حال رفتن به سمت سوئيت گفت:

  چقدر نرمين شبيه نوشين شده. -

  ا در بهت گذاشت. آقای راستاد گفت:با اين حرف همه ر 

  دونه چند وقته قرصاش رو نخورده؟ کسی می -

آلود روی تخت های گلجان خود را با همان لباسچند دقيقه بعد شاهين جسم بی 

  کشيد و خوابيد.

کرد. اش به ديوار بود و ديوار مقابلش را نگاه مینيال در اتاقش نشسته بود و تکيه

افتاد غم در دلش زبانه شد. به ياد حرکات او می و پايين میشاهين در ذهنش باال

سرزنش » حسام«کشيد. مردی که او را برای دوست داشتن نامزد سابقش می

داد حاال خود به خاطر عشق سابقش نيال را کرد و رفتار تندی از خود بروز میمی

  رها کرده بود. 

  فت:سينا در اتاق را باز کرد و به درون سر کشيد و گ

  بيا شام حاضره. -

  وقتی نيال جواب نداد وارد اتاق شد و مقابلش نشست. 

های مشکی برادرش هميشه احواالتش را های سينا نگاه کرد. چشمنيال به چشم

  ديد. زد. حاال هم در چشم او محبتی سرشار میفرياد می

  بينی نيال زد و گفت:سينا دستش را جلو برد و با انگشتش به نوک
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  چته؟ -

  هيچی، فقط حوصله ندارم.  -

  دلت برای شاهين تنگ شده؟  -

  تنگ نشه؟  -

  ولی خودمونيم زود جای حسام رو تو دلت گرفت. -

  نيال آهی کشيد و گفت:

  آره، خيلی زود. ولی چرا من نتونستم جای نوشين رو تو دل شاهين بگيرم؟ -

  دونی؟ از کجا می -

  ين ديگه به من نگاه هم نکرد. ای که اسم نوشين اومد شاهاز لحظه -

  شد. کرد چون روش نمیشاهين به تو نگاه نمی -

  چرا؟  -

دونی اين مرد تونست احساساتش رو کنترل کنه. به هر حال تو که میچون نمی -

کنه سرپاشه پس بهش فرصت توی اين ماجرا چقدر ضربه خورده. داره سعی می

  بده. 

ونستم خودم رو کنترل کنم اون با من برخورد ولی روزی که من به خاطر حسام نت -

  بدی کرد. 
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دزده. نگران نباش اون مرد عاقليه فقط شايد برای همين نگاهش رو ازت می -

  روحش خيلی زخميه.

من بهش گفتم به فکر خودش باشه من هم مراقب تو هستم تا وقتيکه حالش بهتر 

  شه. می

  شد. وشين هيچوقت رو نمیکردی موضوع نشايد اگه تو اون کارا رو نمی -

بار برای هميشه موضوع حل  رو شدنش به نفع تو و شاهين و همه بود. يک -

  خواد فراموشش کنه يا نه.شه و میشه شاهين خوب میشه. مشخص میمی

  سينا دست نيال را گرفت و او را از جا بلند کرد و گفت:

ين بره، شاهين من رو ات با غصه خوردن از بپاشو غصه نخور. نبايد خوشگلی -

  گه اين بود امانت داريت. کشه و میمی

  چند روز بعد پس از طی مراحل قانونی نوشين دوباره به خاک سپرده شد.

شاهين در ميان جمعيت بر سر مزار ايستاده بود. هر از گاهی قطره اشکی از 

های او چکيد ولی عينک آفتابی بزرگی که به چشم زده بود اشکچشمش فرو می

پچ دادند و پچکرد. اقوام نوشين او را به هم نشان میرا و غمش را پنهان می

  کردند. می

مزار آمدند. نيال دسته گلی روی قبر نوشين  اش به سرديد که نيال همراه با خانواده

گذاشت و به نرمين و مادرش تسليت گفت و بعد راست شد و شاهين را نگريست. 

کند. به نشان تسليت اش حتماً او را نگاه میدانست شاهين از پس عينک آفتابیمی

سرش را تکان داد و بعد نگاهش را به زير گرفت. شاهين چند لحظه نيال را 



1300 
 

ی پدر نوشين گذاشت و با دست ت، طاقت از کف داد. دستش را روی شانهنگريس

  ديگرش دست او را فشرد و گفت:

گم و ها رو نداشتم. دوم اينکه بهتون تسليت میاول از همه متأسفم انتظار اين -

  اميدوارم رامين رو مقصر اين ماجرا ندونين.

