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   :تقدیم به
  
هاي گروه نقد رمان رامش که بودنشون امید  قدیم به تک تک خوانندهت

 .ادامه بود

پاي من و تایپ   عزیزانی که یک سال و اندي پابهي دیم به همهـتق
  .رامش صبوري و همراهی کردند

  !تقدیم وجودشون...  کم و کاستی اماي رامشی اگر هست با همه
  
 



  
  
  
  
 !ام خالی فنجاِن به دوخت چشم لحظه یک
 ... ش� طالع در که :گفت ورسد آرام
 !نشست صورتم روی عرق باز، تپید قلبم
 ... یا و؟ رسد  ميمن مسافر بگو ؛گفتم
 !کرد نگاه فنجان به خیرههاي  چشم با

 ؟ شد چه ؛گفتم
 !ها لحظه تکرار و بود سکوت
 ... من ِفال تفسیر به کرد رشوع آخر
 بیا تر نزديك که کرد رهاشا رس با
 است موازی بنشسته خط دو فقطجا  این
 !جدا ابد تاي  دلشده فرد دو یعنی
 !زدند رضبه رسم به امان  �که انگار
 ؟ آید خدا  �يوقت او هیچ که یعنی
 کن نگاه اول از! نیست درست گفتم
 !بفهم :زد فریاد
  !تو را او کرده رها

 



  
  
  
  

  فصل اول
  

  ؟ يا را شنیدهاش  قصه
   !گفتند که عاشق شد می

   !شا عاشق طُعمه
  !نزدیکش شد

  ... بوییدش
   !بوسیدش

   !و با دندان گلویش را درید
 ... نفسمواي ؟ منو بري  میکجاـ 

 و در داد محکمی فشار، بود اسیراش  مردانه دستان در که را ظریفش دست
  .دسایی هم روي دندان تنها، میانِ حرفش

 پسره که چه من به !ارقصیدم  میم براي مامانمتداش؟ تو  چته!مستآي دـ 
ناي خورجی این از یکی باید باشه تو به؟ ده می نشون سبز چراغ اومده خوشش
 ... مبپوش رو بااب آق خراي
 کنترل خشمِ از قرمز صورت دیدن و سمتش به اش هویی یک برگشت با
  :دش آرام صدایش  وخورد را حرفش، اش شده
 !پوشم  نمیخبـ 
 به !دوید  مید مردانهبلنهاي  قدم دنبال به بار این و شد کشیده تشدس باز

 درشت چشم او، دکر باز که رااش  شده کاري لگُ ماشین درِ و رسیدند ماشین
 :دکر

 ؟  کجاعروس بدونـ 
 کوبید محکم که را در و  هل دادماشین درونرحمانه تن دختر را به  بی
 .کوبید پنجره به مشت با و شد بلند  از داخلجیغش صداي
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 !یروان دیوونه !روانیـ 
، ربا دو، ربا یک !کشید رااش  دستگیره و برد هجوم در سمت به سرعت به
   .نشد ازب... اما، ربا سه
 صداي چند ثانیه بعد و فشرد  میدر به محکم را دستش،  بیرون ایستادهنوا

 باال دختر خورده شکست چشمان .درسی گوش به مرکزي قفل مزخرف تیک
 آرامی . بودآرام او! نشست ناباورش چشمانِدر  ماشین پنجره از او نگاه و آمد
 .دجهان  میچشمانش از خون تنها که
 آن در، تنها دختر یک! افتاد ماشین پنجره و در جان به لگد و مشت با

 در ماشین آن درون صدایش و سر داشت خنده !کور و سوت و تاریک کوچه
  !برسد ادشد به کسی داشت امید کهاي  بسته
  ! زد دور را ماشین اما او
 فضا دراش  مردانه ادکلن بوي و شد سوار و کرد باز را خودش سمت در لقف

. دکوبی محکم را در، بعق صندلی دخترك داد و جیغ میان در و پیچید
اش  شانه و سر بر عقب صندلی از که لگدي و مشت تمام به شد توجه بی

  .کرد اش عصبانی قیافه به نگاهی آینه از و شد  میکوبیده
وي خودت آبرپاي ! گردن  میدنبالمون همه االن؟ چیهها  بازي مسخره نیاـ 

 !ن نه منتوا منتظر تو اون ه هم!وسطه
 ! زد نیشخند و برنداشتاش  شده آرایش چشمان روي از را نگاهش

  ؟ چی شده گی  نمیچراـ 
 اسم مخاطبینش در و کرد باز را قفلش! کشید بیرون رااش  گوشی، توجه بی
 ؛تگذاش  نمیراحتش !دکر عکسش به نگاهاي  لحظه و کرد انتخاب را نظر مورد
  !گذاشت  نمیکه واهللا به

 به برگردد که این بدون را گوشی مکثی از بعد واي زد  ضربهروي اسمش 
  !رو روبه به؛ خیره گرفت او سمت
 !بگیرـ 
 ؟ واسه چیـ 
  !بگیرـ 
 با .کرد اسم به نگاه و کشید دستش از را گوشی، اش رفته باال صداي با

 !نگذاشت او و بزند حرف که کرد باز دهان و آورد باال سر تعجب
  !گوشت  رويبذارـ 
 ... شد... چیـ 
 !نآیفو رو بذارـ 

 بر، در حال انجماد بود ترس از که قلبی با، اش زده یخ دستان با را گوشی
 گوشی پشت فرد الوي لوا صداي! گوشش کنار هم بعد و گذاشت آیفون روي
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 :دکشان دندان زیر به را لبش
 ؟ الوـ 
 ؟ مهگلـ 

 .به گوش رساند را جلویش فرد نیشخند صداي، گوشی درون شزار صداي
 ؟ ل خوبیمهگـ 

 باز لب، نشسته جلو اوي چشمانِ خون بهی نگاهلب به دندان گزید و با 
 :دز حرف باالخره لرزان یصدای با سختی و به ؛کرد
 سالن تو االن همین مگهتو ؟ شده چی وبگ بهم؟ شده چی؟ اییتو کجـ 

 ... نبودي
 !بود شرمنده هنوز تلفن پشت صداي

 دم نمون... نمون !دم  میتوضیح؟ خب دم  میحتوضی برات ببین مهگلـ 
  !دستش
  ؟ بود اسیر دستش در اکنون که گفت  میرا کسی دست دم؟ دستش دم

 :م دستی که روي فرمان کوبیده بعد و جلو فرد صدادار پوزخند باز و 
  !ده می توضیحـ 
کشیده شد  شاگرد صندلی روي بطري به سمتاي  هوا و مانند جنون زده بی

  ! کوبیدنماشی جلو داشبورد روي محکم و برد باال در دستشبطري را و 
 درون لرزان دخترك جیغ با شدزمان   همبطري شکستن وحشتناك صداي 

 صداي به بود توجه  بیو بود کرده جمعاي  گوشه را خودش ترس از که ماشین
  !شالوی الو و گوشی پشت

 جلو اوي لرزید  میو بود کرده مشت دستش در را شکسته نیمه بطري
ش نگاه و آورد باالش را دست در شکستهتکه  !شده دیوانههو   یکاوي !نشسته

 ! آرام! خندي زد زهر و کرد
 آرام براي برود طرفش به خواست تا و داد قورت دهان آبدخترك  

 میلی یک تا شکسته بطري همان و برگشت عقب به شدت به او، کردنش
 !لرزید دخترك تن !لرزید ماشین !زد نعره و شد کشیده صورتش متري

  !شاید کرد پاره حنجره و لرزید خودش
 ! کشم  میتوناموس دزدي  میناموس بگوـ 

***  
 مهگل
 مدل ماشین دیدن با .کوبیدم ار درب و داغانش ماشین در و شدم پیاده
توجه به صداي   بیخوردم وجا   اي لحظه خانهمقابل  آشناي رنگ سفید باالي
  !مزد ماشین چرخ به لگدي حرص با چند قدمی جلو رفتم و، اوي  خنده
 ؟ کنی  میخالی من عروسک رو هدزایی گاوت بیچارهـ 
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 !زد با چشمککرد و سوت باال بلندي  مان خانه مقابلنگاهی به ماشین 
 باشه گه  میبندازه ریختت و سر به که نگاه همیشهمثل ، رص نخورحـ 
  !گردیم برمی زنیم  میدور یه ریم می، حاال

 زنگ صداي با... آمدم دهان باز کنم و جوابش را کف دستش بگذارم و نشد
 بیرون راام  گوشی و بردم رتمش ئیسو جیب درون راام  کرده یخ تدسام  گوشی
 :گفتم، اوي خندانِ کنارم ایستاده رو به وم کشید

 ؟ بله ...!طلبتـ 
 ؟  کجاییمهگلـ 

 :د و گفتمکر مشت را دستم گوشی پشت از نگیني  شده آرام صداي
 ؟ چی شده؟ که چیـ 
 ؟ اینه، زود بیايقرار بود  !يبرد آبرومونو توان معطل اینا ساعته هیـ 
  !بروم بودم مجبور !نداشت فایده هم شنید  میاگر و گفتم درکی به لب زیر
  !حاال میامـ 
 !نشدهتر  عصبی جون خان تا !دزوـ 

 !آوردم در را ادایش و کردم کجاي  لوچه و لب و هکرد پوفی، کردم قطع
 شون هسوخت سیاه پسره اون با !نباشن سیاه سال صد خوام می! توان معطلـ 
  !پوکیده اخته زغال عین
کردم اش  د و نگاه به دست دراز شدهش بلند گوشم بغل خند  تکصداي باز

  :و گفت
  ! بسپر به خودم...باال بروـ 

 کرد ام می دیوانه هرچند .زد برق چشمانمبا دیدن بطري نوشابه کوچک 
سه چهار ساله به هاي  داد که عین بچه  میی انقدر حرصمگاه هرچند !گاهی

ما فقط او راه ا، دیگران بودي  یلهـه وسـشدنمان ب افتادیم و جدا  میجان هم
 خواستگار مثالهاي  سمج آن و جون خان ستب بن به وقتی همیشه !حل داشت

 و من مجبور بودم فقط به او متوسل شوم .ددا  مینجاتماو تنها  کردم  میگیر
کسی نبود مان خانهدر  جون خان چون باالتر از حرف حرف! 

  ... بیا ماچت کنم!نگفتی معجزه دم دستته کهقربونت برم ـ 
 .لبخند زدم و کردم ریشش ته به نگاه! کرد خم جلویم صورت پررویی با
 !که میام دارم گفتم من اومدي تو چرا نگینـ 
 نگاه منمسیري که ، رشس پشت برگشت و ایستاد صاف نور سرعت به
ت و سر رف باالام  خنده غش غش صداي است سرکار فهمید تا و کردم می

 .تکان دادم
  !زلیل زن بدبختـ 
 !من بدش مدهونی خوبی تو به !هکن لعنتت خدا ـ



 p  9فصل اول   

 حرف بی. آمد  میجلو او و شدت گرفته بودام  خنده .رفتم عقب عقب
 !رفتم باال و کردم باز را بطري در سمتم به بپرد خواست  میکه طور همان

 مهم .نبود مهم بود هرچه .سر بکشم را بطري درون مایع آن مشد جبورم
 !شدم  می از آن خالصمیشههباید مثلِ  که بود امشبی
 کامم زهرمار از که تلخشي  مزه با رفتم باال که را  مایع سیاه رنگاول قلوپ

 .کردم پرت بیرون به سرفه با را دهانم آب،  کرده بودرت  تلخ را
 ؟ کوفتی این بود چی... اییـ 
 !بکند خواهد  میاثري چه دانستم  نمیمن و کند اثر تا است الزم گفت می
  !برود گوشت پس تا  بایدلبخندهایت بردي که چاي گفت  میفقط
  !دمکر قبول حرف بی
 کرده رد دردسرها همین اب را شان همه اما .بود چندم دفعه دانم  نمیبار این
 .مشدی راحت ...کمی هم من ترشیدگی غرغرهاي و جون خان دست از و بودیم
در مورد این  جون خان وات  گفت یک بار درست باید با خانواده  میپري

 شود و من  نمیموفقموضوع صحبت کنی و بگویی به اجبار هیچ ازدواجی 
اکنون ،  که اگر به حرف زدن بود. دیگر از حرف زدن گذشته بود!خندیدم می

 !نبودمها  من مجبور به این کارهاي مسخره براي رد کردن خواستگار
 یاطح کف کنده کندههاي  موزاییک روي بر و پا پنجه روي دونفري

 از بدبختی .رسیدیم حیاط گوشه آهنی پله راه به تا رفتیم  میراه آراممان  نقلی
 صداي گذاشتیم  میآهنیهاي  پله روي بر که پا یک که شد  میشروعجا  آن

 گربه کردن دك براي جون خان حتما و گذاشت  میفلک به سر ضایعشان
 زده فلک گربه تا و کرد می پیشت پیشتی و پرید  میبیرون ایوان روي احتمالی

 ! برودداخل شد  نمیبه هیچ وجه، اختاند  نمیکردم غلط به را
 کفش بند کردن باز حال در او و کردیم هایمان کفش کندن به شروع
 ! صورتمان و سر بر همچنان باران و زد  میغر اسپرتش

 ته زده توداش کمجا  ، این گن  میتو برم در از !رو پاچه و پر  تورو خدانگاهـ 
  !کرده خراب اش اچهپ

به پهلویم ، رفت باال کهاش  بارانی و آلود گلهاي  پاچه دیدن باام  خنده پخ
 .کوبید و پچ زد

گیر آورده و جا    به سالمتیگربهه هگ  میبشنوه بازبانو میتی کومان  هاالنـ 
 !نازل شه سرمونکنه و کم مونده فقط   میاعمال زاد و ولدشوها  پله زیرداره 

 تا ته تو حلقِ المصبِ من فروکه اون عصا رو ، ش فداي سرمنازل شدن
 عصا نرفته تو حلقت بدونی چه دردي؟ کجاي دلم بذارم به واهللا، کنه می
  !نخند... کشم می

 جون خان .خندیدم  میهانم را گرفتم که صدایم باال نرود وداز شدت خنده 
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 خواستگارهاي از یکی باز و بودیم برگشته پیست از هم با شب یک !گفت  میرا
! کردن دك براي بودیم نقشه پی در در خانه بود و من و او جون خان انتخابی
زنان  عصا و کنان غرغر جون خان، رفت باال که شیروانی زیر کرِمان و هر صداي
 دستش، دارد شگون بزاید خانه در اگر گربه که زد  میداد و آمد  میپیش
 در و تاریکی در وها  پله زیر و نفريدو چطور که دانست  میخدا و !زنین نمی
 کشیده پالستیک و پارچه رویش بر که پدر مکانیکی داغان و درب وسایل پناه
 شده سرخ خنده شدت از من !نبیندمان و برود جون خان تا شدیم قایم بود
 !رفت نمی جون خان و نیاید در صدایم که فشرد  میدهانم روي دست  و اوبودم
 و دل روي بررا  عصا ریز یک و دید  نمیدرست و شتندا چراغها  پله زیر
 داشتم من و کند پیدا مثال را گربه که زد ها می پارچه و پالستیک زیرمان  قلوه
 را خودش من از بهتر خیلی او! کردم  میغش علی دست روي خنده زور از

  !کرد  میکنترل
 و اخم تریخ بهم دارش نم موهاي و کوبیدم سرش روي بر ضربهام  کوله با

 :زیبایی کرد و گفتم
  زودتر از منکن ریس و راست خودتو،  پایینمامی دیگه دقیقه ده منـ 
 !باشجا  اون

 کندن به شروع تاریکی در و رساندم اتاقم به  از ورودي تراسرا خودم
 .کردم خیسمهاي  لباس

*** 
 سیخ که جون خان هاي اخم به افتاد چشمم که رفتم  میپایینها  پله از

 بود گذاشته جلویشي  ایستاده عصاي روي بر دست .مبل روي بربود  هنشست
 راپسر  آن مادر گشاد لبخندهاي توانستم  نمیور آن از !پایید  میرا من و

 ! بله بله زدم  میدادو  آمدم  میباال از که انگار !کنم تحمل
 مکرد کوتاهی سالم و رفتم جلو کنان  تق تق کوتاهم پاشنههاي   صندل آن با

 !شدتر  طویل لبخندش مادرش .لبخند زد و پریدجا   از پسرك
 رو شما کردیم پیدا توفیق باالخره ما دخترم! عزیزم ماهت روي به سالمـ 
 !ببینیم باز

  !برایش زدم زهرخند شبیه لبخندي
ي رو روبه کمی بعد از من داخل شد و درست علی! زدم  نمیحرف زیاد

 اشاره نامحسوس و ابرو و چشم با تبمر ور آن از  اما.پسرك بیچاره نشست
 دیده من براي خوابی چه باز دانم  نمیو نکنم باز دهان باشد حواسم دکر می
 جایش سر باالخرهاو  ؛بهزاد به رو پدر تعارف با !د و من چه خورده بودمبو

 اشاره با من و! نکند رویم از، هم علی چپِهاي  نگاه با را نگاهش لیو نشست
، کرد  میمهربانش زیادي که جون خان مکه سوغات چادر نآ در ماهی مامان



 p  11فصل اول   

 ظرف با نگین لحظه همان !آمدم فرود مبل روي بر کنارش و رفتم سمتش به
 خواستگاري دانم نمی، آرایشش آن با و زد بیرون آشپزخانه از، دست در میوه
  !او یا بود من

 نگین !دندکر زدن حرف به شروع صبور خانواده و پدر و کرد تعارف را میوه
  .بروم کرد اشاره ابرو و چشم با که رفت  میآشپزخانه سمت به

م و در حال رفت آشپزخانه به و شدم بلند از جا خواهی عذر با !دش شروع
 : گفتم کردن شالمدرست

 ؟ چیه ...هومـ 
 .دکر نگاهم طلبکار

 ؟  بزنمبهت زنگچقدر ؟ من چند بار گفتم با علی رفتی زود میايـ 
  !بود تو تذکر نشنیدم که زيچی صبح منـ 

 کشید دستم ازکه  بزنم بزرگی گاز آمدم و رفتم کش ظرف از را سبزي خیار
  !کرد کنترل نفسش کردن فوت با را خودش .دکر پرتش سینک در و

 یک، کنه چپمونبود  نزدیک، ببینی پیست تو نبودي !...داد حالی یهـ 
 صدا باز کرد  میدود تداش !ضشقرا ماشین اون هب خندیدیم  میفقط ساعت
  !بریم  میبریم  میگفت  میکلفت