  فت:پدر نوشين دردمند سرش را به چپ و راست تکان داد و گ

نرمين همه چيز رو برام تعريف کرد. تو هم اين همه سال اذيت شدی. دخترم هم  -

  متأسفانه به تو...

  نگاهش را سمت مزار نوشين کشيد. 

  شاهين بغضش را فرو هم خورد و گفت:

  من با شما کاری دارم، همراهم ميايين؟  -

  البته. -

رفتند. شاهين در عقب ماشينش را و بعد هر دو راه افتادند. به کنار ماشين شاهين 

  باز کرد و ساک پول را بيرون کشيد و گفت:

ها همراهش دفن بود. آقای اين همون ساک پوليه که دست نوشين بود. سال -

خواست. برای سهرابی من هيچ دِل خوشی به اين پول نداشتم اما نوشين اون رو می

  اش. شايد...خوشبختی خودش، شما، زندگی

هايش سرازير شدند. عينکش دت بغض کرد اشک امانش نداد. اشکشاهين به ش

  را باالی سرش گذاشت و گفت:
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بخشم، اين شايد اين آخرين چيزيه که من از طرف خودم با رضايت به نوشين می -

  کنم.پوالرو بهش هديه می

  ولی... -

  شاهين ساک را به سمت آقای سهرابی گرفت و گفت:

جدايی ما شدن و اجازه ندادن نوشين عشق من رو  مثل اينکه همين پوال باعث -

بخشمشون. شما اختيار داريد که با اون هر کاری بکنيد. ببينه پس به نوشين می

خوام اين پوال از من دور دونم فقط میبرای خودتون خرج کنيد يا خيرات بدين. نمی

  بشن.

  آخه... -

  کنم.خواهش می -

  ی ساک را در دست او گذاشت و گفت:او دست آقای سهرابی را گرفت و دسته

من روزی که پوالرو به حساب نوشين انتقال دادم فکر همه چيز رو کردم. با ميل  -

  خوام پسش بگيرم، با اجازه.خودم به نوشين پول دادم و نمی

سوار ماشينش شد و از آنجا دور شد. کمی جلوتر رفت و در يک جای خلوت پارک 

. نشست و فاتحه خواند. چند دقيقه طوالنی به عکس کرد و به سر مزار شاهرخ رفت

شاهرخ نگاه کرد. وقتی به خود آمد سنگ ريزی برداشت و روی سنگ قبر او زد 

  و گفت:
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شاهرخ! بيداری؟ تو با من چکار کردی بچه؟ تو با چه عقلی اين بال رو سر من  -

دونين دونين شماها با من چکار کردين؟ میدونی من چی کشيدم؟ میآوردی؟ می

  من چقدر زجر کشيدم؟

  او به گريه افتاد و بغض کرده و شاکی گفت:

بخشمتون يا نه؟ تو، نوشين، مادرم، ربکا، رامين، اما بايد بدونين با دونم مینمی -

  من کار خوبی نکردين.

تو چطور به نوشين من، گل من، دست زدی، تو که احساس من رو می دونستی، 

  کشتمت.می خورم اگه زنده بودیقسم می

  ولی، ولی خوبه که اينجايی و دستام به خون برادرم آلوده نشد. 

شاهرخ، خيلی بهم بد کردين. هم تو، هم نوشين. شش، هفت سال دنيا برام جهنم 

بود. ولی اين چند روز اوج آتيش جهنمم بود چون فهميدم نوشين دوستم نداشته و 

  تو با اون چکار کردی.

رم. امروز بار اول و آخرم بود. نوشين از روزی نمیمن هيچوقت سر خاک نوشين 

که اومد تا به امروز که دلم رو ازش پس گرفتم چيزی جز يک تنهايی بی انتها 

  نصيبم نکرد.

غم، درد، حسرت، فکر، آه، حاال هم اشک تنها چيزی بود که از اين دختر بهم رسيد. 