  !تاسف معناي به داد تکان سري
  !باشه حواست نیس جون خان اون دفعه این جون خانـ 

 .آمد ابرو و چشم و گرفت جلویم را چاي سینی
 .بخوابیم غرغراش بدون بذار و امشب الاقل ببر بیاـ 

 :گفتم! نیست نجو خان که نکند غرغر .انداختم باال شانه
 ! دادهبهم قول !شبیاد روزاس همین شاهین دیگهـ 

 همان با و پوشید دستکش، رفت سینک سمت به و زدام  قیافه به پوزخندي
 .کرد سینک درونهاي  ظرف مالی کف به شروع حرص

  !کرد یخ چاي برو ...!میادش آرهـ 
 آهستهي ها قدم بالبخند بدجنسی زدم و  و کردم دستم در سینی به نگاه
 قورتم چنان چشمانش برق با، دید دست به سینیمرا  تا بهزاد .رفتم بیرون
 .دکر صاف  سینه به او  با اخمش روعلی که داد

 خودش که خورد ام می زندگی در را کسی داشتن حسرت همیشه پري
، داشتم علی مثل اي خاله دختر شوهرِ و پسردایی اگر من" گفت می! نداشت
 "؟ کار چه خواي میرو  شاهین !مکرد  میشوهر عمرا

 این همه !نبود همام  دایی پسر !نبود همام  خاله دختر شوهر !دنبو برادر
 و من خود انگار بچگی از وام  زندگی در علی... کنار بودنشان باها  نسبت

، کردم  میقصد کاري را هر که منی خود !بود و شور و هیجانمها  شیطنت
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 !بود علی بوداش  پایه که کسی اولین
 و شدم خم جلویشان بهزاد مادر انهچاپلوسهاي  تعریف تحمل و اکراه همه با
 خواهیم  نمیکردند اشاره پدر و مادر .برداشتند چاي جون خان و پدرش و مادر

  بهزادهب تا شوم رد علی جلوي از و برگردم آمدم! ببرم بهزاد جلوياول  و
 سینی آن با من و گرفت پایم جلوي پا نامحسوس لحظه یک که کنم تعارف
   !شدم زمین پخشبه شدت ، مزخرف و لیزهاي  صندل آن و چاي
  !علی کند لعنتت خدا
 مادر خفیف جیغ .دستی جلوي دهانش مشت کرداش  خنده آرام صدايبا 
 پري  شده سرخهاي  خنده از تازه، شد بلنده ک ممادر "بده مرگم خدا" و بهزاد

 .کردم فرش روي واژگون شده هاي فنجان هب نگاه و گرفتم چشم علی نقشه از
 یعنی این و نخورد تکان هم جایش از و کرد  مینگاهچپ  را علی جون خان

 !نداشتند جون خان از کمی دست هم مادر و پدر !زایید دیگر یکی باز گاومان
 !بود رو برایشان دیگر علی و منهاي  فیلم
 هم مادرش و کند کمکم تا شد خم جلویم و پریدجا   از باز بیچاره بهزاد اما
 ! او از بعد
 ؟ نشد چیزیتونـ 

 مرتب را خودم و شوم بلند کرد کمک مادرش و ردم نکنگرانش نگاه به نگاه
 .کردم
  !د پام گیر کرد به فرشش چی دونم نمی! خوبم !نه... نهـ 
 !بره پات و دست تو نشکست خوبه !دخترم خوبی خودت شکر خداروـ 
 از مادرش و هزادچشمان ب و زدم لبخند، اره علی با اشو کردم باال سر

 اندازه به چشمانشاناي   لحظهکه بود شدهم های دندان خیره آنچنان نزدیک
  !دش درشت گردو
  !خوبم منـ 

 بهزاد لحظه همان که بودند دهانم و لب خیرهکه  بود ثانیه چند دانم نمی
 هم او و تگرف سالن وسط میز بهپایش  که طوري !قدمی به عقب گذاشت

 تعجب با همه مادرش صورت سرخی شدت از .شود زمین پخش بود نزدیک
 از جا هم من .نشستند ببخشیدي با و کرد ظاهري اي خنده .کردند نگاهش

 اخم با جون خان که کنم جمع را ها فنجان و شوم خم خواستم و شدم بلند
 :گفت
 !میاد نگین !ردخت جا همون بذارـ 

 اهشـنگ اـب .مآمد فرود مبل روي بر علی نارک بار این و گفتم چشمی
 دل در کردم که مادرش و بهزاد اکراه از پرهاي  قیافه به نگاه و زد چشمکی

 .نیاورد طاقت بهزاد هنشد دقیقه ده درست و کردم  میشماري ثانیه



 p  13فصل اول   

االن شاید حالشون مساعد !  دیگه مزاحم شیموقتم یه بری !جان مامانـ 
 !نباشه

 قصداي  هانهب با هم او .نبود میل  بیهم مادرش ؛کردم نگاهشان خونسرد
ها  نقشه خندان علی و من براي چطور جون خان دانست  میخدا و کرد رفتن
 !عصایش آن با کشید می

*** 
با  علی! بود شده یکی مهگلهاي  جیغ صداي با جون خان  عصبیصداي

 از لمهگ آمد و رفت به نگاه شیطانش دست در جیب کرده بود وي  خنده
 .داد می سر تکان و کرد  میتوالت به سالن
 تمرکز با بذار افتاده کار بهاش   رودهفعال! و ربدبخت جون خان کن ولشـ 
 !هکن خالی

باال اش  و داد علی با خنده کوبید علی پهلويبه  را عصایش عصبی جون خان
 1 شارکولخوردن درد دل از و رفت  میتوالت به پنجم بار براي  کهمهگل .رفت
اش  ابري دمپایی و برگشتها  پله باالي همان از، زد  مییغعلی جپیشنهاد به 
 .کرد پرت علی سمت به را

 زمین رو از خدا !شم راحت دستت از بمیري الهی ...م ایشاهللابکن قبرتوـ 
   !توئه دست از کشم  میهرچی که داره ورت

 روي بر شتاب با و درست دمپایی و دزدید سر خنده با به موقع و، علی
 با شاهین درد پر فریاد صداي !آمد فرود وارد تازه شاهین، پسرعمویش پیشانی
 .شد یکی مهگل بلند هین و  علیقهقهه

 شاهین !برد یاد از را واجبش کار حتی ورفت  پایین راها  پله نگران مهگل
 مبل روي، اش ماهی عمه کمک به بود گرفته رااش  پیشانیکه  طور همان

 و علی خم کوبید علی شکمبه  را آرنجش و شد رد علی کنار از مهگل .نشست
 .مهگل کنار شاهین نشست خنده و شد از درد و

  !شاهینـ 
 سر زد  میحرفاش  عمه و جون خان با داشت که شاهیننش نگرا صداي با

 همیشگی عطر بوي .گرفتجا   کنارش هم در صورتی با مهگل و کرد لندب
 .درخو مشامش به قهوه
 ؟ شدن چیزیتـ 

  .مالید  میرااش  پیشانی و داشت صورت روي دست هنوز شاهین
  !پیشونیم رو کاشتی جونمباد یه فقط نیس چیزيـ 

ک نزدی مهگل مادر و پدر، ردبیاو یخ کیسه که گفت نگین به جون خان
                                                             

  .هاي مسمومیت، جهت بیرون کشیدن سم از بدن داروي مسهل درمانی بخش.  1
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 .بود شاهین صورت پی اش حواس تنها مهگل و شدند
  !شده چی ببینم دستتو بردارـ 

 با مهگل .برداشت را دستش و زد گره مهگل نگاه راباضط به نگاه شاهین
 .گزید لب شاهین پیشانی روي ملتهب قرمزي دیدن
 !شه می ودواي کبـ 

 !زد نیشخندي شاهین
  !سرت فداـ 
 ... اون پوك کله تو بزنمبرم ـ 
 زردش رنگ و پشیمان و نگران گلِهم چشم در چشم د وآم حرفش میان به
  :گفت
 !شه میچیزي ن ...گفتم نگران نباشـ 

 .زد رنگی کم لبخند شاهین حرف از پر اما جدي ي هخورد گره نگاه  بامهگل
  !بود امیدوار جدیت این به شد  میاما بود جدي همیشه چشمانش

 ؟ داري بازي فردا، نمونه جاش کنه خداـ 
  .داد سر تکان شاهین

 رنگ چه این؟ خوبی تو !نخور شو غصه شه  میدرستبا دو تا پد کشیدن ـ 
 ؟ روییه و

 و گزید لب و انداخت پایین را نگاهش و افتاد یادش تازه مهگل انگار
  !شود  میوخیمی اوضاع نکند فرار اگر کرد احساس

  !اممی... برم باید من... منـ 
 با شاهین !شد توالت داخل وباال رفت ها  پله  ازدوان دوان و پرید از جا
 روي رایخ  کیسه که نگین سمت چرخاند چشم و شد خیره او رفتن به تعجب
 .گذاشتاش  پیشانی

 ؟ چشه مهگلـ 
 یـعل اـب ثـبح حال در جون خان تا شد آرام صدایش !داد سر تکان نگین
 !نشنود

 راست بدبخت مهگلن که رفت باال چی خواستگارا قبل دوتایی نیس معلومـ 
  !صبح جاشو بندازه دم توالت احتماال تا! شده رود

 که افتاد موهایش زیباي رنگ و رویش بر شده خم گینن به نگاهش شاهین
 .کشید دستش از را یخ کیسه !بود جدید بار این
 !مذار  میخودمـ 

  !شاهین اخم از پر چشمان در دوخت چشم و ایستاد صاف نگین
 ؟ بیارمات   واسهخواي  نمیچیزيـ 
  !بپیچون و جون خان، مهگلاتاق  میرم .نهـ 
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 شوهر و عمه از ببخشیدي با شاهین و داد  سر تکاننیشخندي با نگین
  .رفتها  پله سمت به و شد بلنداز جا ،  فرهاداش عمه

 را بازویش و رفت شوهرش سمت به جون خان کردن سرگرم براي نگین
  !علی الا آمد  نمیبر جون خان پس از کسی .دکشی

*** 
  مهگل
 بد و بیراهی به علزیر لب  طور همان و کردم  میخشک دستمال با را دستانم

  !گفتم می
 من حلق در که بود رفته کش کجا از و چطور را سیاه مایع آن دانستم نمی 
  .مکرد اعتماد او به که احمق هم من و کرد فرو

  !کوبیدمش و شدم داخل، کردم باز را اتاق در
 ؟ شدي خوبـ 
 نگاه دست به سیگار او و زدم کوتاهی جیغ تختم روي نشسته ويا دیدن با
 .کشاند پایم تا رس به

 ؟ زبا داشتی خواستگار ...؟گفت  میچی نگین؟ کرده چیکارتـ 
 اتاق گوشهي  زباله سطل در را دستمال .انداختم باال شانه طلبکارش نگاه از
  .نشستمام  نفره دو تخت روي بر کنارش .رفتم سمتش به و کردم پرت
 !سیگارتـ 

 .پرید باال و دکرهایش  انگشت بین دود حال در سیگار به نگاهی
  !نبود حواسمباز ، آخـ 

 .کرد باز را اتاق پنجره سریع و کرد خاموش سطل در را سیگار
 !نکنه اذیتت پنجره دم بیاـ 

 نگاهش و دادم تکیه پنجره به، او به رو و شدم نزدیکش .شدم بلند از جا 
 و تیپ آن با، برجسته ورزشی هیکل و بلند قد آن با اما .نبود زیبا .کردم
 !بود دختري هر آرزوي شاید ! مارکشهمیشه قیمت گران چنانی آنهاي  لباس

   !شد یمبی هم محبو بازیگرداشت  هک خصوص به
 پیش کور و سوت شب و بیرونبه  خیره و بود داده تکیه پنجره لبه به دست
  :وابه  خیره من و .بود رویش

 !شد تر کم اما قرمزه هنوز پیشونیتـ 
 .دیدم  میمهتاب نور روشناي در را اش  همدر چهره و نکرد نگاهم

 !طفره نروـ 
بوي  از پر، سیگار بوي جاي اتاقم در دیگر .نگرفتم نگاه لیو کشیدم نفسی

  !بود قهوه
 ؟ رو چی جوابـ 
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 ؟ خواستگارا این جونت از خوان  میچیـ 
 ؟ برم بزنم دم خونه تا اطالع ثانوي خواستگاري ممنوع؟ پرسی  میمن ازـ 

 بوي و سمتم برگشت حرص با، فشرد  میمحکم را پنجره لبه دستش
 .آورد جومه سمتم بهتر  شدید عطرش

 ! االن موقعیت خوبی واسه ازدواجمون نیس...متون  نمیاالن من مهگلـ 
 دانم نمی. کرد سردتر را آتشش، اش طوفانی نگاه  بهخونسردم و آرام نگاه
 !گرفتم  نمیمن که گرفت  میآتش زود انقدر چه براي
 ؟ ام واسه بگیر عروسی و خواستگاري بیا فردا همین بدو یاال گفتمبهت  کیـ 

 یک کاش! فهمیدم  نمیکه داشت حرفی و زد  میدو دواش  مشکی چشمان
  !کنم درك درست !بخوانم درست را شاهین توانستم  میبار

 !شد زمزمه ش و صدایپنجره لبه به کوبید دست و کرد پوفی
 ذاره نمی! ببرم پیش کارمو ذاره نمی! کنه  میابودمن داره صبوریت همینـ 

 ... غلطمو
اش  پنجره روي دستو آن  هم روي فشرد دندان و داد قورت نزده را حرفش

 :دکر مشت را
 ! گندش زدن!خرابش کردن که زندگی این بشه خرابـ 
 ؟ گی چته  نمیچرا؟  شاهینکنه  میاذیتت چیـ 

 .زد نیشخند رویش روبهبه  خیره
 !د خیلی وقت پیش گفته شده بودبو تنیگفـ 
 مامانم و بابا، نه  علی!علی که داداشته نه من !کنم کمکت بتونم شاید بگوـ 

تر  داغون خودتو فقط نزدنت حرف این با ...بهشون داري اعتماد که جون خان و
 رو از رو مسخره درد این بار الاقل... کنه کمکت یکی بگو الاقل !کنی می

 بهرو  خواستگار همه این من !هیچی ازدواجمون و من! کنه کم دوشت
 ؟ شین  میچی مشکلت و تو !کنم  میرد شم بقیه کردم رد خاطرت

 باال و پایین وخیم حال آن با چطور که دیدم را گلویش سیب رخش نیم از
  !گرفت خشاش  پی در صدایش و شد
 !تنها نسبتی که باهام نداره داداش بودنشهـ 
 ؟ یهچ علی با مشکلتـ 

  !شد کوبیده پنجره حفاظ به تر کممح مشتش و !صدا باال برد
 ... علیِ اون !هعلی من مشکل همهـ 
 هنوز! رو روبهبه  خیره هنوز .گزید  به دندانلبم و کرد  مینگاهش بهوتم

 بیراهه کدام به !داد  میسیر کجا به را مغزش دانم  نمیکه تاریکیبه  خیره
 ؟ بود نشسته اههبیر این کجاي علی و کشاند می

 کل هم با ظاهر به اگر !بزند را حرف این شاهین شد  نمیباورمهیچ 
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 در را شاهین حرص همیشههایش  حرف با علی و کردند  میبحث، انداختند می
 هم را همدیگرد و نبودن عمو پسر  فقط.از بچگی مانند برادر بودند اما آورد می

 و نگین از تر بزرگ شاهینِ و من وقتی .دندز  میصدا "داداش" یحتی گاه
 را نگین بودنش تخس همه با علی وقتی !دادیم  میبازي هم را دو آن علی
 فهماند  میعلی به بزرگه داداش لحن با و دکر  میبغل را نگین شاهین و زد می
  !نیست کار در بازي بزنی
 با !نگین با علی و شاهین با من !خواندیم درس هم با !شدیم بزرگ هم با 
 تجربه را عاشقی... حتی و کردیم رد را بچگی هم با .کردیم درك را نیاد هم

 !شدیم عاشق... با هم اصال !کردیم
 ؟ ات واسه بود برادر جزـ 
  !برادر ههـ 

 حیاط در و بود شاهین ناخوش نگاه و تیغه سه صورت بهام  درمانده نگاه
 و دادیم ی ملم چوبی تخت روي بر نفري چهار !کردم سیر سالگی ده خانه
! کرد  میکمین سرمان باالي، دستش کنار کنان لق  قل سماور یک با جون خان
   :گفت  میو پرید  میباالهو   یک؛بود گرفتهبه دست  هم چوبی کش خط یک
خیس میشم  االن ببین ببین دارم آب به دست، جون خان گم  میاسرـ 

 !تربیت خودتی  بیاون وقت
 زد  میمحکم چنان !هم راهایش  کلک وها  غدرو !بود بر از را بچه جون خان
 و خندید  میغش غش دردش از !خندید  میعلی که پسرك تراشیده کله پس

  !کردند  میبازي کلنگ الاَ ما چشم پیشاش  افتاده میان در ییک هاي دندان
 علی !داشتمان  همه از بیشتر ریز ریز را علی هواي جون خان البته که

  !بودتر  تنهامان  همه از اما تخس علی !پدر و مادر بی
 پی همیشه !نبود شاد علی مثل، داشت که امکاناتی همه با اما شاهین

 .خواست  میراتري  باال همیشه !آورد  میبه دست باید که بود چیزي
 جز اینه که، خودشه زندگی پیِه که بیچار اون؟ ده  میزجرت علی هچیـ 
 و میره جیبت تو پول کرور کرور تو و بده نگینشو خرج تا کنه  میجون داره
 میاي روز یه !رديکم ا شوکه !گی  میچی فهمم نمی! خودتی ارباب و میاد
 و بازي باید گی  میروز یه !جوره عروسی برگردن بابات و مامان گی می

 گی  میاالن مثل روزم یه !کنمب فکرشو، شهتر  خلوت سرم شه تر کم تمرینام
 ؟ من کنم باور ور چی !دشمنم شده علی و خوام  میفرصت

  !اونه مشکل همه کهـ 
 ؟ گی الاقل دلیلت چیه می؟ شه می حل تو مشکل کنم باورـ 
  !تونم نمیـ 

  !زد  نمیحرفاي  جمله یک کاش
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  ؟...مثال رازدارت؟  شاهیندیگه زندگیت زن بشم روز یه قرارهـ 
 تمسخرم از پر نگاه در سرخش نگاه و چرخاند مکثی از پس را سرش
ردممن شاید  ث ومک... مکث !نشست از بویی انگارها  همین! مکث این در م 
 بود حاضر که دارمجا   تردیداین  کجاي دانم  نمیمن و دهد  میتردید گندآب

  !ندبک سختی به... هم مکث و دبگذر و دببین
  !مهگلـ 

  !بود گرفته را بویش و رنگ هم زدنش صدا
... نگفتم عمرم تو حاال تا کس هیچ هب... من ...شناسیم می! دونی  میخودتـ 
 ... ولی
  !مکث آن باز
 !ببخش منوـ 
 ؟ بابتـ 
  !اومد پیش که چی هر بابتـ 

نفسی کشید و پس از آن ! کشید پست و برگرف نگاه و کردم نگاهش تنها
 !دستی به صورتش

 خشک من و رفت در سمت به سرعت با و برداشت تختم روي از را کتش
 شد باز که در و کشید و گرفت را دستگیره !کردم  مینگاهش جایم سر شده

 !برگشت  وایستاد
  !دنبالت میام باش آماده هشت !سامیاره نامزد تولد شب فرداـ 

  !مکث
 ي راحتدب زنم خورد بهها  کوفتی این از دیگه بار یه بگوام  علی اون بهـ 
  !کن استراحت برو !مگذر نمی

 !پریدم باال در شدن کوفته صداي با و کوفت را در و زد بیرون
 به نگاه !نشاندم لب روي بر اوهاي  مکث ازتر  مزخرف خندي زهر "زنم"

 با بعد لحظاتی و کشاندم رفت بیرون و شد رد داخلش از که کوچکمان حیاط
  !فشردم هم روي چشم... پاجرویشهاي  الستیک قیژ و استارت صداي
 ؟ بودم نشسته تردید گندآب این کجاي من

*** 
  !پرید شمانمچ
  !همراهش به هم تنم بعدي گومپ صداي با
 ! پاشو که گاومون دو قل دو قل زایید!شوپا بلقیسـ 

 .مکشید محکم را پیچم در پیچ موهاي و تخت روي نشستم آلود خواب
 !بودم پریده شدت با آن از که خوابی شوك و خوابی  بیاززد   میقلبم
 ؟ پري تو اتاق من  میريچه خبره دم صبحی این طو! عمته بلقیسـ 
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 صبح دم هم وقتی و نبرد خوابم شاهین فکر از شب نیمه تا قبل شب 
 خروس، افتاد  میهم روي داشت خورشید نور گرمی با چشمانم کردم احساس

 .د روي سرمش خراب آوار مثل محل بی
 !زنه  میصدات  بیا باال بلقیس دارهماهی عمهـ 

  .کرد  میاصد را مادرم داشت، دش درشت چشمانم
چشمم تازه باز شد  جلویش را بگیرم و تا سمتش به پریدم تخت روي از
اش  نیمی وه بود کرد شلوارش درون ش راپای از نیمی دست به شلوار! انگار

 از پس تازه و کردم نگاهش مات! پوشید  میعجله با داشت و بود مانده بیرون
 .مکرد ور آن را رویم و برگشتم زود! است خبر چه فهمیدم ثانیه چند
 صاحبتو  بیبونتن من اتاق تو نداري بچه و زن مگه تو !بده مرگت خداـ 
 ؟ پوشی می

   !شداي  به جونِ بلقیس عجلهـ 
  ! برو بیرون!تربیت بیـ 
 ! منم با شاهین جون یکیهشلواريزیر، چیزي نیسـ 

 جدي صداي، کهآید را بارش کنم   میدهان باز کردم هر چه از آن بیرون
 :ن هر دویمان را ساکت کردبیرو از شاهین

 ؟ جا اون خبره چه؟ مهگلـ 
 ریز ریزام  قیافه به که علی به رو ؛ زده به آنتکیه و در رفتم پشت ترس با
 :کردم آرام صدا خندید می

 ؟ جائه این نگفتی چراـ 
 تو اتاق اومدم گلیم گل زیرشلواري دادن نشون واسه کردي رفک پسـ 

بحی هنوز چشم باز نکرده بودم از پنجره دیدم عین دم ص؟ کردم عوض بوننت
  واهللا نتونستم شلوار.راغتـاد سـمیگ میگ خدابیامرز داره میاد که بی

 کن شکر برو !با همین لنگ و رون پریدم اتاقت! صاحاب و بکشم باال که بی
  !شد گرم فکش ظهري دم دیدش جون خان
  !مهگلـ 
 دست و کشیدم بلندي هین ،شد  مینزدیک داشت که شاهین صداي از 
ي  پوسیده خواب لباس که کردم وضعم و سر به نگاه .گذاشتمهایم  لب روي
 .بود افتادهتر  پایین شانه از هماش  یقه تاي یک و بود تنم ولم و شل و وسیط

 !اند ایستاده هوا در سیخ مثل فهمیدم  میچرخاندنم چشم همین از هم موهایم
 :درمانده شدم

 !علیـ 
 . دست در جیب شلوارش برد؛ندیدخ میخونسرد 

 اندام عرض این جلو خواي  میجوري چه عروسیتون صبح دونم  نمیمنـ 
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   ! نگاهشو  قیافه؟ کنی
 !مدنبال بیاد شب بود قرار! کنه  میشروع باز ببینه طوري این منو بیادـ 

  !نخند تو رو خدا
. بیرون بیا نک عوضجا  اون، بیداره نگین، ما اتاق تو برو تراس از بیاـ 
  !پیچونمش می
  .سمتش به پریدم ذوق با
  ؟ تو بودي کی علیـ 

 ؛عسلی چشمانش در چشمانم خندان شد و صورتم در یک سانتی صورتش
 ... آمد حرف بزند که

  !مهگلـ 
 تنم بر رعشه زد  می تق تق که اتاق در پشت از و بیرون از شاهین صدايباز 

 .مشد جدا، خندید  میسبدجن که علی از .گزیدم لب و انداخت
 و داد صداي که شدم  علی و نگین اتاق وارد و کشیدم کامل را تراس در
  .شنیدم علی با را شاهین بیداد

 غر سرم برلم داده بود و  فجیع عیتـوض آن با شان نفره دو تخت در نگین
 گرفتن بو و شدن کش نخ ذره یک بدون را مارکشهاي  لباس که زد می
  .گردانم میبر

 و کردم پیدا دورش ي فهحمل میان از هم رااش  گوشی، غرغرهایش میان رد
 و مریضم که دهد توضیح جوري یک را امروز که گفتم و گرفتم تماس پریا با

 کرده پف چشمان این با و امروز را دوز و دوخت حوصله !آیم  نمیآموزشکده
  !نداشتم  راخواب پر

 بر غلتی و گرفت هوا در .دمکر پرت نگین سمت به کردم قطع که را گوشی
 عریانش پاهاي و ریخت صورتش نیمه روياش  رنگی موهاي و زد تخت روي

 .شدتر  نمایان
 ؟ ملکه ببرنتون خوان  میکجا ظهري دم آقا حاالـ 

 حرفی یک شاهین بار یک! اش دیوانه شوهر را بلقیس و گفت  میاو را ملکه
 از آن روز دیگر !کرد عرفیم ملکه دوستانش به مرا و پرید دهانش از و زد

  !شدم دو این مسخره
 !یمبخر لباس مباز مریب خواد  میالبد دوستاشه تولد امشبـ 

 !شد نمایان آینه داخل از نگین پوزخند
 !و خببر خودت بپوش چی یه !نیس که عروسی، تولده! مومرد اوهوووـ 
 .کشیدم لب روي و کردم انتخاب را ملیحی کالباسی رژ
 !میلیون ی دویک زیر لباس نپوشیدن واسه کردنش راضی تا .برم فعالـ 

 !بود تجمالت اهل من از بیشتر نگین !شد مسخره بار ایناش  خنده صداي
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 و است چند لباس آن قیمت که بوداي  زنانههاي  حرف این اهل من از بیشتر
 ؟ ام خریده معروف برند کدام از را یکی آن

 تو رفت که روزي از؟ کردي قتد !ها شده مسخره نامزدت این چقدرـ 
 ... سینما

 !رفتم حرفش میانبا عجله  !گفت دار کش و ظغلی را نامزدت
 !حرفاي خاك شده رو پیش نکش نگین؟ گیره  نمیخودشو بازیگري کدومـ 

 !خوشش میاد منم احترامشو نگه داشتم
، زده پنکک نیمه و نصفه صورت روي بر را گونه رژ ناشیانه و تند تند
 .انداختم باال شانه و کردم نیشخندش به نگاه آینه در و مکشید می

  !کنم  میدرکشـ 
 و کردم تن به  مشکی سفیدشلوار مانتو دست یکهایش  متلک میان در 

 بیرون من اتاق از هم علی و شاهین ؛رفتنم بیرون با بالفاصله .زدم بیرون
 .شدم چشم در چشم اخمو شاهین با اول من و آمدند
 !سالمـ 

 و زدم زلبهش  نگرانم نگاه با .نبود لبش روي لبخند که افتاد علی به منگاه
 و من، رفت پایین راها  پله حرفی هیچ بدون  وزد را همیشگی چشمکسریع 
 .بودم مانده رفتنشبه  خیره
  !بخیر ظهرت !وم خودمخان سالمعلیک ـ 
 .ودهویدا ب دیگر شدنم بیدار خواب از دیر !بود نفهمیده را چیزي هر اگر
  !میاي شب گفتیـ 

 ادکلن بوي .کرد کتانش چسبان و راسته طوسی شلوار جیب در دست
 !دوم طبقه کوچک راهروي آن در کرد  میغوغا امروزش

 بود آزاد وقتماگه  و !ه؟ش تنگبرات  دلم ندارم حقمن  منتها !شب گفتمـ 
 ؟ زنم دیدن بیام
 !ها کرده گیر سوزنت حاال تا دیشب ازـ 

 گوشم نزدیک و کشید را بازویم و آمد سمتم به و شد پیدا بشیا کم لبخند
 .کرد زمزمه

  !نمیارمتهم  دیگه بریم بزناس  آشپزخونه جون خان تاـ 
 در مادر با را جون خان فاصله همان از ؛رفتیم  پایینها  پله از و زدم لبخند

 :گفتم.دیدمسفره  چیدن حال
 ؟ بودش    چهعلیـ 
 ؟ بودش   چهـ

  !بود جوري یه بیرون اومدین اتاق تو از دونم نمیـ 
 ؟ جوري چهـ 
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 ؟ کردین بحثـ 
 !نهـ 
 حال  بیچشمک آن از و نزن اضافه حرف دیگر یعنی که قاطعش "نه"از
 ! خیالم راحت نبوددیگر اصال  علی

هاي  لباس ازبود  پر او که عالقه موردهاي  پاساژ همان از یکی در را ناهار
 غروب از قبل ساعت دو یکی تا و خوردیم ازیگرانب و هنرمندان مخصوص برند

 از مردها اکثر مثل شاهین که این از . بودیمیمانبه دنبال لباس براي هردو
 زیاد حساسیتش گاهی اما !آمد  بدم نمیداد  میاهمیت و نبود متنفر خرید
، همیشه به تیپ. شدم به عنوان یک دختر خسته می من که انقدر، شد می

 دوست، بپوش شیک هم خانه در گفت می. کرد  میدقت یشمآرالباس و حتی 
 از باید منی مال وقتی، باشی برتر همه از باید !باشی داشته کم کسی از ندارم
 .کردم  میدرکشاش  اجتماعی جایگاه خاطر به !باشی برتر دختري و زن هر

دوستانش که  از یکی به واسطه که بود دوسال تازه و بودن شده شناخته خیلی
 شده سینما وارد ؛خبر داشت ششدن مشهور و حرفه این به شاهینعالقه  از

 داشت که جذابیتی خاطر به اما، فیلم بیشتر بازي نکرده بود دو یکی بود
ابراز محبت  شاهینبه شان  عالقه و ذوق دادن نشان براي مردم دیدم می
  .کردند می
 گرفتم در تگیرهدس هـب تـدس شکريـت اـب، زد رمزـت هـک  انهـخ در لويـج

 گرهاش  خیره نگاه به نگاه و برگشتم .صدایم کرد که شوم پیاده خواستم و
  .زدم
 ؟ داشتی دوس لباستوـ 
 ؟ نداشتم دوس گفتمـ 

   !برد فرو چشمانم عمق به نگاه
 .شد آرام صدایش

 ؟ کردي اعتراض کی توـ 
 !م بوده روي بر نگاهمان هنوز، شدتر  وسیع لبخندم

 !من االن پیشت نبودم که نبود خوب اگهات  سلیقهـ 
همیشه  !شد  میگرممشد و من  حرکت  بیلحظات و ماند چشمانش خیره

 را چشمم راز کردم  میحس، کرد  مینفوذ مانچشم عمق به شاهینوقتی نگاه 
 شده گم چشمان این در خواسته چقدر فهمد  میکردم  میحس !خواند می

  .کردم کورش من و است
 و راست کمی  راسرم روي پشمی زمستانی کاله ود  .شد نزدیکم سرش
 را گردنم شال  ومکشیدام  پیشانی روي موهاي تار روي دستی، مکرد ریس
 .مکرد  تنظیم
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  !مهگل تکی !؟دونی  میتکی توـ 
 .داد سر تکان و راام  گیجی فهمید

 پیش !گم  میزیاد چرت میام تو پیش من !کن فراموش و دیشب حرفايـ 
 بشی مجبور مدت یه ...اگه مهگل، نگفتم دلم رو درد از یعل حتی، کس هیچ
 ... وکنی صبر و کنی رد خواستگار دوران این مثل بازم

 جنس از پروار و  زمزمه صدایش .انداخت چشمانم نگاهش را به و کرد مکث
 ! شدحسرت

 ؟ کنی  میصبرـ 
 ؟ شاهین گی  میچیـ 
  !بده منو جوابـ 

 !لبخند تا بود خند تک یشترب !زدم کوتاهی و ناشیانه لبخند
 !کن راحت وشخیال وجون خان این !بیار در ترشیدگی از رو ما بیا باالخره توـ 
 !؟خوبه، کنم  میصبر قیامتم تا من
 .گرفت لبخند رنگ چشمانش 

گر ا شد  میشیرین شاید، فلج دلِ و شده کورهاي  خواسته همه با زندگی
هوا   بیراام  زهر زندگیهاي  جام و من... یمداد  نمیخوردش به زهري خودمان

  !باال رفته بودم
*** 

 موهایش.بود نپوشیده هنوز را لباسش، زد  میچرخ آینه يرو روبه شده آماده
 به هم نگین و علی .بود ریخته دورش به ساده و بود زده اتو برایش نگین را

 بودند دعوتبه مهمانی ، بود کرده را شاهین سفارش که دوستی همان خاطر
، زنش تمناي و خواهش خاطر به هم علی که بود کرده اصرار انقدر نگین و

 !قبول کرده بود
رو به   با لبخندو گرفت نگاه، بودن هم به رفتن ور حال در کهاز آن  گلهم

 .ددا دلبه موهایش  کمی و برگشتآینه 
، شبتون آخر براي بذارین اینارم اشینـ پ!یاشـن دبختايـب بابا پاشینـ 

  !شین آماده پاشین !چسبه می برگشتین هستینام  خسته
 با را زنش علی و درآورد را جیغش، خورداش  کله پس که علی ابري دمپایی

 .کشید آغوش به عشق
 اسمشم؟ هان،  بسازیم بلقیس اتاق تو و اولمون جوجه داري دوس عزیزمـ 
  !ماگل ذاریم می

 !بود شده ماهر دیگر علی  امابرگشت سمتش به مهگل دست از علی دمپایی
 وردرفت که م کنار می نانک جیغ جیغن که نگی روي کرد خم سر خنده با

   .نگیرد قرار اصابت
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 مهـه گرـدی را گلـمه آزار و تـاذی از برد  میذتـل میشهـه  علیکه این
 !دانستند می

محرمیت بین علی و نگین  جون خان غرغرهاي و اصرار هب که بود یماه پنج
ها  تر قبل از علی !بودند نرفته خود زندگی و خانه سر هنوز اما، بودند واندهخ

 را علی خواهانهاي  نگاه کسی هر از بیش مهگل و داشت دل در را نگین عشق
 .گوید  نمیچیزياش  زندگی وضعیت خاطر به دانست  میو دید  مینگین به

 در ریز یک مادرش و پدر که نگینی برابر در و نداشت مادر و پدرعلی 
 کمک با .دانست  میکم را خودش بودند کشور از خارج تجاري سفرهاي

 .کرد  میخودش کار دیگر که سالگی چهارده سیزده تا خواند درس جون خان
 از پر که نگینی مرفه زندگی براي اوهاي  تالش دیدن با همیشه جون خان

 از وجودت تو بینم  میمن !پسر رسی  میتو "گفت  میبود متفاوتهاي  خواسته
 "!شی  میبیشتر هم خواي  میکه اونی

 پیانو و گیتار کالس، رفت  میخیاطی مهگل که آموزشگاهی همان در علی
 به که ماشینی آن با، بود مجبور و بود کم نگین براي وزنه اماد کر  میبرگزار
 مسافر گاهی، رسید  نمیشاهین عمویش پسر بلند شاسی ماشین پاي گرد

 خواندن درس فکر مهگل پافشاري با و بود کرده نام ثبت ارشد براي .کند کشی
 معماري .کرد میهم  طراحیها   خیلی وقت.دبو افتاده سرش در استادي و

 دکوراسیون و احیِطر کرد  میادهاستفاش  تحصیلیي  خوانده بود و از رشته
  این که براي نگین و لبخند روي لبش هر کاري!دز  مینقشه خانه و آپارتمان

 ... شکار بودبراي همه آ، کرد می
 در ذوق که چقدر مهگل و رفت بیرون اتاق از باالخره شدن آماده براي نگین
 .دید بازیگري و بازیگر عاشق  کهاوي چشمان
 تخت روياش  شده پهن لباس سمت به گلهم، بست را اتاق در که نگین