شدم که بره. اونقدر نمیگفت دوستم نداره هرگز مانعش دونی اگه خودش بهم میمی

دوستش داشتم که به خاطر خودش ولش کنم تا بره پی رؤياهاش. چيزی که من رو 
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ديوونه کرد غيب شدن يهوييش بود و هزاران سؤال بی جوابی که هميشه مغزم رو 

  خوردن و مهمترينش اين بود. اگه نوشين دوستم داشت پس چرا و با کی رفت؟ می

موم شد. با قلبی که خالی از نوشين و خيلی چيزای ولی حاال ديگه همه چيز ت

دونم کی از توی فکرم بيرون ميره، کی اس بايد برم و با خودم کنار بيام. نمیديگه

گردم که شه اما وقتی به زندگی بر میهاش پاک میوجودم از اين دختر و خاطره

ه منتظر منه حس کنم نوشينی نه تو قلبم و نه تو پستوی ذهنم وجود نداره. کسی ک

  ام امروزش رو تلخ کنم.تر از اينه که بخوام با تلخی گذشتهخيلی با ارزش

  او چند لحظه عکس شاهرخ را نگاه کرد و گفت:

دونم چقدر دوستم داشتی ولی داغونم کردی. تو، رامين، دو احمق به تمام معنا می -

  که با ترس و پنهون کاريتون گند زدين به زندگی من.

هايش را به صورتش کشيد و از جايش بلند روی قبر رها کرد و دستاو سنگ را 

  ها و اندوه و غمش ترک کرد.شد و راه افتاد و گورستان را با تمام تلخی

شاهين پس از ترک گورستان به مطب روانشناسی رفت که از طرف سينا به او 

الم کرد معرفی شده بود. وقتی وارد مطب شد زمان قرار مالقاتش بود. به منشی س

  و او جوابش را داد و گفت:

  به موقع رسيدين جناب راستاد. بفرماييد داخل دکتر منتظر شمان. -

  ممنون. -

  پرسی کردند.او در زد و وارد اتاق شد. دکتر از جايش بلند شد و با هم سالم و احوال
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  شما دوست سينا بودين؟ -

  دوست، فاميل. -

  چه نسبتی دارين؟ -

  هستن.برادر خانومم  -

  مشکلی که ندارين برای اينکه تمام حرفاتون رو به راحتی به من بگين؟ -

  نه. -

  شنوم. هر جا که راحتی بشين هر چی هم که دوست داری بگوخوب، من می -

  شاهين روی مبل نشست و نفس عميقی کشيد و گفت:

پسرعمويی که ای که من رو بزرگ بار آوردن يا از از کجا شروع کنم؟ از خانواده -

  مثل برادرم دوستش دارم.

از برادر کوچيکم بگم که سرنوشت عجيبی داشت، يا از دختری که با ورودش به 

  ام شد خدای قلبم و تنهايی رو تو وجودم سرازير کرد.زندگی

  پرستيدمش، اما اون من رو دوست نداشت و هيچوقت نفهميدم.دختری که می

ام رو سرپا کرد ام، جسم شکسته و له شدهندگیيا از دختری بگم که با ورودش به ز

ای توی کالبدم دميد. دختری که با هزار اميد به من هاش روح تازهکم با بودنو کم

  گفت دوستم داره.
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ای که خواستم بهش خواست ازش بشنوم و درست لحظهای که خيلی دلم میجمله

ده شد و ناخواسته ابراز عشق کنم خاطرات عشق سابقم زنده شد. اسم نوشين زن

  نيال رو رها کردم.

  به حال خودش ولش کردم، تنهای تنها. 

کنم اسم نوشين به من تنهايی ميده و انگار اسم من به نيال تنهايی رو تحميل حس می

  کنه.می

خوام وجودم خوام. میخوام نيال تنها بمونه. تنهايی بی انتها رو برای نيال نمینمی

   رو با تمام وجود تو بغل بگيرم.از نوشين پاک بشه و نيال

ام با نيال. کوتاه با هم خوام برگردم به زندگیذاره. من فقط میولی ياد نوشين نمی

  زندگی کرديم ولی پر از هيجان بود.

زندگی من با نوشين هيجان نداشت. يه زندگی آروم با يه عشق بی انتهای يک 

  ام درگير هيجان بود.دگیطرفه. ولی از اولين لحظه روياروييم با نيال زن

تالش کرديم همديگه رو بشناسيم، همديگه رو بسازيم، همديگه رو بفهميم. سعی 

کرديم احساساتمون دو طرفه باشه. سعی کرديم مراقب هم باشيم. سعی کرديم به 

  خاطر هم از چيزايی که دوست داريم بگذريم.