 .بود مانده لباس به خیره علی، رفت
 !میادش االن؟ جناب بپوشمش هست اجازهـ 

 شده دوزي سنگ سر تا سر لباس بههی نگاو  کند لباس روي از شمچ علی
 .کرد شدار آستین و

 ؟ بیاي خواي  میاین باـ 
 ؟ داره مشکلیـ 

 مکث از پس مهگل و شد خیره مهگل چشم در چشم سکوت پر  وتنها علی
 :آهسته گفت... خوردجا   او نگاه
 .دیگه داره آستینـ 
 ؟ داده هشتصد و یک این واسهـ 
 زدن سرکوفت براي بار یک شده بودن !بستش و چفت  بیدهان ن ونگیاز و ب
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 و نکشد بیرون شاهین حتی و مهگل زبان زیر از را قیمت یک ششوهر سر بر
  !نزند جار
 ؟ منپوش داره مشکلی آرهـ 

  مانع رفتنش شد ومهگل و رفت در طرف به و برخاست از جا حرف  بیعلی
 .ایستاد جلویش

  !بگو مشکلشو؟ کنی کوله و کج قیافه روز دور تا خواي  میبازـ 
 .دکر مکث باز و کرداش  هساد کرده و آرایش قیافه به کوتاهی نگاه علی
 ! بودرویش روبهچشمان دو دو زنِ دختر هاي  خیره در خاکستريهایش  عسلی

  !داشت غیرت ود وب مرد ذره یه پزش و دك این جاي به کاشـ 
 به خیره پرید و از جا مهگل . در را کوبیدو رفت بیرون و زد کنار را مهگل

 .نکرد لباسش به هم نگاهدیگر  و بست چشم !داد بیرون نفساش  رفته جاي
 را هوایشجا  همه و دانست  میگلهم نداشته برادر را خودش علی که این

 عادي هم نگین براي دیگر، بود حساس کارهایش روي دیگري جور و داشت
 همه براي،  هم بود  میهم با باید داشتند اگر ذیتیا و آزار که این .بود شده
 باران و برف در هم با، رفتند  میرالی پیست هم باهمیشه  .بود شده عادي
 و زدند  میقدمبدون چتر  پایان  بیبارش زیر خیابان در و خوردند  میبستنی

 یاد زدن گیتار هم باآنها ! خندیدند  مییکدیگر شده پرت برفهاي  گلوله زیر
 بود شده بودن هم با این و خواندند  میهم با... زدند  میبا هم  وبودند فتهگر

 لباس از بیش !آینده شاهینِ از بیش تر کوچک برادر اهمیت باال بودن نظر
 مهگل علیِ وقتی اما بود کرده انتخاب عالقه با که میلیونی یک باالي خریدن

  !تمام! نه یعنی! کرد  میسکوت و درچشمش زد  میزل
 چطور دید شاهین و پوشید پرو در وقتی بود یادش !نزد تن را باسشل

 تردیدي هیچ بدون و کرد باز را کمدش در .ددا  میتحسین برق چشمانش
  .ش را انتخاب کرددار پاشنه براقهاي  کفش با ی راشکم شلوار و کت

 پالتویش، اش گوشی روي بر شاهین زنگ تک با و انداخت سر روي را شالش
  .زد بیرون اتاق از و انداختاش  انهش روي را

 اتاق دم اما نه یا آیند  میهمراهشان به که بپرسد تا رفت آنها اتاق طرف به
 !ماند هوا در زدن در براي دستش

 کالس همراهش برم بذار گم می! کردي ام خسته! نگیر ایراد مناز  انقدرـ 
 بخونم بذار گم می !شی  میبل شی  میال بشی بازیگر !نه گی  میبازیگري
 بهونه باز و بزنم چهچهه کم یه آرزومه !کردي کشف صدامو خودت خوبه صدام
 عاشق من، کنم بازي اترئت الاقل بذار گم می! متنفري زن خواننده از میاري
 که برم جمعشون تو جوري بذار الاقل !درك به  همهذاري نمی! شدنم معروف

 مامان من !علی کردي دونیمزن !باشم حدشون در که برم جوري !خواد  میدلم
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 ! رم بیاطاقت تونم نمی، ردناونی بارم طوري این بابام و
 شد دستش در گوشی به خیره .گزید لب و انداخت پایین را دستش مهگل

  !بود آرام علی صداي !زد  میزنگ شاهین که
 فیلم خودم واسه !بخون خودم واسهگفتم ؟ کی گفتم همه اینا تعطیلـ 
 دیگرون واسه زنم خوام  نمی.عزیز من کنی توجه جلب امخو نمی! کن بازي
  !باشه
  .نکن تکرار من واسه باز غازتو یه من صد حرفاي اینـ 

  :نفسی گرفت و ادامه داد
؟ نشم ازیگرـب که دارم کم چی .کنم یـزندگ شاد .باشم شاد خوام  میمـنم ـ
 میاد ور گلمه بر و دور چطوري ببین !بنداز خودمون شاهین همین به نگاه یه
 چیکار مهگلش واسه ببین !ببینش امشب برو حاال !باشه چشم تو همیشه که

 که اونی به زنش خواد می. باشه سر همه از زنش خواد  میچون؟ چرا !کرده
 دلش به حسرت ور اون زناي دیدن باو  نکنه دق، نکنه عقده، برسه داره دوس
 خونه این تو شدم نیزندو مهجا  همین بازیگري واسه من وقت اون .بمونه
 ... که نکبتی

 !نه یعنی نه گفتمـ 
 در صدا به مهگل گوش دراي  لحظه را سکوت علی محکم و جدي صداي

   .افتاد  میشور به داشت دلش .کرد ریجکت را شاهین تماس مهگل .آورد
 کاري دلش بخواد با زن و زندگیشهر شاهین !منم من و شاهینه شاهینـ 
 .بشه توجه مرکز زنم خواد  نمیدلم من! نداره ربطی هم تو و من به !کنه می
لج نکن که امشب  .بمونه خودم واسه ولی بپوشه گونی زنم خواد  میدلم

 !نرفتن بشه نگین، رفتنمون
  .گزید لب و پراند از جا را مهگل نگین جیغ صداي 

 .نداشت را شدت این بههاي  زدن جیغ حق نگین، بود اگر و نبود جون خان
 و صبور همیشه علیِ سر بر عربده و شد  میخفه گلو در صدایش ودب اگر که

 ! کشید  نمیتحمل از پر و ساکت
 ؟ اینا چشونهـ 

 .داد سر تکان وافتاد  نگرانش قیافه و مادر به نگاهش
  !برم تونم  نمیمنتظرمه در دم شاهین !کرده شروع نگین باز .دونم نمیـ 
 هواي خودم! قولی بد از نمیاد شخوش نذار منتظر و پسر برو، معزیز بروـ 
 . رو دارمدوتا این

 صداي و فشرد را دستش در گوشی و شد خیره مادرش به تردید با مهگل
 !رفت باال نگین جیغ و گریه
 بفهم، دارم دل منم... پوسم  مینباشم آزاد .پوسم  مینخونم... پوسم  میمنـ 
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 منو !رو اون باید منو ببري ...ببري منو باید... ور اون برم خوام  میمن !دارم دل
 من...  منو محدود نکن!عهد دقیانوست زندونی نکني  با این افکار پوسیده

  !میرم آزادي نداشته باشم می
  .شد هکشید اتاقشان در سمت به مصمم مهگل

  !نمیاد بگو شاهین به برو تنهاست علی .مامان رم  نمیمنـ 
 در را دستش و شد اهرظ جلویش مادرش، نرسیده در دستگیره به دستش
 .فشرد گرمش دستان

 کنم  میآرومشون میرم من! نبیندت نگین برو تو .بشه چیزیش ذارم نمیـ 
 ؟ خوبه، شه بهتر دم  میجوشونده یه هم علی به

  !رویش پیشهاي  تردید و ماند مادرش چشم در چشم باز
 !تولد جشن بیاد خواست می... !ها باشه حواست مامانـ 

 پایین از پدرش و شد بلند خانه زنگ صدايزمان   همو دادن  سر تکامادرش
 .زد صدا
 !توئه منتظر در دم شاهین بابا مهگلـ 

 باتر  آرام انگار که رسید میبه گوشش  علی صدايد، کر اتاق در به نگاهی
 را نگینش نازاالن علی ، زندگی آنها را حفظ بود دیگر، زد  میحرف نگین
 ... خودش اما !خود آرامش با کرد  میآرامش، کشید می
 بیرون دلشوره از پرریع و سهاي  قدم با و کرد خداحافظی پدرش و مادر از
 طبقه فکر در و گذاشت  میزمین روي بر پا کنانش  تق هاي تق کفش با .زد

 ! غرق بودهدونفر اتاق آن کنج وشان  خانه باالي
 اوي  انهمرد تیز عطر بوي حتی و کرد جانی  بیسالم و شد ماشین سوار
  !نکرد پرت داد  میخش را مغزش که چیزي آن از را اش حواس

  !مخانو سالم علیکـ 
 پنجره سمت به نگاه و گرفت ماشین بخاريهاي  پنجره جلوي را دستش

  !شان نهخا دوم طبقه زده باران
 ؟ ما با نمیان؟ کوشن اینا علیـ 
 ! برو نهـ 
 منتظر فقط میاد مهگلم گفتم بهش !کرده حساب علی رو امشب سامیارـ 

  !شماست
  !اونا میان، بروـ 

 بهترین از یکی در شاهین و علی مشترك دوست سامیار نامزد تولد جشن
 این کههایی  جشن همه مثل دانست  میمهگل و شد  میبرگزار شهر باغ تاالر

 دیدن آماده را خودش باید اکنون، بود گذاشته پا شاهین با سال یک
 بار این منتها !دید  میزیونیتلو قاب در را اکثرا که کرد  میآشناییهاي  چهره
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 معروف بازیگر همه این شاهین با که اولی دفعه مهگل و !متفاوتشانهاي  چهره
 وها  قیافه آن و دختران متعجب از زن و و بود کرده ذوق قدر  چهبود دیده را

 ... !وجق و عجقهاي  لباس
 جاي تا گرفت تاالرمقابل  رانزاگ خدمت از یکی را شاهین ماشین ریموت
 .گرفت مهگل يرو روبه را بازویش دم همان شاهین و کند پارك مناسب

  !شما تحویلـ 
و کوتاه هاي  سالم درگیر .شدند وارد و گرفت دست در را بازویش خندهبا 

 با و ایستادند می جلویشانگاهی  .شد  میدراز سمتشان به کهبود هایی  ستد
 لبخند تنها اما .بزند گشادهاي  لبخند بود مجبوراو نیز  گرفتند  میگرم شاهین

 مردان تک تک هم بعد و دختران و زنهاي  لباس رنگ به نگاهش قتیو زد می
  !نکوبد خود سر بر که شد  میمشت محکم دستش .افتاد می
  "!مهگل شدي بدبخت"

 بر سفید شلوار و کت هماهنگ و سره یک مردان !سرخ و سفیدشان  همهتمِ 
 بر شاهین که لباسی همان رنگ به سرخهاي  لباس هم زنان و داشتند نت

  !نپوشید علی اخم با مهگل و داشت تاکید رنگش روي
 دعاانداخت و  در به نگاه  یکبر تن داشت و هنوز که یپالتوی به نگاهیک 

 نجات شاهین دستاز  را او کسی چه نیاید اگر که .بیاید زود علی کاش کرد
  ؟ دهد
 راست وخم  برایشان مدامها  خدمتکار .نشستند سامیار انتخابی یزم سر بر
 آتش سیگاري و انداخت پا روي پا آنها به توجهی هیچ  بیشاهین و شدند می
 .زد

 ؟ خانوم مهگلـ 
 .گرفت، لولیدند  میهم در که خوشی سر مردهاي و زن و پیست از نگاه

 ؟ بلهـ 
 تاالر هاي پردازي نور آن در صورتش پیش شاهین، یگاردر رقص دود س

 .بود دهش تر جذاب
  ؟نشستی طوري این چراـ 
 !فعال راحتمـ 
  !وسط بریم خوام می، بیا کن عوض لباستو برو پاشو !ناراحتم منـ 
 .زد لب شاهین، ماند شاهینبه  خیره و گزید لب 

 ؟ چیهـ 
 ؟ مکن می عوض شام بعدـ 
 .کنن  مینگات مزخرف به دارن نشستی طوري این پاشو تره گرم شام قبلـ 
 بیا بپوش لباستو پاشو !تره  کمبزرگمهر شاهین از دختره بگن باز خواد  نمیدلم
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   !نداري کم ازشون هیچی ببینن
  !؟برتري انسان به انسانیتش بود یا به لباس و دك و پزشآیا 
 بین از آلبالویی شربت امـج .داد تکان سري و شد بلند از جا حرف بی
 و شد  میسو مک کم کم تاالرهاي  چراغ .برداشت میز روي شده چیدههاي  جام
 ! اتفاقی نیفتد امشب کرد می دعا مهگل و روشنها  نور رقص
 متوجه  دیرترشاهین و شود خاموشها  چراغخواست معطل کند تا  می
 که باالخره !بار کی هم شیون و بود بار کی مرگ... هرچند !شود تنش لباس
 .فهمید می

 و منتظر و بود رسیده تاالر درمقابل  به چطور نفهمید ود وب افکارش درگیر
  !کشید  میسرك ترسان

 اخمبا  .زد را گلویش شیرین و ترش آلبالوي شربت و، نوشید کمی جامشاز 
 به شتاب با که بوداصال متوجه نشد چه کسی ، داخل شود که برگشت
  !رفت فرواش  سینه در امج امحکم ب و آمد سمتش

 دستش از جام اراده بی، شنیده شد کوتاهش جیغ صداي دشبرخوراین  با
 و کفشهاي جام و شربت سرخ و  تکه به دو هر نگاه، آن صداي با  ورها شد

  !رفت شده خیس مردانه شلوارهاي  لبه
 کرد نگاه مردانه شلوار و شربت از پرخیس  و براق کفش به استرس با مهگل

 بیرون دستمال جعبه از مرطوبی دستمال ؛کرد کیفش درون دست زودو 
 ... بردارد را جامهاي  تکه که شد خم و کشید

 !بود من تقصیر خوام  میعذرـ 
 .باال آمد سرش ناخودآگاه، شد خم رویش یتن و شد گرفته محکم بازویش

  !نشد چیزي نزنین دست شماـ 
 آن در نافذش چشمان اما نشناختاو را  مهگل، افتاد هم در نگاهشان

 .زد لبخند او و کشید کنار را خودش، زد را چشمش تاالر تاریکی
  !کنن جمع بیان خدمتکارا گم میـ 

 درچشمش قیمتش گران شلوار قرمز لکه از خیس پاچه و افتادتر  زیر سرش
 !نشستتر  یشب

 ... شلوارتونـ 
  .نیس چیزيـ 
 ؟ آمد  نمیکرد این قیافه آشنا یادش  میهرچه فکر مهگل چرا ؛کرد باال سر
  ...اش لکه اماـ 
 تون و هوا به سر همه شب آخر تا که فعال... نباشین نگران شه می تمیزـ 
  !ما پاچهه پر و ب برسه چه بینن  میزور به خودشونم تاریکی این

 : زدلبخند
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  !بزرگمهر خانوم خوشبختم .شفق کامیارـ 
 بزرگمهر اسم به آن از بدتر !کرد پنهان را تعجبش شناختش  میکه این از 
  !بود زده خود نام به را اوجا  همه شاهین !بود شدنش ختهشنا
 ! یکی دو بار اما خیلی وقت پیش.تو ذهنم بود جایی دیدمتون. خوشبختمـ 

 .کرد شلوارش جیب درون دست کامیار
 .میرم و میام .ورم اون .همیشه نیستمـ 

 برنامهي ها ناکارگرد از یکی سامیار برادر دانست می. داد سر تکان مهگل
 به ذوق با و کرد  میدنبال همیشه نگین راهایش  برنامه !است طرف آن شوهاي
تو  .گیرن  میمدل تست !هسامیار اداشد برنامهاین  نیگا نیگا" گفت  میمهگل

  "؟کنن  میبازي پارتی علی منو يراب بگم سامیار بهکنی  فکر می
  !آشناییتون از شدم خوشحالـ 

 .کرد خم سري کامیار
  .بودیمتون   دوبارهدیدار مشتاقها  بعد از مدت .خانوم منمـ 

 و تاریک آن درهایش  نگاه زیر ومکثی کرد از شنیدن حرف آخر کامیار 
 بهترین از یکی کارگردان اچر کرد فکر با خودش و .کرد کوتاهی تشکر روشن

، دوش  میپخش ماهوارههاي  کانالترین  مطرح از یکی دراش  برنامه که شوهایی
 ؟ باشد بیچاره دل فلج مهگل دیدن مشتاقباید 

 سمت به مهگل، کرد  تمیز را مهگل پاي ریز خدمتکاري شد دور که کامیار
 مرتب آینه جلوي را خودش و آورد در را پالتویش و زد دریا به را دل، رفت پرو
  .کسی نبود پرو درون که بود خوشحال .زد بیرون و کرد
 !کرد ذوقافتاد و  وارد تازه گینن و علی نگاهش به زد بیرون که پرو در از
 .بکند توانست  نمیهم اخم شاهین دیگر

*** 
 مهگل

 فرشته خواست  میشدل و کرد پرواز !نه که یرفت... رفت سمتشان به
   !دکن بغل محکم را شنجات

 را نگینش بغض طاقت باز کرد بارش زنش که حرفی همه آن با دانم علی می
ش باز و ندارد مجلسی این به او راها  نداشتن طاقت همین و .شود  میرام 
این  در را خودش خواست  مینگینش که این از !کشانده بود انگیز نفرت
  !آمد  مینگین خاطر به باز اما بود متنفر کند وصل ور آن به جوريها  مجلس

 !اومدین خوش... سالمـ 
  !من مشکی شلوار و کت به علی نگاه و نگین سرخ باحجاب لباس به من نگاه
 به مشکی رنگ که علی و من و بود جماعت رنگ که نگین لباس دیدن با
 .زدم بازویش به دستی واضح بار این .افتادم خنده به داشتیم تن



 p  31فصل اول   

به این  آمدن ذوق از چشمانش برق اما .داشت اخم بیش و کم هنوز نگین
 و یـعل و نـم هـب گاهیـن .کرد  میتر کم و کم را ورتشـص مـاخ ،مجلس
 .داد سر تکان و کرد مانهای لباس
 ؟ کجاس شاهینـ 
 .کردم اشاره شاهین میز و سالن ته به
 !اونجاسـ 

 :پرسیدم علی از نگاهم با  و منافتاد راه شاهین سمت به زودتر ذوق با نگین
 ؟ چیهـ 

 .نکرد پنهان را کوچکش لبخند و کرد سرتاپایم به نگاهی
 ؟ آقاتون ندیدن هنوز نهـ 
 .ادمد باال ابرو خنده با
  !گرم سرش و تاریکه که فعالـ 

به سمت وسط  نرسیده نگین هنوز که انداخت نگین و شاهین به ینگاه
 .کردم میبا شاهین، حس نزنش بودن در مورد  حساسیتی .رفتند سالن می

 !بودیم برادر و خواهر مثل و بودیم شده بزرگ هم با نفري چهار چون شاید
 .دهد ادامه نگذاشت علی لیو درب گريبازی کالس اصرار با را نگین شاهین
 و برد یم برداري مفیلهاي  صحنه سر خودش همراه اوقات اکثر را نگین شاهین
، شاهین همکارانِ همه !رفت  میور آن و ور این به شاهین همراه عشق با نگین
 !شناختند  میمن از بیشتر را نگین

 روي بر شاهین اخموي نگاه به توجه بی، شدتر  ه ریتم شادک نگذشت چیزي
و حاال  !داشت انرژي او با همراهی. علی را صدا زدم و با او همراه شدم،لباسم
 فقط همهمه و نور رقصدر  جمع آن وسط کهبود هایی  بازي دیوانهنوبت 

 که شفقی کامیارهاي  نگاه وام  همیشه همپاي ...خودمان و بودیم بلد خودمان
 و کت وسط آن علی و من فقط .بود شده زوم رویم بر، شلوار جیب در دست
 با وسط همان که ما جز !بودند سفید و سرخ همه .داشتیم تن به مشکی شلوار

  .یمشد مجلس نقلمان  یهماهنگ
 بازمان  هم یشها خندهخندیدیم و  خندیدیم و می می. کرد نگاهم می

  !کشاند  میلبم روي بر خنده شیطنت نگاهش
هاي ما  ن سکوت و قطع خندهو فرما شد سکوتآهنگ متوقف و  لحظاتی

  !هم صادر شد
 دم بتـصح اـت ستادمـای .رومـب شاهین میز سمت به کردم  نمیجرأت

 دنبالش ا سرعت بهب و علی به آن سو رفت .شود تمامعلی سامیار با گوش 
  .رفتم
 نگاهمان اخم با و بودند نشسته نگین و شاهین که میزي سمت به هم با
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 زد نیشخندي طلبکار همیشه شاهین دیدن با علی و برداشتیم قدم کردند می
 .کشید بینی زیر به دستی و

 ؟ اي پایه !بزنین میگه سامیارـ 
  .کردم نگاهش

 ؟ چیـ 
 !آوردم گیتارتوـ 

 :دز چشمک نیمرخ همان از غافلگیر شده بودم و علی
  !نترس هماهنگیـ 

 بخندل و دست در یجام با که به شاهین رسیدم و کردم دنبال را نگاهش
 .بود شده خمِ نگین روي بر گشاد
  !خوبه... آره... آـ 
 :گفتممن نشنید و او 
 ؟ علیـ 

 .ه بوددش  سرخ پوستش .کردم لعنت را نگین دل در و چرخاندمرا  صورتش
 .کند از جا را قلبم چشمانم دراش  شده حشیو نگاه واش  خنده میان در اخم

 به خواست می.  به سمت آنها رفتهشنگا باز و لغزاند دستانم میان از صورت 
 .کشیدم را بازویش  کهبرود طرفشان

 ! گفتی گیتارمو آوردي!توام باـ 
  : سکوت کردم و غریدکه کرد نگاهم چنان و ایستاد و شد کشیده ستم 
 .  ولم کنـ
 کرداي  خنده نگین .شد خم نگین سمت به بیشتر شاهین دیدم چشم زیر زا
 به علی .زد قهقهه شاهین و گفت چیزي و زد کنار را چشمش پیش موي و

  .افتادشان  خنده به نگاهش و چرخاند گردن شدت
  .نزدیک به ترکیدن بود ترس از من دل وداشت  برقدم  سمتشان به 

 !علیـ 
 !دش  میتشدا که شد  میآن نباید
،  با همه تشویش درونممیان همان وبه سمتش رفتم   وزدم دریا به دل

 فرود زمین روي شدت به، مهد گیر صندلی پایه به را پایم کهمجبور شدم 
 که جهنم به ؛برگشت من سمت نگاهشان همه غمجی صداي از .آمدم
 نگاهم خیره خیرهر شفق کامیا که جهنم به !است چلفتی پا و دست گفتند می
  !هنکرد شوهر سن این با همین براي گفت  میخود پیش البد و کرد می
 به و شد مات چشمانش با دیدنم و برگشت سمتم به جیغم صداي با علی 

  .کشیدم راحتی نفس .آمد سمتم
  :زد زانو اما او شوم بلند خواستم
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 ؟ حواست کجاست توـ 
آن جمع برایم ، نگران مثال اطرافیانهاي  حرافی و شد نزدیکم و کمکم کرد

 !شده کوفته کردم  میاحساس که دستی آرنج به کشیدم دست! بود اضافی
 ؟ خوبیـ 
 که همین !نرود راه مغزت روي بر باز نگینتت که داش معنا وقتی وبخ
  .بود بس نروي و برود یادت
  !خوبمـ 

  !هنوز لرزید  میصدایم
 ؟ نشد چیزیتون بزرگمهر خانمـ 

 که دادم سر تکان حالی  بیلبخند با و رفت کامیار سمت به علی چپ نگاه
 نواختن دلم دیگر .آمد سمتم به شاهین و شدند نزدیک ونگین شاهین .خوبم
  ... خواست می
 !مان دونفره فقط نوعِ از

  دم  میدست از رو تو دونستم می
 میدم پس خودت به عکسارو این روزي یه
  کردم بد خودم به دونستم می
  !کردم عادت بهت آروم آروم اگه
 ؟ هواتو داره که کیه... تو با بگو
 1!دیوونگیاتو و تو نبینه اگه میره می
 دورمان تاالر جمع همه و گیتار در دستش و بودیم نشسته هم وير هروب

هایش ماهرانه  نواختن ي همه مثل وقتی شد تر می آرام دستم درد !ایستاده
 وقتی یافت  میالتیام  فلجمقلب درد .کرد نواز گیتارش فضا را پر می آواي دل

   .کشید ی مگیتارهاي  تار روي بر دست
 و زد  میزمین بر پا آرام نواختن حال در علی وقتی دردم همه شد  میکم
 برقِ حلقه در دست چپش که بر روي !تگرف  نمینگینش از را عشقش پر نگاه

از او لی در آن تاریک و روشنی تاالر در چشمم زد و، کرد  میگیتار حرکت
 !گرفتم  نمینگاه

و  کامیار.سوخت  می من اماچشم و چشمم در چشم ،زد  میلبخند شاهین
  صحبتبا هم بودزدم خواهرش   میکه حدس، ا شباهت به خودشدختري ب

 .گذاشتم هم روي پلکو من  فشرد رااش  علی کمر نگین، کردند می
 .برخاستم از جا و گذاشتم کنار گیتار، نواختن میان در بفهمم که آن بی
 دل !نوایم  بیحنجره به کشید  میدندان وحشی افعی لمث  وبود زده باال بغض

                                                             

  نبرادرا حامد کردم عادت بهت آهنگ.  1
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 و هیچ بود گرفتهاش  بهانه وقت این و میان این... وسط این احمق. ..دیگر بود
 رویم بر شده مات جمع به مستاصلی نگاه !فهمید حال آن وقت مرا  نمیکس
  !همه چشم پیش من زدن لب و نبود صدا !کردم باز دهان و کردم
  !ببخشین منو... من... منـ 

 جمع از گلویم پود و تار به زد  میچنگ که همانی با و دادم تکان سري
 شاهین گفتن مهگل مهگل صداي .دویدم  تاالر ته اتاقی سمت به و زدم بیرون
 ... دویدم  میو بود سرم پشت
که ، ببندم را در خواستم، کردم باز را درش و بردم یورش اتاقی سمت به
 ول که را در .مکشاند باال چشم، گرفت قرار در میان در يزور پر محکم دست
 و شدم کشیده پایین به دیوار به تکیه. شد داخل و رفتم کنار خودم نکرد
 گوشم در تاالر سمت آن از صدایش و خواند  میبیرون علی .بستم چشم

  !خودت به لعنت !صدایت به لعنت !دش  مییدهنش
 پلکم الي شد کشیده چشمم زیر به که دستی و مشامم در قهوه عطر بوي

 دیگر جایی به چشم و نکرد دنبال را شگیهمیهاي  اخم تارم نگاه .کرد باز را
 .دوختم

 ؟ مهگل تو چتهـ 
 چه تو بزنم داد شد  میکاش !پرسید  میاو از را این یکی کاش .زدم نیشخند

  ؟...مه من که ستهت مرگ همان هم تو؟ است مرگت
  !نگیر مونی لال من مثل بگو دردتو بگوـ 

  !بود زهرمارتر دوم نیشخند
 گلوم بیخ گذاشته دست یکی انگار بینم  میحالتو این که دفعه هر... بار هرـ 
به ؟ چته بگو! تو نکن ،زنم  میپا و دست دارم خودم من .کنه  میام خفه داره

 !من بگو
 داشتن تردید در؟ من زندگیدر  زد  میپا و دست !رتارب مرگ سوم نیشخند

 ؟ من نداشتن یا
 ؟ شاهینـ 
 !بگوـ 
 !قول بده بهمـ 
 !شد با نفسی که تنگ شده بود  میزخم گلویم و کرد نزدیک سر
  !بگیري عروسی ماه همین آخر بده قولـ 

  .ریخت  هممدل خود
 !مکنی یعروس بده قولـ 

 :ت و ادامه دادم با این حالگرف خشد و نالی صدایم
 ! بده قول .کنی دورم اینا همه از .ببریمجا  این از ،ببریم بده قولـ 
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  !دشبع هم قلبم .زد جهض اما دلم
 ریه دراش  قهوه عطر بوي اش نزدیک کرد سینه به آرامی به که را سرم
   .نشست نابودم

  ... خواند  میعلی .رفت نفسم
  !خواند  میاو و نالیدم  میمن، زد  میرحم  بیاو

  !خواند  میاو و گرفت  مینفسم من
  !خواند  میاو و آوردم  میکم اکسیژن من
  !خواند می او و شاهین کت به زدم  میچنگ من
  !خواند  میاو و رفت  میباال گلویم خس خس من
  !خواند  میاو و شد مات و شد کشیده صورتم به نگران شاهین نگاه

 ... هنوز... او و رفت نفسم و نشد لب باز کنم و زد صدایم شاهین
  !خواند می

*** 
 ! بکش نفس !کشب نفسـ 
روي . خسِ افتاد نفس دختر اما بدتر به خس، اختیار زیر گوشش زد بی

فهمید  شد و شاهین نمی سینه مهگل پرحجم باال و پایین می، زمین زانو زد
دستش ، کشید و مهگل در حال خفه شدن بود مدام فریاد می...! چه کند

مثل ماهی از آب بیرون کنان  خس اش و خس شد به گلو و سینه چنگ می
  . کرد اي هوا تالش می اي اکسیژن و ذره افتاده براي ذره

 مهگل کیف و لباس حتی دانست نمی و زد دوري اتاق درون شاهین
 و کرد دادن جان حال در مهگل به نگاهی !باشداش  اسپري دنبال که کجاست

 گوش در علی گیتار صداي در صدایش .زد بیرون و کرد پرش در سمت به
 میانزنان  نفس .برگشت سمتش به کرده وحشتهاي  نگاه و انداخت لرزه همه
 .کرد اشاره اتاق به رو علیبه  و ایستاد راه

  ... اد نمیباال نفسش !نفسشـ 
. پرید از جا و کرد اـ رهناريـک را تارـگی علی که بود نشده تمام حرفش

 در اتاق وسط که مهگل به و رفت بود باز درش که اتاقی سمت به یمعطل بی
  !گرفت خودش نفس ،بود نگاه کرد شدن پر پر حال

 همراهش همیشه اسپري و کرد کتش جیب در دست و زد زانو پایش پیش
 پاف لرزانش دستان با و گذاشت مهگل لرزانهاي  لب روي بر و آورد بیرون را
   !زد

 !آروم باز کن چشتو عزیزم... آروم... بکش نفسـ 
 .د و پاف زدکر  میحس  به وضوحرااش  مردانه گلوي سنگ .زد پاف

 ... سه !نفس بکش... دو... نفس بکش... یکـ 
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 خوش کت دکمه .درید هوا  بیرااش  دخترانه لباس یقهدست پیش برد و 
 زیبایی به توجه یب علی و شد ابپرت کناري و شد کنده شدت به مهگل دوخت
 .زد پاف  وداد ماساژ و برد مهگل گلوي و سینه به دست، چشمش پیش
  !چیزي نیس .نترس... بکش م نفسوآرـ 
اش  لعنتی دست فهمید  نمیچرا و رااش  نهسی داد  میماساژ پافش هر با
 ؟ گلویش بیخ روي کن خفه سنگ بود شده

 .پیچید اش می ریه در بدتر آتروونت اسپري آن جاي به ادکلنش مردانه بوي
  !دکر  میبیدادتر  بد

 برادرش و امیارک. برگرداند بود زحمت هر به را در دم نگران جمعیت شاهین
 به دیوار گوشه رفته از حال مهگل به نگاهی با ننگی .شدند اتاق وارد نگین با

 آرام مهگل به نگاهی نگرانی با شاهین .گرفت آغوش در را او و رفت سمتش
 :گفت کرد  مینگاهش گزنده که علی به رو و کرد
 ... ـ نفهمی من یهو شد چیـ 

 کامیار .برد باال را نگین جیغ و کرد کج را سرش خورد فکش در که مشتی
 .تگرف را اور هم سامیا و رفت باال شاهین داد و بگیردش تا رفت علی سمت به

 ؟ مرگته چه؟ روانی چتهـ 
 و گرفت را علی کامیار .علی را صدا زد ترس از نگین و کشید جلو تن علی
  : با صداي آرام گفتزنان  نفس علی
 !تو کمتهـ 

 :د و گفتفشر هم روي دندان شاهین
 معلوم !شه خراب حالش قراره تمدونس  میچه من! شد طوري این یهوـ 
  !داروهاشو نکردم پیدا گذاشته کجا بساطشو  بازنیس

 مثل؟ اش پر از دردي از زخم نوزده سالگی، دکر نگاهش تنفر از پر علی
 !نبود هیچ یعنی ،بود که نامرد! بودند که بودند هم خون از! بود که بود برادر
  !هیچ

به سمت شاهین  علی که شد چه نفهمید  وبود کرده شل را دستش کامیار
 .گرفت لباسش یقه با را شاهین علی و آمد در هم برادرش و کامیار داد! رفت

 بر  و پرسکوترحم  بیعلی و علی دست فشار از شد  میخفه داشت شاهین
 .زد  مینیشخند علی و شاهین شد  میسرخ .آورد  میفشار گلویش

 داري کن حس !کوفتیه چه یینبب  !دردیه چه شدن خفه یببینخوام  میـ 
 ! جون دادنوکن حس !میاري کم نفس

 برادرش و کامیاراما  افتاد گریه به نگین و زدن نفس به شاهین
  !کنند جدا شاهین از را علی توانستند نمی

 صدایش اما !دفشر  میرحم  بیشاهیني  خرخرهروي  را دستش علی
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 :زد  بیرون میاز درون آتش همچنان خونسرد
 و میاري کم نفس داري وقتی فهی می حاال؟ فهمی  میحاال داري؟ ناهـ 
  !دیوار عین و سرته باال زندگی مرد اسم به نامردي یه و دي  میجون

  .پراند پلک فریادش از مهگل و زد فریاد با را آخرش کلمه
 این داروي دونی  نمیبعد این همه سال هنوز که تو؟ کو اون همه ادعاـ 
 فقط، نیازشه همیشه چی بفهمی الاقل که !هباش همرات الاقل که چیه دختر
 که اونی درد بفهمی بکش نفس... آره بکش نفس !کنی زنم زنم من واسه بلدي
 جونتو چطوري؟ گلوت به زنه  میزخمی چه !چیه بشه زندگیت همه قراره
 ؟ کشدت  میچطوري؟ گیره می

نفس تنگی  شدت از که را شاهین و کوبید شاهین پاي به محکم لگديعلی 
 .کردرها  کناري به، نگین صداي با شد  میهوش بیکم  سرخ شده بود و کم

 به کنان گریه نگین ،رفتند شاهین سمت به  براي کمکبرادرش و کامیار
 .داد سر تکان و کرد نگاه علی
  !ببریمش .نیس خوب حالش علیـ 

را با درد و  دهان آب و کرد نگاهنگین  آغوش در حال بی مهگل به علی
 قول داده بود اگر پاي ؛اده بودبه او قول دشاهین نامرد  .داد پایینخشم 

 !قول داده بود... وسط نیایدشان  پاي گذشته، مهگل وسط بیاید
 بلند دست روي بر را حالش  بیو سست تن و رفت مهگل سمتبه  با سرعت

 .زد بیرون اتاق از و زد چنگ خود مشت دررا اش  شده دریده لباس و کرد
  ! بیار بردار سایلشوو نگینـ 

 شاهین  اماکرد  میجمع اطرافاز  را مهگل کیف وها  لباس تند تند نگین
 خدا و کرد  میدنبال را نگین کارهاي عصبی و نشستهجا  همان هنوز
 موج زده خون به چشمان آن دره تصاویر پر از کینه و دردي چ دانست می
 !زد می
 سوار و رساند آنها به را ودشخ هم نگین ؛واباندخ ماشین در را مهگل علی 

 پشت ازاش  یقهکه  شود سوار که رفت  میراننده در سمت به علی .شد ماشین
 .پرید بیرون نگین، کوبید ماشین بدنه بهمحکم او را  شاهین  وشد کشیده

  !خدا رو تو شاهینـ 
و  آمد جلو بود شده پیدا تازه که کامیار؛ودب خیرهبه علی زنان  نفس شاهین
 .داشت نگه جلویش دست شاهین

 !تو برو کامیـ 
 به نگاهش با نگین .گزید لبی و کرد پریده رنگ نگین به ینگاه کامیار
 رویش روبه چشمان عسلی به چشمانش تنها شاهیناما  کرد  التماس شاهین