اش مراه داره. سايههايی که به هولی دوباره نوشين اومد. نوشين با تموم حس

ذاره، شيرينی زندگی ام. اسمش، تو مغزم جوالن ميده، يادش نمیافتاده رو زندگی

  مشترکم با نيال رو مزه کنم.

  خوام با افکارم کنار بيام و گوشه مغزم نگهشون دارم.نمی
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خوام باهاشون بجنگم و از سرم بيرونشون کنم و روحم رو تازه کنم. نيال لياقت می

خوام يک قسمت از من رو با همه چيم و تمام و کمال داشته باشه. نمی داره که

که سالمتم، هم  خوام نيال کنارم باشه در حالیوجودم برای نوشين بمونه. می

  جسمی، هم روحی.

خوام ديگه پرستارم خوام با روح ضعيف و جسم داغون کنارش زندگی کنم. نمینمی

  هام باشه.خوام ماه شبام باشه، میخوام همسرم باشه. مادر بچهباشه می

خوام قرص مصرف خوام حصار تنهاييم بشکنه و با نيال درست زندگی کنم. میمی

خوام خوام سيگار رو ترک کنم. میخوام بتونم عصبانيتم رو کنترل کنم. مینکنم. می

  شه؟خوب باشم. می

اه بهت کمک گم و توی اين رهای خوبی گرفتی و من بهت تبريک میتو تصميم -

  کنم. فقط کافيه، يک مدت با من همکاری کنی.می

  حتماً. -

 

  چندماه گذشت.

چهاردهم ارديبهشت ماه بود. طی اين چند ماه شاهين و نيال هر کدام به تنهايی 

  زندگی کرده بودند. شاهين در منزل خود و نيال در منزل پدرش بود.

آن روز، روز عقد ربکا و کاوه بود. خانواده نيال هم دعوت داشتند. نيال به بهترين 

زد بی انتها بود. همه شاد شکل خود را آراسته بود اما غمی که در نگاهش موج می

بردند اما نيال در خود فرو رفته بود. حتی بغل رقصيدند، از جشن لذت میبودند، می
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لبخندهای ماه منير، اخالق خوش آقای راستاد، لبخند های مداوم شيال و شيوا، کردن

  را به لب او نياورده بود.

  شيال کنار نيال نشست و گفت:

  شهچرا نميای برقصی؟ چرا اين همه تو خودتی؟ مشکل زندگی تو هم حل می -

شه. سال نو خيلی منتظر شاهين بودم ولی چند ماه حل نشد از اين به بعد هم نمی -

  ه هيچوقت نمياد، مطمئنم.نيومد. اون ديگ

  سينا يک جرعه شربت نوشيد و گفت:

  مياد، مطمئنم. -

ها کمرنگ و بعد شيال را نگريست. اين روزها هرچقدر حضور شاهين در زندگی آن 

زد. آمد و مثالً به نيال سر میشده بود در عوض حضور شيال پر رنگ شده بود. می

ستند، حضورش دليل ديگری هم دارد آن دانولی هم خود شيال، هم نيال به خوبی می

  هم سينا است. 

ها يکی از همان روزها که شيال، باز آمده بود تا حال نيال را بپرسد، متوجه شد آن

  حضور ندارند و سينا تازه از سرکار برگشته است.

  های پی در پی بيدارش کرده بود.سينا خوابش برده بود که شيال با زنگ

ی سينا مواجه شد، ابتدا لبخند زد و د و با آن وضع آشفتهوقتی شيال وارد منزل ش

  بعد پرسيد: 

  نيال خونه است؟-
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  نه، رفتن بيرون. مادرم بردتش بيرون قدم بزنه. اين روزا خيلی پکره. -

  شم.پس من هم ميرم و مزاحم نمی -

  گردن.تشريف داشته باشين، االن برمی -

  ممنون، بايد برم. -

  حاال که بيدارم کردی! بمون خوب، تعارف که نداريم.  -

  و بعد سينا به آشپزخانه رفت تا از سماور هميشه جوش مادرش چای دم کند.