 !د قدیمِدر از دبو قفل فکش .بود



38  pرامش   

 !ریختم  میخونتو بایدبد کردم ! متتکش  میبایدـ 
 هم عابري کهاي  کوچه آن در زد نعره شاهین و کرد  مینگاه تنها علی
 !نداشت

به  !مگذشت ازت احمقا مثل ...گذشتم که !نگرفتم جونتو که رـخ بودم رـخـ 
  !به خودم ظلم کردم...  گذشتمهات خاطر التماس

 علی و شود بلند بتواند تا زد  میچنگبه هر جایی  ماشین در حال  بیمهگل
  !وزهن بود شاهین چشم در چشم
  !بکشـ 

 :کرد تکرار علی و کرد پر مشت خشم با شاهین
  !حقمه بکشـ 

 :کرد  مینگاهش خونسرد علی و سایید هم روي دندان شاهین
  !بکش کشیدم گند به من زندگیتوـ 

 و صورت که فشرد می در هم  طوريرا انگشتانش و زد  مینفس شاهین
 .بود گرفته راهاش  پیشانی از عرق ،زد  میخون به همهایش  انگشت حتی

 نیشخندش علی و بود ریختهاش  پیشانی دراش  خورده روغن لخت موهاي
 .بود باقی
 بیشتر ثانیه یه ذاشتم نمی، بودم تو جاي من، یتمنو نکش بودي احمقـ 
 به ! مرد ریختن خون منم نبودي! مرد موندن پاي قولت نیستی!یبزن نفس
  !همراش به هم و رمهگل !زندگیتو کشیدي لجن

 پرت سمتی به دهانش خون با که علی سر .خوابید فکش در شاهین مشت
 سمتشان به کامیار و رفت هوا به نگین زجر پر جیغ و کامیار  فریادصداي، شد

  !اش پاره لب و دردناك فک روي بر کشید دست علی ،زد  مینعره شاهین .دوید
 ! نابود... ديکر نابودم کثافتـ 
 لـمی ردنشـگ رگ و... مشت با !تدس باش ا عضالنی سینه تخت زد می

  !انگار داشت ترکیدن
زنم زیر اون قول و   میمن !کارم همه من! نامردم من! غیرتم  بیمن آرهـ 

 به !رسم  نمیذات  بیتو پاي به هنوز ولی! دم  میبازي مهگلتو قرار مزخرف و
 نه !تو زا بیشتر نه ولی نامردم !رسم  نمیکردي زندگیم و من با که کاري پاي

 !بفهم !بفهم !تو ازتر  آشغال
 روي بر دستمال، لرزان دستان با نگین .د رفتنعلی سمت به کامیار و نگین

 را دستش نگین به توجه  بیعلی .کرد  میآرام را شاهین کامیار ،کشید علی لب
 .زد پس
  !ذارم  نمیعلی والي به! برسه مهگل به دستت ذارم نمیـ 

 چقدر که دانست  میخدا و وار دیوانه و عصبی زد قهقهه !خندید شاهین
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  !داد  میجوالن قهقهه آن پس درچندین ساله  خشمِ
 !نم مال !منه مال مهگل؟  استکی خر تو؟ نذاري  هستیکی توـ 
 قرار نبود پاي خانواده رو به !نشاهی، مهگل از کنار بکش! منم تو طرفـ 

همه چی  پاي من! بدم جواب باید من !خاطر من و خودت وسط بکشیم
 ... هستم

 خونش به که خونش هم از کینه از پر باز! مسخره باز .زد پوزخند شاهین
 !بود هالك

  !هستی آره !هستی ههـ 
 .داد هل کناري به را شاهین کامیار

 بیننت  میکوچه تو مردم !زنین  میحرف بعد آروم... پسر باش آرومـ 
 ! تو برو !رسانه سوژه شی می

 شوهرش لب بر دستمال گریه با که نگینی و بود علی هب چشمش اما شاهین
 .زد پوزخند باز و کشید می

  !داداش بودنتو بینیم میـ 
  !دوباره فریاد کشید

  !بینیم می! مونی  میچطوري بینیم میـ 
 همه .داد قورت را گلویش لعنتی زخم و کرد  مینگاهش تنهازنان  نفس علی
 شاید هم درست بود که !دکر ویرانش لیو شر عموي پسر آن بود جانش
  !خودش خود؟ اش لعنتی خود .کرد نابود را چی همه خودش
 ! موهایش در کشید پنجه و زد پس عصبی باز را نگین دست

 ... گاهیو شاید 
  !کرد درمان باید راها  زخم بعضی
 !دهی ادامه راه به تا کرد درمان باید
 ... هم گاهی اما

 !بمانند قیبا طور همان باید هایشان بعضی
 ... که بکشد گندي به را وجودتاش  آبه خون و ببندند دلمه، کنند چرك
 ... را رویت پیش و گذشته راه وقت هیچ

  !نکنی فراموش
*** 

 مهگل
 به را خوابم گرمهاي  پلک، زمین روي  تق تق و اتاق در شدن بسته صداي با

 !شد متوقف تختم کنار جایی و شد نزدیک  تق تق صداي .دادم تکان زحمت
  .چرخاندم سرو  کردم باز پلک بار این

 به را ژن این او از هم شاهین شاید که شا همیشگیهاي  اخم با جون خان
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 .بود نشسته دست به عصا و سیخ، سرم باالي، بود برده ارث
 .افتادم سرفه به گیجی شدت از و پریدمجا   از
  !جون خان سالم... سـ 

را  تخت کنار عسلی روي پارچ !شد تر غلیظیش ها اخم و برید را امانم سرفه
  خیرهبگیرد سمتم به را آن که این بدون سپس، دکر پر لیوانی وبرداشت 

 .کرد نگاهم
  !بردارـ 
عصبی  فشار شدت ازام  سینه .شد  میحسدوباره  نفسم نگیها ت فهسربا 
 اهر کمی نفسم، رفتم باال الجرعه و برداشتم را آب لیوان .سوخت  میقبل شب
 .کرد پیدا

 در صبح موقع اینو حضورش  اخمش و سکوت .گذاشتم سرجایش را لیوان
 .آمد  میپیش خودش که جون خان .داشت پیش دراي  فاجعه حتم به اتاقم
 !فاجعه یعنی، زد  مینیش چشم با و کرد  میسکوت که جون خان

 مکشید آغوش در را پاهایم .دادم تختم تاج به تکیه و نشستم آرام سرجایم
 !زانو روي بر گذاشتم سر و

 ؟ جون خان شده چیـ 
 .داشتم دوست را چشمانش رنگ .داشت معنا چشمانم دراش  رنگی نگاه
 ارث به او از را خاکستري این دانستند  میهمه و بود خودم چشمان رنگ
  !ام برده
 ؟ خوشه حالتـ 
 .سوخت ام می سینه کمی هنوز هرچند! رنگی کم لبخند با
 .خوبمـ 

 .رفتاي  غره چشم و کرد میز رويهاي  اسپري به ینگاه
 دیگه روز دو؟ برسه دادت به باید پسر این؟ رفت یادت درمونتو دوا تو بازـ 
؟ رسه  میدادت به کی شد ناخوش حالت وقتی یه، رفت و برداشت زنشو که
 ؟ خودت جز چسبه  میجونتو کی جایی کنی گیر تنها
 که انداختم زیربه  سر حقشهاي  رفح میان در  وکشیدم دندان زیر به لب

 .شد باز هوا  بیاتاق در
 ... دیر که بریم بزنبلقیس ـ 
 شانهمن  و خبره چه  کرداشاره من رو به وغافلگیر شد  جون خان دیدن با
 .زد گشادي لبخند علی و کرد نگاهبه علی  چپی چپ جون خان .انداختم باال

 نذاشتم آسانسوروز هن؟ جون خان طرفا این؟ خودمون جون خان احوالـ 
 ؟ بال  شیطونباال اومدي کردي فتح رو قله چطوري، کهات  واسه

 من و !بود او خندید  میخیال  بیکرد و  میرا اذیت جون خان که کسی تنها
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ر نفهمیدم وقت هیچ را رفتارهایش تمام و علی برابر در را جون خان سکوت س! 
 به گفت  میهمیشه مادرم !یگر دجور یک علی و با بود جور یک همه با اصال
 کتم در من اما !او اال داشتید مادر و درپ همه !است علی بودن کس  بیخاطر
 .رفت نمی
  !دارم کار هم تو با بشین بیاـ 

 و سرش پشت و جون خان چشم از دور بست  میرا اتاق در که حالی در علی
 و دادم رتقو راام  خنده !شدیم بدبخت معنی به زد سر بر دستی من به رو

 .برد باال صدا اخمو جون خان
  !بشین بیا! بیا ادا کمـ 

 .نشست من تخت لب، خندید  میصدا  بیعلی
  !کن امر شما .داره  و چالچشم که گردنتم پس قربونـ 

 :گفت من به رو بعد و کرد  نگاهی جون خان
 آخر تا !معطلی ول نباشی بلد خودتو درمون وا د!تو گوشت کناینو ختر دـ 

 دادت به و شه ناخوش حالت که منتظر و دستت بغل مونه  نمیکه مرتع
 و خونه این توي که همیشه تا !خودش زندگی دنبال میره !میره باالخره .برسه
  !نباشی خودت فکر به و باشه تخت خیالت که نچسبیده دستت بغل

  !من به ینگاه و کردنگاهی  جون خان به تعجب با علی
 ... جون خانـ 
 از کشه  میدختر این چی هر! نیار من حرف تو حرف زنم می که حرفـ 
  !توئه دست

 زانوهایم من و... مکث و افتاد من به عصبی نگاهش و شد مات علی چشمان
 !ها نلرزید ...مزد بغلتر  تنگ را

 به درمون دوا شه بلد خودش !وایسه خودش پاي رو خودش باید مهگلـ 
 جیب تو کوفتی اسپري اون که درآوردین بازیه مسخره چه این! چطوریه موقع

 !شد  نمیگیم بچه بودین سرتون  میوقتی بچه بودین؟ شه می پیدا تو لباساي
چه معنی داره تو ؟ برسه خودش داد به تونه  نمیکه افلیجه خودش مگه حاال

 ؟ کشی  نمیخجالت؟ جیک و پوك این دختر و بدونی
 ؟ نزند اسپري اوشد  می! علی خیره و گذاشتم زانو روي چانه
 :خودش آرام بوداما را برجسته دیدم  علی فکتنها 

  !ندارم که باشم داشته باید من !ندارم مشکلی من جون خانـ 
  !به سمتش چرخاند چشم جون خان

   !کنی که مشکلی نداري  میجا  بیجناب عالی خیلیـ 
خودش هم جوش بود اما ، جون خانتوجه به خشم  بیبه ظاهر  علی اما

 ! بود انگارآورده 
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؟ میارین ما یاد رو چی سالاین همه  بعد! جون خان کرده عادت مهگلـ 
؟ غلطه کارم افتاده یادتون تازه حاال چطوري رسم  میبهش دارم من این همه

 بلده اون؟ میرسه بهش چلفتی پا و دست شاهین اون نباشم من د؟ عیبه کارم
 ...  کهنبودم دیشب همین؟ چیکارکنه دونه  میاون؟ چیه مهگلهاي  دارو

 اتاقم کفهاي  سرامیک روي بر محکم که تهش و رفت باال جون خان عصاي
 .کرد کم را علی صداي ،خورد
  !زودي همین به! میري و کنی  میعروسی! میري توـ 

 ایست وقتی !گیرد می، گیرد  میوقتی !داردـن دم و اخـش هـک رفتنـگ نفس
  !مرگ... دهد  میمرگ !ندارد، ندارد اکسیژن وقتی !کند می، کند می

؟ نه یا کنه پیدا نجات وابستگی این از باید! شه بلد باید این دختر بري توـ 
  !خودتونو اسباب خنده بقیه کردین با این کارا

  !آنها رويام  چانه .لرزند  میاما زانوهایم
 داماد؟ اش خیره لرزشم و من و ریشش ته روي کشد  میدست کالفه علی

 ! خرهباال شود می
 چنانی آن عروسی نگین .تونم  نمیبودم گفته .جون خان تونم  نمیاالن منـ 
 ... خواد می

 !شد کوفته زمین بر روي که عصایش باز و جون خان صداي باز
 این ی توهرچ هسب! دقم آینه بشن دستم بغل بشینن که نکردم بزرگ بچهـ 
 بلد !مهگل و شاهین هم کنی  میعروسی تو هم !بودین هم دل ور خونه
 !بگین یاعلی خودتون .شین بلند خودتون .وایسین خودتون پاي رو شین می
 !دیگه بسه !براي من شدین چی موندین هم دل ور چهارتایی سال همه این

  !خودتونو و زندگی کنین جمع پاشین
 امروز جون خان و بود گفته چیزي شاهین !دانم  نمیمن و لرزد هایم می لب
 ؟ کرد  میجور امر عزايطور  این

 !خوره  نمیشاهین درد به مهگل! جون خان بودي شاهین مخالف شماـ 
  !نیس کافیش مهگل !خودش مثل یکی با بره باید شاهین

 که نیستم تماـح؟ نیستماش  افیـک .کشد یـ میخـسام  جرهـحن در چیزي
  !گوید می
 ازم ا نخی خواب س لبا شل همیشه یقه و کنم  میمحکم زانویم دور دست 
  .افتد یورتر م  آنام  شانه روي
 .شود  میآویز سرم تکان با و سرد ام می یقه پی در هم موهایم 

 !حرفش روي برجا  بر پا علی و دوخته چشم علی به سخت جون خان
 نه اونه لدیهبنا از مهگل دیشب حال اون همه؟ گوشتون تو خونده چیـ 
 کم یه بگین اون به کنار بزن بگین من به که این جاي به !جون خان من بلدیه
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 زنش قراره که کسی نشده حالیش وقتی تا کنار رم نمی! بده تکون خودش به
 کرده قبول شرایطش این با و مهگل اگه !چیه مراقبتاش !چیه نیازاشباشه 
  !پاش بمونه و باشه مردش باید

 عروس ! بودشرگ پر شده مشت دست به من نگاه و کرد مشت دست
 !دیگري داماد او... دیگري عروس من !شد  میاددام... شدم می
 که من، لرزید  میدیگر هم مایشن رگ چروك و پرچین دست و جون خان 

  !بودم سهل
 یه خواستگاراشو و دختر !نه گفتم  میکه نبود عروسی مرد حاال تا شاهینـ 
 که کرد  میاولدورم فقط و آورد  نمیاسم !بیاد کی آیا که داد  میباد به ریز
 که حاال! بگیره پاش واستاده! بگیره عروسی خواد  میحاال اما خواد  میو گلمه
 و زندگیتون خونه سر رین  میبا هم !گیریم  میبا هم دوتاتونو عروسی خواد می
 !صخال

 پیدا معنا ذره ذره برایم جون خان هاي روز آن رفتار کنم  میکه فکر گاهی
 خود پیش و بود قبلهاي  ههد آن از فکرش ندیم و قدیم مثل شاید .دکن می
 طرفش مگر کسی دیگر گذشته جپن و بیست از سنش دختر این گفت می
 ؟ آید می

 عزیز گاهی که انقدر !دیگرام  ترشیده بود افتاده زبانشان سر که طور همان
 به که زد  میغر انقدر کردیم  میردشان علی با که خواستگارانی براي جان
  .راضی شویم کردنش غلط

 بااش  روزي شبانههاي  دعوا صداي .تانداخ راه صدا سرو، فهمید هک نگین
! هم سوم... هم دوم دفعه !بود صبور اول دفعه علی !کشید  میجانم به درد علی
 ... بعدش اما

 کردم حس شد هوار سرم بر که ویشش خفه و محکم سیلی صداي
  .لرزیدند اتاقمهاي  دیوار

 از و زد میاي  بهانه هر به و بود شده روزه هر نگینهاي  کردن جیغ جیغ
  !ربطی بیي  بهانه هر به !کرد  میگله علی
 در از و رفتم اتاقشان تـسم هـب و زدم بیرون تراس در از بفهمم آنکه بی

 علی به چشمم .مکشید کنار علی دست از را نگین و شدم وارد تراس کشویی
 باال شدت بهش ا سینه !فشردش  میمحکم و دستش به ادکلنی. بودزنان  نفس

 :گفتم آنهااز تر  م و آرامگرفت چشم و نبود تنش پیراهن .رفت  میپایین و
 عروسیتون دم کشین  نمیخجالت !سرتون رو گذاشتین رو خونه بسهـ 

 ؟ کنین  نمیتمومش
 .زد جیغاش  گرفته صداي با نگین

  !خوام نمی... خوام نمی... کنم  نمیخدا به .کنم  نمیعروسی این با منـ 
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 با و کرد پرت اتاق آینه سمت به شدت بهخشم  با  رادستش در ادکلن
 به محکم را نگین .ترف هوا به نگین و من جیغ صداي، شکستنی صداي
 .آمد سمتش به علی و کشیدم آغوش

 برمت  میبکشمت؟ توئه دست مگه! تو کنی  میجا بی! تو کنی  میغلط دـ 
  !تبرم  میکشونم  میبرم دونی آشغال هر .من

 اتاق در پشت ازمامان ماهی و پدر  و آغوشم در زد  میهق هق ترسان نگین
 .در را بر رویشان باز کنیم که زدند  میدر نگران
 تو کردي زندونم ماهه شش پنچ که همین! دیگه نمیام جهنمم تو با منـ 
و مامان  بابا !بسه پشتم هفت واسه برسمجا  هیچ به نذاشتی و لعنتی اتاق این
 مادشوناد که؟ چی واسه تو پاي موندم من بعد غرقن پول تو دنیا رو اون من
  !بنایی بره !کارگري بره

 سمت به نگین از را ماتم نگاه د وش شل دستم، نگینهاي  گریه میان در
 ماشینش با گاهی کهنآ جز؟ رفت  میهم بنایی؟ کرد  میکارگري! کشاندم علی

 ؟ شگیتار کالس جز !شب نیمه تاکرد  می مسافرکشی
به زمین خورد و جا  انگار که هماناش  مردانه نگاه... نگاهش و کردم نگاهش

 :نگین بیرون زد رو به  صدایش درمانده از گلویش و.تشکسجا  یک
 شب میدم جون دارم تو واسه !کشم  میدري دربه دارم تو واسه مناحمق ـ 

 که يکوبید سرم تو ماهه پنج که زندگی خونه و عروسی همون واسه !روز و
  !ندارم! تونم  نمیمن و داره مهگل واسه شاهین
 روي بر محکم را اشکش فین فین با و زد پس راام  شده مات تن نگین