  چند لحظه بعد شيال به کنار در آشپزخانه آمد و نزديک سينا ايستاد و گفت:

  خواين؟کمک نمی -

  دم.نه، خودم انجام می -

  نکه شيال گفت:چند دقيقه به سکوت گذشت تا اي

  من بيشتر از اينکه بيام ديدن نيال ميام که شما رو ببينم. -

  العملی نشان دهد گفت:سينا بدون اينکه عکس

  خوب.-

  کنم به شما احساسی دارم. هر چند کار اون شبتون از يادم نميره.من فکر می -

نگاهتون  خواد اين رو بدونم. بدونم که چراشما چی؟ احساسی به من دارين؟ دلم می

  کنه؟ من رو دنبال می

  سينا قوری را روی سماور گذاشت و گفت:
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زنم ببينم حسی شم يه سيلی به خودم میمن هر روز صبح که از خواب بيدار می -

  به خودم دارم يا نه، چه برسه به اينکه بخوام به تو حس داشته باشم.

اين جواب سينا، شيال را در بهت فرو برد. صدای بازشدن در حياط آمد و با سر 

  رسيدن نيال و انيس خانم هر دو به هم خيره شدند. 

دانست چقدر از شيال خوشش آمده است توانست به خود دروغ بگويد و میسينا نمی

بود خوشش که شيال به او ابراز عالقه کرده و دوست داشت او را اذيت کند. از اين

آمد. نخواست فرصت را از دست بدهد. نخواست شيال برود و ديگر برنگردد. دختری 

  کرد. های پر از غم نگاهش میکه با چشم

کرد. سر های سينا همين بود. هر کس را که دوست داشت اذيت میيکی از خصلت

  کرد.گذاشت و شوخی میبه سرش می

  ت حماقت کند.خواسحاال که شرايطش فراهم شده بود نمی

شيال چرخيد که به سالن برود. سينا دست بلند کرد و بازوی او را گرفت. او را 

ی گرم و های او بوسهبرگرداند که شيال در آغوشش افتاد. سر خم کرد و روی لب

  عميقی گذاشت. 

و با باز شدن در سالن شيال را عقب هل داد و روی صندلی نشاند و خود را با بيرون 

زد ها از کابينت مشغول کرد و شيال حيران و با قلبی که به شدت میفکشيدن ظر

  به سينا خيره شد و در بهت حرکت او ماند. 

  نيال وارد آشپزخانه شد و با ديدن شيال خوشحال و شاد گفت:

  سالم عزيزم. -
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  شيال به خود آمد و از جايش بلند شد و سالم کرد. همديگر را در آغوش کشيدند. 

  ؟ سينا چرا زنگ نزدی بگی شيال اومده. کی اومدی -

  همين پيش پای شما اومدن.  -

  حاال دوست داشت شرايطی فراهم شود و به شيال بگويد که او را دوست دارد.

رامين ماشينش را پارک کرد. از آن پياده شد و در کناری را برای نرمين باز کرد و 

  کمک کرد پياده شود. 

به آن سمت و بعد جلو رفت. شاهين پياده شد و  ماشينی برايش چراغ زد. رو کرد

  مقابل رامين ايستاد. 

رامين مدتی را در بازداشت و چند ماه در زندان بود. شاهين هيچ خبری از او 

  کرد شاهين به شدت از او دلگير است. نگرفته بود. حس می

 دانست چه بگويد. غم در نگاهش موجديد نمیحاال که شاهين را مقابل خود می

  کرد. های شاهين نگاه میزد و در سکوت به چشممی

  نرمين جلو رفت و گفت:

  سالم.  -

  شاهين رو به او کرد و گفت: 

  سالم، خوش اومدين.  -

  ممنون چرا اينجا ايستادين؟ چرا تشريف نبردين تو.  -
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  تونم خواهش کنم شما برين تو؟منتظر رامين بودم. می -

  بله حتماً.  -

  اغ رفت. نرمين به درون ب

  شاهين عقب رفت و به ماشينش تکيه کرد و رامين را برانداز کرد. 

های شاهين و گله گذاريش بود. منتظر بود هايش را جويد. منتظر حرفرامين لب

  بخشداز او سيلی بخورد و بگويد او را نمی

  خيلی دوستش داری؟  -

  رامين با شنيدن اين حرف سر بلند کرد و شاهين را نگريست. 

  گم. نرمين رو می -

  رامين شرمنده و خجل گفت: 

  آره. -

  خوبه، قدرش رو بدون.  -

  از من ناراحت نيستی؟  -

شه بخوام فکت رو خورد کنم اون هم شب نامزدی چرا هستم ولی دليل نمی -

  خواهرت. 