 :گفتاش  گرفته صداي با و زد کنار سرخشهاي  گونه
 مهگل عروسی مثل عروسیبرام یه  خواي  میجوري این؟ جوري اینـ 

 با کردن بازي و رفتن تمونساخ سر با؟ کارگري با؟ بشی شاهینمثل ؟ بگیري
 بدبخت شوهرش گن  میکم نه !نیس سرم پشت حرف که این نه؟ من آبروي
 و خوردن وخاك گرد !مردم نوکري هیر مششوهر بگن حاال که؟ اس بیچاره
 تو اگه مرد کار بودي؟ کنی خوشحالم خواي  میطوري این ؟!خوردن توسري

ه فقط ـوندي کـماري خـ مع!تا ط با رشتهبکردي مرت  میرفتی کاري پیدا می
آدم ، پولدار شدن، این همه آدم معمار شدن؟ قاب کنی بذاري باال سرِ من

زارن   میولـنقاشی که دو زار پ جز یه مشت طراحی و؟ شدن تو چی شدي
  !خوام  نمیهیچیتو !خوام نمی... خوام  نمیمن؟ کف دستت چی شدي

 .تشسم به پریدممن  و نگین طرف به برداشت خیز علی
  !باش آروم تو گه  میچی فهمه  نمیعصبیه! علی خدا تورو نه !نهـ 

  ! زد قهقهههقش  در میان هق نگین
 دارم تازه !فهمم  میبیشتر همیشه از !گم  میچی فهمم  میهم خیلیـ 
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 غاز یه صدمن حرفاي خر که بودم خر !شدم محرمشخام بودم ! فهمم می
 اومدي کردي غلط يندار هیچی که تو آخه !شدم عاشقیش و عشق

 !زدي عشق از دم کردي غلط داري نگه زن نیستی بلد که تو! خواستگاري
 نره؟ شا هعالق مورد شغل طرف نره و بپوسه زنت بذاري که اینه؟ اینه عشق
 هر و خونم می! میشم هم خواننده، شم  میبازیگر من؟ هاش خواسته طرف
 دلم و بینم  میماهواره تو و باشه مد که هرچی... پوشم  میبخوام هم لباسی

  !بمونه دلم رو مآرزوها ذارم نمی! نذاشتیو تو  خواد می
 باال ترس و درد ازصدایم ، دخورام  تنه به  علی محکمپیراهن بدون تن 
 . آورد در را نگین آور زجر گریه بعدي سیلی و دوید نگین طرف به ،ترف

 با جون خان و پدر و مادر، چرخاندم قفل دررا  لیدک، دویدم اتاق در طرف به
 به را گریه حال در نگین هم مادر و کشید کنار را علی بابا .شدند وارد شتاب
  .کشید آغوش

 عقب و لرزید اختیار ام بی چانه .کرد بغض دلم و علی سمت کشاندم نگاه 
به دستش  پیراهنی بابا؟ ! مانداش خیره نگاهم و  تکیه دادمدیوار به .رفتم عقب

  ...اش خیرهطور  همان من و دکن تنش تا داد 
 عاشق نداشت حق؟ فهمید او را می کسی چه؟ کرد میاو را درك  کسی چه
 ؟ نداشت  مال و اموالشاهین اندازه به چون شود
 دل !بود داده سخت کار به دل زنش خاطر به چون حرفی بزند نداشت حق

 براي دوره این پسران از خیلی حتی !هیچ که شاهین که بود داده کاري به
  !دادنش انجام به رسد چه کردند  نمیهم فکر آن به عشقشان خوشی

در  هنوز نگین !داشتم خبرخیلی خوب  نگین پوشش روي بر غیرتش از
 :زد  میشد فریاد می کشیده مامان دست حالی که با

 بخوام لباسی هر با! شم معروف اینستا ذارم  میخودم از عکس انقدرـ 
 بخوام عکس هرجوري !ذارم اینستامو پاك کنی ینم !یتیپ هر با .ذارم می
 جلومو ذارم  نمیدیگه !شم  می بازیگرم.خونم می! شمب معروف ذارم تا می

  !ذارم نمی! بگیري
 را نگین کهاشاره کرد  مامان به هم جون خان ؛نگین سر بر بابا غرش با

 و رفتاش  ماهواره سیستم طرف به پوزخند یک با تنها علی و کند ساکت
 سیم و کوبید زمین به محکم و برد باال را دستگاه  همه روي پیش انهم

 ؛گفت  میکه علی فریاد میان در نگین .کرد پاره و کند  بیخ از رااش  پیچی
 :کشید فریاد می، کرد نابود کوفتی همین زندگیمو

  !خدا رو تو عمو... نذار عمو! خاله! ماهی خالهـ 
 ت و مسکوتدس به عصا طور همان جون خان و کشید کنارشرا  علی پدرم
 درست را علی کار که انگار .دید  میییسینما فیلم که انگار .کرد  مینظاره
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  .ددی  میدرست
 هق هق با که شد شنیده می صدایش هنوز نگین و برد بیرون را نگین مامان

 سنم کم و بچه دخترخاله !ادد  میفحش من علی به! داد  میفحش علی به
 فضاي مجازي و در کردي  میولش اگر روز و شب که اویی از! نبود بعید ازش

 ماسک ماس آن در که چیزي از کرش و هر صداي و زد  میچرخ اینستا
 دنبال به یا !بود چنان آن لباس و آرایش و مد دنبال به یا !بود باال، دید می

  !خواندن و بازیگري و معروفیت و الیک
 بر آرنج و شد خم و آمد فرود فرهدون تخت روي بر که کشاندم علی به نگاه
 تکانشان هر که تارش تار به... موهایش به کشید چنگ، گذاشت زانو روي
درد دست کشید پشت بعد با  .دآور  میدر لرزه به را من تن سلول به سلول

 !چشمانش
 براي زد  میبال بال .بود گرفته آتش دستم .خواست  میرا نوازشش دلم
 !خورد  میچنگوار  دیوانه و عصبی که موهایی عرق از خیس تار تار آن نوازش
 :زد لب، اتاق گوشه کرده بغض من به اشاره با بابا
  !براش بیار آبـ 

 بگذارید تنهایش گفت  میکه جون خان حرف با و کردم تردیدي پر نگاه
 با هرچند .مکرد پر لیوان لرزانم دستان با و آشپزخانه سمت دویدم .زدم بیرون

 براي بود بس ولی همین ریخت یرون از آب بنیمی دست زشلر و دویدن آن
  !او خورده زخم و خشک گلوي کردنتر  تازه

  !بودند زده بیرون جون خان حرف خاطر به جون خان و بابا، شدم اتاق داخل
 ها این همه کاش .گزیدم لبها  شکستنی و اتاق بر و دور به نگاهی با 
  !نه قلبش و شکست یم

 بود نشسته تخت روي که پایش پیش لرزان دست همان با و شدم نزدیکش
 .بردم صورتش نزدیک را آب لیوان و نشستم زمین روي
 :گفتمام  گرفته صداي با، کشید پس سر
  !شهتر  آروم اعصابت بخورـ 

 مشتش میان در محکم و بود دستش در نگین گوشی .نکرد توجهی
اش  سینه به افتاد گاهمن !شده گوشی نوبت حاال بدبخت گفتم دل در !فشرد می
 با را لیوان !شد محکم سرد آب لیوان دور دستم و پیراهنش بازهاي  دکمه و

هاي  دکمه و بردم دست خودم و تخت کنار عسلی روي کوبیدم حرص
 .دز پس را دستم که بستماش  سینههاي  نیمه تا پایین از را پیراهنش

 !بیرون برو پاشوـ 
ترسو هاي   نگاهم عین بچه!مداد قورت یدهان آببه آرامی  و کردم نگاهش

 !پیچاندم  بود رویش و کمی انگشتانم را در هم
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  !کنم جمع اتاقتو بمونمـ 
 !کنم  میپار و لت هم رو تو زنم  میبیرون بروـ 
 نـم تـدس .سباندمـچ لبش به و رداشتمـب را آب لیوان، رفتم وجهت یب
  !هم او چشم ندرو خشم و لرزید  میمن تن !هم او لب، لرزید می

  !میرم  منمشی آرومبی وابخ؟ خب رم  میکم یه بخورـ 
 .خندي زد  تلخو رفت دلم که کرد  به مننگاهی چنان

 ... برو !ما هم بیاي باال جنازکن  میخبرت شد مرگیم یه !نترسـ 
 کنارش لبش روي از آرام و، دش سست دستم در لیواناش  خیرهاز نگاه 
 ! گذاشتمشعسلی روي و کشیدم

 !شدها می طوریت نزن حرص !الاقل بخوابـ 
 بیرون ساعدش رگ و کرد مشت را نگین گوشی کند نگاهم که این بدون

  !زد
  !بیرونـ 
  !جویدم لب
 ؟ خب میام گوشیم بزنی تک یه شد بد حالت دیديـ 
  !بیرون مهگلـ 
  !هنش طوریت فقط .باشهـ 
بر  و خوردم سر در پشت همان بستم که را در .زدم بیرون آرامم بغض با
 .گذاشتم زانو روي سر و رفتم وا زمین روي
ی که آن باز اعصابش تا! شود خوب او تا خوردم  نمیتکان از جا من
  !خورم  نمیتکان از جا ...نشود رتنابود زبا، شودن هشوک باز .نشود، نباید

*** 
 یک دیدن از شد تر می عصبی هر بارت و گش  می گوشی در لرزانش دست با

 و ریزـن وشیـگ در را ات شخصیهاي  عکس بود گفته !هایش عکس یک هب
 ؟ شنوا گوش کو و زیادهاي  گفتنی این از بود گفته !ریخت می

، سایید  میهم روي کهی های دندان با و شد نگین اینستاي پیج وارد
 هر دیدن با و کرد  میپاك کند تعلل که این بدون را ابشحج بیهاي  عکس
 با انگار کسی و زد  میبیشتر المذهبش شقیقه نبض !شد میتر  داغ تنش یک
 براي که پوشد  نمیخانه درطور   اینهم تو براي“ !کوبید  میسرش بر پتک
 ”!پوشد هایش می کردن جمع الیک وها  فالوور

 شاهین کامنت به افتاد چشمش که کند پاك خواست  میرا عکسش آخرین
  !ماند نگاهش و

  !خانوم ما ضعیف قلب با و کار این نکنـ 
 قلیان دیدن با و شد کشیده باال نگین عکس بهزنان  دو دو نگاهش
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 با سرخش پروتزهاي  لب بین از دادن بیرون دود مستانه طور آن و کشیدنش
 کرده برجسته راهایش  زیبایی و بود انداخته پا يرو پا که چسبانی شلوار آن
 بیشتر دستش و مانا  بیکشید درد .دخور نجرخ چشمش کرد احساس، بود

 ... گرفت لرزش
  .دش  نمیخرداما ، فشرد  میدستش استخواندر بین  را وشیگ

هایی  وقت همان حتمات دانس می! دانست نمیرا  بود کجا از عکسحتی 
 سر و تئاتر به رفتن بهانه به وقتی، روند  میبیرون شاهین با است که

رفت   میصدقه قربان با و دکر  میراضی را علی زور به برداري فیلمهاي  پروژه
 .گشت ولی همیشه دیر برمی گردد بر زود که

 صداي توانست می جون خان فقط که آمد  میدیر انقدرها  شب آخر گاهی
  !کند کنترل را علی فریاد و داد

 کرد پاك را نگین مزخرف عکس سرعت به، شاهین کامنت و عکس  بهخیره
 تخت گوشه کرد پرت خشم با را گوشی .کرد خصوصی را پیجش دنبالش به و
  .اش زده عرق موهاي در کشید دست محکم و

  !روزگار این به لعنتـ 
 از که کشید را تارهایش مشتش در انقدر و کشید... کشید... کشید... کشید

آنی که چندین سال پیش از روي  !زد ضربه که آنی برود یادش از و آید درجا 
  ؟ نبود، بود حقش !خودش بود، وردخامی و نفهمی این کینه را به وجود آ

  !شد  نمیآرام نحوي هیچ به پیچید و  میصدایش پیکر و در  بیخانه آن در
 ... لحظه یه کن گوش .میدم توضیح کن گوش شاهینـ 
 شگو روي بر دست .داد صدا گوشش، خورد حرفش میان در که سیلیبا 

 !کردتر  خشمی را شاهین، شسر پشت از کسی جیغ صداي، گذاشت
  !کشمت می! ذارم  نمیات زنده واحد و احد خداي به! علی کشمت میـ 

 درد از پر صداهاي و انداخت زمین روياو را  که بعديهاي  لگد و مشت
 زد  میعربده شاهین !آورد  میدر ریشه از را موهایش !لرزاند  میرا تنش  بعدي

 امردشن عموي پسر پرخون دهان و پهلو در لگد او! خورد  میقسم خودش و
 ... علی و کوبید می

 وقت هیچ .نگذاشت او و بزند حرف خواست  میهم دادن جان حال در
  ...نگذاشت ها سال .نگذاشت
 دست لرزان دست همان با، تسوخ  میداشت موهایش  ریشه فشار از سرش

. افتاد و آمد در کشو ؛کشید را کشو خشونت با و عسلی کشوي سمت برد
 و گرفت دست به را سرنگش و آمپول و زد چنگ ار داروهایش نایلون توجه بی
 در را سی سی دو یدل سرنگن سر .شکست را آمپول سر، بود بدبختی هر با

 و کرد پرت کناري را شیشه .کشید و برد فرو آمپولاي  قهوه و کوچک شیشه
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 ساعد در جوشش پر سبزهاي  رگ و کرد مشت دست .کرد مشت دست تنها
 و برد فرو رگش در را سوزن لرزانش دست انهم با تامل  بیو زد بیرون

 از رگش .بست چشم درد و سوزش از و افتاد محکمش مشت به چشمش
 .شد پایین خنجر مثل دهانش آب .سوخت  می،بود زده شوت که آمپولی
 ! فریاد زدتمسخر رپ گوشش در نگینش و شد  نمیکم لرزشش

 ؟ آخه سالم منِ به چه رو تو !روانی !مریض ِبدبخت
 باشد نشسته قطب در انگار! شجان در لرزش و کرد  مینفوذ رگش در ودار
 .رسید  میو هنوز صدایش بود دور شاهین .دش شدسر
 "بوداانا !کردي نابودم کثافت "

 از خون و شد پرت کناري به سرنگ .برجسته شدهایش  استخوانِ آرواره
 .رفت چشمانش و زد بیرون رگش
  امامهگل و نبودهم ها  ر در دوردستن دیگشاهی! خندید  میهنوز نگین و
 .زد  میجیغ
 ... علی !خدا تورو علی؟ خوبی علی؟ شد چی علی !علیـ 

*** 
 با و چرخاند سر آرام کسی آشناي فین فین صداي با کرد باز که چشم
 .رفت هم درهایش  اخم مهگل دیدن
  !رفت سرم بگیر آبغوره من سر باال کمـ 

 علی تخت به لگدي، زد  میبرقاش  گونه يرو که اشکی با و گزید لب مهگل
 .زد

  !داديم ا  سکته، پخش کنم ایشاهللاخودم حلواتم ، بگیرم آبغوره قبرت سرـ 
 کوه درد بود .مقر  بین وجا بی. زد لبخند علی و ماندند هم چشم در چشم

 پنهان لبخند، را به فنا دادنداش   از همان بچگی که بچگیو عهد کرده بود
  !همیشه و همیشه، دنزب دردهایش روي
 تکون جام از نخورم رو پیري تو حلوا من !نر  میزودتر پیرترا معموالـ 
  !خورم نمی

 روي از و غلتید  نرم و آهستهاما اشکش، فشرد هم روي لبی مهگل با حرص
 در را علی اداي دهانش و لب کردن کج با و افتاد علی دست روي بر، اش گونه
 .آورد
  !ريپی نخورم حلواتوـ 

  !خندید  میاین بار آرام و شد خودشدیگر 
 سوخت دلم خودمه تقصیر !دادي  میجون ذاشتم  میبایدمن ! نزاکت بیـ 
 ... ـ نش بیوه بدبختت زن که اتاق تو پریدم قرقیمثل 
  !برو بیا مهگل !بیفتین هم جون به کم بسهـ 
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 ردوا تازه که جون خان جدي و زمخت صداي و علی لبخندهاي میان در
 شکلکی، بود خونسرد که علی به باززنان  نفس و کشید پس سر، بود شده اتاق
  .آورد در

 .زد لبخند ژکوند، خونسرد مهگل و کرد باال سر اخم با جون خان
 !امروز شدي لگخوش چقدر جون خان برم قربونتـ 

 :گفت مهگل به غره چشم با اما جون خان !خندید  میصدا بی طرف آن علی
 ؟ باشه حواست رو جوشونده نگفتم .برو بیاـ 
 !نیستم بلد که من جون خانـ 
 دیوار جرزالي  واسه بیاد اطوار و قر ولی کنه دم جوشونده نباشه بلد دخترـ 
  !خوبه

 نوايی بقلب که خانه دیوارهاي تنها نه بار این علی مردانه قهقهه صداي
  !لرزاند هم را مهگل

 که مهگل ،نشست تخت کنار یتک مبل روي جون خان و کرد حرکت مهگل
 که علی براي شکلکی باز جون خان سر پشت بار این .برگشت کرد باز را در

  !زد بیرون علی لبخند با و آورد در بود بهش چشمش
 نگاه .اش را به علی دوخت زده غم نگاه، رویش روبه عصاي به تکیه جون خان

گرفت که  بزرگیمادر مدارن چشم از نگاه .دید علی و کرد خم کمر محکمش
را به چشم دیده اش  زشت و بدون بلندي زندگیهاي  یک عمر همه پستی

  !بود
  !جون خان زنی  میزخم دتربنگات  اون باـ 

  !جوانش پیچی باند دست دیدن از کشید تیر جون خان قلب
؟ آرومتو چشماي ببینم هـش می یـک؟ سرـپ شه یـم ونـدرم ماتـزخ کیـ 

 ؟ آرامشتو
 انگار !زد  نمیاما لبخند و شد  میکه کج .آمد  میباال که شپسر لب گوشه
 .کشید  میپیش را مرگ
  !آرامشـ 
 ؟ تا هواس کنم چیکار؟ بردارم تا غصه رو از غصه چطوريـ 