  بخشی؟ من رو می -

  شرط داره.  -
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  چه شرطی؟  -

  سه بار پشت هم بگی رامين َخِر شاهينه.  -

  سرش را تکان داد. گفت:» چيه؟«رامين شاهين را برانداز کرد. شاهين به معنی 

  هيچی، رامين خر شاهينه، رامين خر شاهينه، رامين خر شاهينه. -

  هايش را زير بغلش داشت به رامين خيره بود. رامين درمانده گفت:شاهين که دست

  بخشيدی؟  -

  خر که بخشيدن نداره،  بايد سواری بده.  -

فهميد کرد. شاهين، شاهين گذشته نبود. درست میمين متعجب به شاهين نگاه میرا

های دورتر در ذهنش تداعی شد. قبل از ورود اين مرد فرق کرده است. گذشته

  نوشين. 

  هايش را به خاطر آورد. خنديد و گفت:شاهين و شيطنت

  چکار کنم؟  -

  شاهين هم خنديد و گفت:

  بگو نيال بياد. -

  رامين کنار شاهين به ماشين تکيه کرد و گفت:باشه،  -

  ام. شرمنده -

  گذشت و تموم شد.  -
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  گم برای زندگی جديدت. خوبه بهت تبريک می -

  بيا بهمون سر بزن.  -

  حتماً. -

رامين دست در جيبش کرد و پاکت سيگارش را در آورد. آن را روی دستش زد و 

  چند نخ سيگار سر در آورد. 

  پاکت را سمت شاهين گرفت. 

  کشم. نمی -

  چرا؟  -

  ترک کردم.  -

  رامين متعجب گفت:

  تو ترک کردی؟ اگزوز واقعاً دود رو ترک کرده؟ -

  ترک کردم.  -

  رامين پاکت را نگاه کرد و آن را در جيبش انداخت و گفت:

  آفرين به تو، پس بايد اسمت رو عوض کنم. -

  رو صدا کنه.  باشه، حاال خر شاهين بره نيال -

  رامين سرش را خاراند و گفت:

  باشه.-
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  به سمت باغ رفت و جلوی آن ايستاد. رو به شاهين کرد و گفت:

  خيلی برات خوشحالم فيلتر هوا، تهويه. -

  شاهين خنديد و گفت:

  گم شو ديگه. -

با ورود رامين به باغ صدای دست وسوت بلند شد. رامين آزاد شده بود و خود را 

ربکا رسانده بود. از همان ابتدای ورودش با رقصيدن و حرکات موزونش برای عقد 

شادی را به جمع برگرداند. عاقد هم آمد و جمع ساکت شد و مشغول خواندن خطبه 

  عقد شد.

داد که کسی نيال در سکوتی که باغ را فرا گرفته بود داشت به صدای عاقد گوش می

  در گوشش گفت:

  نيال. -

مين را ديد. رامين به او لبخند زد و سری برای پدر و مادر سرش را چرخاند و را 

  نيال تکان داد و دوباره در گوش او گفت:

تا من رو داری غم نداشته باش من هوات رو دارم. هر وقت من به تو نزديک  -

  بشم برات شادی و خبر خوب ميارم. من برای تو شگون دارم.

ی نيال گذاشت و او را مجبور به ای گفت و دستش را روی شانهو بعد با اجازه

  برخاستن کرد.

  نيال از جايش بلند شد و همراه با رامين رفت.
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  خوشحالم آزاد شدی. -

  ممنون.  -

  خيلی خوبه که پيش خواهرتی. -

  مرسی اونجا رو ببين. -

  رامين دستش را بلند کرد و نيال مسير دست او را نگريست.

اش مشخص نبود را ديد که با آنکه چهرهدر تاريکی کنار در ورودی مرد قد بلندی 

  اما نيال او را شناخت. آن مرد برای نيال دستی تکان داد و اشاره کرد جلو برود.

  نگاهی به رامين انداخت و رامين لبخند زد و گفت:نيال نيم

  حاال وقتشه، برو. -

ها اهمحابا خود را در آغوش مردی انداخت که منيال سمت در دويد و به او رسيد. بی

  انتظار آمدنش را کشيد.

فشرد. نيال عطر تن اين او نيال را از روی زمين بلند کرده بود و سخت به خود می

  مرد را با تمام وجود به مشام کشيد و با صدايی که بغض مهمانش شده بود گفت:

  خيلی دير اومدی. -

  صدای شاهين در گوش نيال نشست:

  دير اومدم اما با همه وجودم اومدم. -

  و بعد نيال را روی زمين گذاشت و گفت:
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  بريم؟ -

  االن؟ کجا؟! -

  خونه. -

  شه؟عقد ربکا چی می -

  های نيال را نگريست و به او لبخند زد.شاهين چشم

  نيال ناخواسته کوتاه آمد و گفت:

  بريم. -

شاهين دست او را گرفت و بيرون برد. سوار ماشين شاهين شدند و در سکوت به  

  .منزل برگشتند

هر دو به اين سکوت و به اين آرامش احتياج داشتند. شاهين دستش را بلند کرد و 

  نگاهی به او انداخت و گفت:دست نيال را گرفت. نيال به او لبخند. شاهين نيم

  خوشگل شدی.  -

  خوشگل هستم.  -

  بر منکرش لعنت.  -

  های چراغانی کرد. نيال خنديد و رو به خيابان

ها بود ند. به خانه رؤياهای مشترکشان رفتند. منزلی که ماهآن دو به مقصد رسيد

  منتظر ورود يک زوج عاشق بود.
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  وقتی با هم وارد شدند نيال نگاهی به اطراف انداخت و گفت:

  ی خودمون؟خونه -

  شاهين دست نيال را کشيد و روی مبل نشست. نيال را در آغوشش نشاند و گفت:

  خودمون لذت ببر که قراره يک ماه نبينيش؟ یی خودمون! امشب از خونهخونه -

  چرا؟ -

هايش را الی موهای باال زده شاهين فرو برد و با لذت مردش را در و بعد انگشت

  آن پيراهن سفيد خوش دوخت و کت نوک مدادی نگريست.

  زنی خانم؟ديد می -

  زنم.بله دارم اين مرد خوشگل رو ديد می -

  شاهين خنديد و گفت:

  گرفتن هرز برن؟چشات ياد  -

  برای ديدن تو هرز بودن. -

شاهين خنديد و دست در جيب کتش کرد و يک پاکت بيرون آورد. نيال آن را از دست 

  شاهين گرفت و نگريست. بليط پرواز به ايتاليا بود.

  نيال به شاهين نگاه کرد. شاهين لبخند زد و گفت:

ای دو نفره مثل خريِد لباس هيک ماه عسل عالی توی ونيز همراه با کلی عاشقانه -

  عروس و انداختن چند عکس يادگاری عالی به
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ای ايتاليايی، گشت و گذار شبونه و خلوت دو نفره، چطوره؟ دست عکاسای حرفه

  اون هم بعد از اين همه تنش و خستگی؟ 

ی او گذاشت و هايش را دور گردن شاهين انداخت و سرش را روی شانهنيال دست

  گفت:

  شه.یباورم نم -

  شاهين نيال را به خود فشرد و دستش را روی کمر او کشيد و گفت:

  شه؟ چيزهايی که بهت گفتم؟ چی باورت نمی -

  نه. اينکه االن پيش هميم.  -

نيال! اين چند ماه با کمک روانشناسم تمام افکار منفی رو از خودم دور کردم. -

هميدم عشقم يک طرفه بود فکرهای گذشته ديگه توی قلب و ذهنم نيستن. حاال که ف

ی تالشم به خاطر تر تونستم با خودم کنار بيام و به خودم کمک کنم. همهراحت

  داشتن تو بود، تويی که من رو دوست داری... 

  او نيال را از خود جدا کرد و گفت:

  و به خاطر خودم که عاشق تواَم و تو رو دوست دارم. -

وسه شيرينِی لبخنِد او را شکار کرد و خود نيال لبخند دلپذيری زد. شاهين با يک ب

  را از عشق نيال سيراب کرد. 

  

  پايان.
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  ١٣٩٩يک شنبه پانزدهم تير ماه 

  ساعت چهار و هشت دقيقه صبح.

  ويرايش پايانی: بيست و چهارم تيرماه، هزار و سيصد و نود و نه. 

  

 »دند.تقديم به پدر و مادر عزيزم که عشق بی انتها را به قلبم هديه کر« 