 .کرداش  عصبی جون خان خیس نگاه و کشاند باال نگاه
 ؟ خوري  میو ر چی غصه !بگردم دورت آخه نه اوضاعمهمی همیشه که منـ 

 دیوار انگار ،لرزید  میدلش که جون خان .کرد  میجمع اشک که ونج خان
  .تریخ  میفرو داشت یبتن

 ظواهر پی چشمش واس  بچه دختر، زنت دل به بساز !نخورخرج رو  غصهـ 
 این دوره .هخواست دلش و دیده از این و اون !یچنان آن عروسی سات و سور و

تا عروسی  شته با دیدن دوشه و سنی ازشون گذ  میاونا که ادعاي عقلشون
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 این !ذارن  میخودشونم همین شرط و شروطا روهاي   براي بچهچنانی آن
 از دلشون شن  میعروس !همیننها  ساله بیست نوزده اکثر .هنکرد گناهدختر 

 ازتر  سر خواد  میو بار یه همین دلشون؟ بیشتره مگه بار یه .خواد  میچیزا این
 بگیر عروسی یه .شه نرم که بیا راه دلش به! شهبا دارشون فر و قر دوست مثال
 کن کنترل، کن بیداد و داد کم .پایین بیاد هدیگ حرفاي از شه گرمت دلش

 صورتش تو کوبی  میکه بار یه !زمختتو دست کن کنترل !پسر خرابتو اعصاب
 سرش همه جلو که بار یه !بیرون کشی  میقلبش تو عشقت خونه از آجر یه

 نکن خراب !کنی  میکم خودت به دلگرمیش و محبت از رجهد یه زنی  مینعره
  !فهمی  میکه تو !اس بچه اون! کنی مشترکش خواي  میتازه که اي زندگی
 !د به تاسفدا تکان سر تنها علی

  !شد  میرام آسونی این به،  بچه بود و دردش فقط پول و عروسی بودکاشـ 
 سه دو بچه یه ردنک رام مثل نگین سال و سن تو دختر یه شدن رامـ 
، کنی آرومش و دهنش بزاري هی که شیرش شیشه جاي به فقط که های لهسا
 !نکن سختش !بگیري اش واسه خودش قد هم عروسک یه باید
 تونم نمی! جون خان نیس من صاحاب  بیاخالق تو خواد  میازم که چیزاییـ 
 این هب چشمش نگین !باشه من مال باید فقط من مال !کنم تقسیمش همه با

  !زیاد خیلی! خواد  میزیادي .نیس زندگی
  !کنی آرومش تونی نمی! نیستی آروم تاـ 

  !جون خان خاکستري چشمان به دوخت چشم علی
 تو قضا و قدرِ .شه مین آروم وقت هیچ ابودن زندگیِ این تو لرزون تن اینـ 

  !دیدي به چشم خودتهمه رو ... من ننوشتن این کلمه رو
 ؟ امنیتت ریشه؟ کجاس آرامشت هش ری!تو بگوـ 

 که باندي به افتاد چشمش .گرفت جون خان گر توبیخ چشمان از چشم
 .وپوزخندي زد بود پیچیده دستش دور مهگل

  !آرامش شه می آدم زن... کردم  میکرف روزي یهـ 
 دیوار گفته کی !کنی آروم زنتو نباش این دنبال !خودتو نکردي پیدا تاـ 

 !خودتو کن پیدا؟ داره نگه رو ریزه  میفرو داره که دیواري یه تونه  میلرزون
 نداشته آرامش منبع دغدغه از پرهاي  زندگی این تو اگه مون همه !آرامشتو
  !ریزیم  میفرو باشیم
 بین کند دست و جوانش موهاي سمت ببرد دست خواست  دلش ،کرد مکث

  .کرد  مینگاهش محکم تنهالی و پریشانش مشکی موهاي تار
 نداري حق، اتاقت فرستمش می. کرده ترش آروم زده حرف نگین با مهگل ـ

 که برداشته جون خان بگو هم بساطشو این و گوشی !بیاري روش به چیزي
 کن خوش دلشو !عروسی واسه کن صحبت باهاش !بیاد ادا باز نباشه تو گردن
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 عروس نداره شگون عروسیتونه دیگه هفته .خواد  میدلش که چیزي واسه
 همه بیاد که حجله تو که زنتو کن رام !هم جون به بیفتن حجله دم ماددو

  !خودته دست چیش
 .داد تکان سر تنها مکثی از پس، ثابت و بود پایین علی نگاه

 راه از نیس خوب !بذارهات   واسهآبرو کن کاري میان مادرزنت پدرزن فرداـ 
 واسه و هرا همه این .کنین خوششون دل !مرد و زن شن شوکه و برسن

  !جا این میان شون گوشه جیگر عروسی
 .شد بلند از جا جون خان و داد سر تکان علی باز
  !ببینم غصه و درد  بیو خوشی از پر روزتو یه دارم آرزو، بده کفاف عمرمـ 

 جوانش مرد دست سمت به مادربزرگش نگاه و شد مشت باز علی دست
 :گفت زد  میبیرون که طور همان .کرد گرد عقب و گرفت چشم حرف بی. رفت
  !درمونهات   واسهبخور رو بچه نکن اذیت آورد جوشونده مهگلـ 
 و خورد گوشش به مهگل ذوق از پر صداي که بود نبسته را اتاق در هنوز و
 تختش نزدیک زد  میهم لیوان در را قاشق که طور همان .شد اتاق وارد بعد
 .شد
  !بیاد باال جونت یهو ایشاهللا حلقت تو بریزي آوردم زهرمارات   واسهبیاـ 
 ساعت .بودن کش دراز از بود شده خسته .نشست تخت لب و زد کنار را پتو

 .دکر دست مچ روي بر بستن به شروع و برداشت عسلی روي از را استیلش
 دید چشم زیر از لیـع و ردـک بویی را جوشونده .نشست کنارش هم مهگل
 .دکر کج قیافه جوشونده بوي از چطور

  !خودته مختص فقط !بخور بیا ده  میعشق بو! هـب بهـ 
 و برداشت مهگل دستدر  بشقاب از را جوشانده لیوان، خندي نیم با علی
 .رفت باال قلپی
  !نمیایم پیست فردا بگو ارسامی بزن زنگ .نزن حرف انقدر برو پاشوـ 

 :همراهش به کیکوچ جیغ و شد درشت مهگل چشمان
 این من بود قرار! منمیا گفتم زدم آموزشگاه از رداف خاطر به من؟ چیـ 
  !رل پشت بشینم دفعه
 اگر و بود آورده باال که رفت مهگل دست در بشقاب سمت به علی نگاه
 .کرد  میخرد سرش در زد  میحرفی

 شورتاي عروس لباس يجا به خواي  میدیگه هفته یه! عروسیه خرید فرداـ 
 ؟ بدي قر جون شاهین واسه بپوشی منو دوز مامان

 تازه و زدند ساتور با را دستانش انگار .افتاد پایین رمق  بیدستش در بشقاب
 نفره چهار خرید قرار هم فردا که بود انگار؟ بود شان عروسی .افتاد یادش

 !داشتند
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 با هم بودند مجبور هم شاید .بود آمده کنار علی با شب آن از پس شاهین
 اصرار همه با !شاهین کینه همه با !علی مخالفت همه با .بیایند کنار
 عروسی  و آن کینه قدیمیقائله این ختم براي بودند مجبور فقط... جون خان

 ... بگیرند
 :خندید  میعلی

 !ببینه آرایش بدون ریختتو این عروسی صبح کن رفکـ 
 :داد  میتکان سر علی و پرید از جا

 ... رارت و د فبدبخ کاهدون به زده غافل دلاي   فهمه میـ 
 از و شد همراه شکمش پوست سوختن با حرفش میان در فریادش صداي

 .پاشید او لباس روي بر ته تا را جوشانده خالی لیوان مهگل !پریدجا 
خوره از تو و هرچی   میحالم بهم! لهال هزهر و شاهین! درد و شاهینـ 

  !عروسیه
 علی پریدن پایین و باال به توجه  بیو تخت کنار عسلی روي کوبید را لیوان

 از، بود داشته نگه دور شکم پوست از هم را پیراهنش که شکمش سوختن از
  !کوبید محکم را در و زد بیرون اتاق
 ؟ ...داند  میی چهکس و
  !کند  می"خوب"... خیلی را حالش که دارد را نفر یک فقط آدمی هر
  !کند  می"بد"... خیلی را حالش همان که دارد را نفر یک فقط و
 ... اما

 ... که  دخترکیآن بیچاره
  !ندا شده "نفر یک" دونفرش این

*** 
 مهگل

 ؟ مهگل حاال؟ بگی من به باید چینی مقدمه همه این بعد ،ماه یه بعدـ 
 ! راسخ را عزمم و کرد مشت را دستم گوشی پشت از بلندش صداي

 !باشیم یکی اونا با خوام  نمیمنـ 
 !بست را چشمم، ردک  میفوت گوشی در که نفسی صداي

 من؟ عروسی و عقد دم بکنم غلطی چه حاال من؟ خواي  نمیچی یعنیـ 
 ... بریم امروز که بستم قرارداد خونه برات رفتم
 :پریدم حرفش میان به
 اصال... دیرتر ماه یه .عقب ندازیم  میکردیم هرکاري !کن فسخ و رقراردادـ 
 !دیرتر هفته یه !هفته یه

 ؟ تهچ؟ لمهگ شده چت توـ 
 .آمدم فرود تختم روي و لرزید بار این فریاد صداي ازهایم  لب
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! باشم عروس تک خوام  می!...باشه یکی عروسیم نگین با خوام  نمیمنـ 
... باشیم تک تو و من خوام  میمن !باشه داماد هم علی تو جز به خوام نمی
... من ااون عروسی شب خوام نمی! باشه یکی اونا عروسی با عروسیم خوام نمی
  !باشم عروسمن 

  !کش ناز و شدتر  آرام بار این صدایش
 شدم خسته گفتی  نمیمگه؟ کن تموم کارو زودتر گفتی  مینبودي تو مگهـ 
 و خواستگار کردن رد همه این از شدي خسته نگفتی؟ کنیم عروسی زود

 ؟ جون خان غرغر
 گرفتن سیعرو که اینا علی !روشام  هفته دو یکی ،کردم تحمل همه اینـ 

  !ما بعدش
 و جی دي و تاالر و غذا !دادم سفارش وراه کارت !مهگل گفتم همه به منـ 
 ؟ شن  میچی عکاس و بردار فیلم
 یه محرمیت یه اصال... اصال! بعدش هفته برا ذاریم می! شه مین که دیرـ 
 رو عروسی و عقد بعد !مائه نامزدي بگو رو اونا عروسی شب !بخونیماي  هفته
 .کنیم  میاعالم بعد هفته
  !به من بگو مشکلتو مهگلـ 
 ! شم  نمیعروس، اون عروسِ عروسی شب منـ 
 ؟ نگفتی زودتر چراـ 

 چه اصال .دانستم  نمیهم خودم؟ بودم نگفته چرا !زدم نفس و ماندم ساکت
 ؟ روزها آن فهمیدم  میچه؟ دانستم می

 !کنم  میخواهش !خدا رو تو شاهینـ 
 بودم چشمش پیش اگر .شد  مینرم زود همیشه، زدم  میحرف کهطور  این

 !زودتر که
 !بزنم حرف جون خان با بایدـ 
  !باش راضی فقط تو کنه راضی و جون خان گم  میعلی به منـ 

 که پاشید صورتم در اخم دو یکی تنها .نداشت کاري جون خان کردن راضی
 !هستی سري خیره دختر

 و جمع آپارتمان یک و ما خانه ازتر  باال خیابان دو یکی علی و نگین خانه
 اما .نگفت چیزي .زد پوزخند تنها دید وقتی نگین .بود شیک و جور

 خوشی براي علی که دیدم  میزیاد !علی صورت در شد سیلی انگار پوزخندش
 بهم رفتنشان ور که گاهی .خرد  میرا نازش چطور نگین لب روي خنده یک و
 و... ماندم می... ماندم می... ماندم میشان  خیره و زدم  میلبخند دیدم  میرا

 !گوشم نزدیک کشید  میسر شاهین
 ؟ عزیزم داري دوس جوري اونـ 
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 !روزهایش آن جذابي  چهره در کردم  میاخم و کشیدم  میپس سر 
 !پسرم فابت دختراي دوس همون با برو جوریشو اونـ 

اش  شده لمینت دست یک هاي دندان و رفت عقب کمی سرش و خندید
 کرد زاري گریه علی براي نگینش های دندان همین سر که چقدر !شد نمایان

 !خواهم  میبال و اال هم من که
 علی هرچه و کرد  میمخالفت شاهین پسندیدم  میمن هرچه خرید روز
  .آورد  میبهانه نگین، پسندید می

 براي علی را داشت اصرار شاهین که  سفیديطالي ست هم آخر دست
 من را بود کرده انتخاب نگین براي علی کهتري  ساده ست و تبرداش نگین

 از .آمد  نمیخوشم سنگین طالي از .بود اخم سره یک شاهین .برداشتم
 شده دوزي نگین و سنگ از پر سنگینهاي  پارچه که فاخريهاي  لباس

 ... هم داشتند
 لباس نامزدي شب براي اما، پوشیدم  میشاهین رضایت براي همیشه

  .مکرد انتخابي تر ساده
 حریفش کسی را نگین اخم اما .کنم درست شد  میرا اخمش و شاهین

 و کردم  میانتخاب نگین براي را فاخرش آن، بخرم خواستم  میهرچه .نبود
 بههایش  لب، اش خیره علی زد  میکه لبخند و دز  میبرق چشمانش زده ذوق

  .خندید  میدلم هم من و آمد  میکش لبخند
 در نفري چهار .بود ماندنی یاد به خرید روزهايهاي  شام و  ناهار
 براي ریز یک و بودیم ولو شاهین انتخابی چینی و ایتالیاییي ها نارستور
 غر علی و من که چقدر .کردند  نمیحساب و شدند  میراست و دال شاهین

 غذاهاي این ازتر  خوشمزه خیابانمان سر کثیف هايگرهمبر ساندویچ زدیم می
 مسخره علی و من و خوردند  میذوق با اما شاهین و نگین !است وجق و عجق

 همان برویم که آمدیم  میابرو و چشم هم براي و کردیم یم نگاه خنده با و
 !مان نفري دو پاتوق ساندویچی

 تازه حمید عمو شوهرش و نگین مادر مهري خاله .دبو اوضاعی خانه در
 !رقصیدند  میو خواندند می، زدند  میبردن یهزیجه حال در و ایران بودند آمده
 را جهازش و شان خانه کردم تا کمکش را صبح تا شب .چید را جهازش نگین

 بر سر و بود خوابیده دراز به دراز تنها میان این علی .کردیم تکمیل دونفري
 ي زیرلگد شدم  میرد که بار هر .کرد  میپف خرو و بود گذاشته کوسن روي

 براي دلم و کرد  میبارانم فحش و پرید  میواه بهاو  و دمکشی  میایشپ
 !لعنتی شود  میتنگ هم هایت فحش
 کوچک فرش وها  پردهبنفش  و سفید ست .چیدم خودم را خوابشان اتاق
 با و داشتم  برمیلبخند با را نگینهاي  خواب لباس .کرد را زیبا اتاق کف
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 آن بکش !بستم  میچشم شان خیره و گذاشتم  میکمدش یا تخت روي حالتی
  !مهگل رود  میکردنت خاك و قبرستان تا که را جایت به نا فکرهاي
 به زد  میرحم  بیبویش چیدم  میکمدش در که رااش  مردانههاي  لباس
 را انـکشیدنش وشـآغ در مـدل و جرهـحن در دوید یـ ممـبغض !مشامم

 دیوانه پاي به پا و من کنار ها سال !بود بودن من با ها سال بوي .خواست می
 اتاق از؟ برود کنارم از خواست می! بود مهگل علیِ ها سال .بودهایم  بازي

 ؟ برودام  کناري
 بغض و شدم  خیره برد  میخودش براي و گرفت  میمن از را او که نگینی به
 :گفتم  کرده
 ؟ نگینـ 
 .داد را جوابم رنگارنگ الك نوع پنجاه آن و آرایشش کیف چیدن حال در
 ؟ هومـ 
 !باش چی همه اشبرـ 

 ... دنیا این در را کس هیچ !عشقش جز !نگینش جز نداشت را کس هیچ
 ... باشهـ 
 به نگاه و برگرداند سر که بود نگذشته حرفش ازاي  لحظه و گفت حواس بی
 .انداخت درم دربه نگاه
 ؟ چیـ 
 !هیچیـ 

 ده را عشقت هم کنارش ،بودي که چیز همه برایش بگویم خواست  میدلم
! بفهم را دلش حرف هم گاهی کنارش ،بودي که چیز همه برایش .کن ربراب
 گاهی ،بودي که چیز همه !بسازهایش  نداري با هم گاهی ،بودي که چیز همه
 کمکش نیستی هم بلد اگراش  عصبیهاي  تشنج درمیان ...اش مریضی میان در

 ... و کن آرامش !باش مرحمش فقط ،کنی
 که کناري اتاق آن در نبود دیگر .داندمسربرگر تنها و شدم خفه !نگفتم

 سر از و بکوبد شدت با را اتاقم در و بزند بیرون گریه و داد و جیغ با نگین
 آمپول برایش و بروم که نبود دیگر !بشود من دامن به دستاش  نابلدي

 بگیرم آبغوره سرش باالي و او را بخوابانم که نبود دیگر.کنم تزریق آرامبخش
 بس":بزند داد جون خان و کنیم کل کل و نروم من و کند بیرونم و بزند غر او و

 "!کنین
 در صبحاي دم دم تا علی دوستان اکیپ همه، عروسی به مانده شب یک
 .بودند گرفته جشن جدا برایش و بودند جمع آموزشگاهمان کوچک شاپ کاف
 نگین .نیامد و بگذرد خوش گفت و زد پوزخندي تنها گفتم که شاهین به

  دوستمپریا و نفر چهار سه و کامیار و سامیار .آمد است میهدور شنید وقتی
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 .بودند آمده همه
، بود چوب طرح با سرتاسرش که شاپی کافی تاریک نیمه فضاي آن داخل

 علی و من! دست به گیتار، سامیار و نگین و من جز اکثر و بودیم نشسته همه
 روي بقیه و دیمبو نشسته پیشخوان جلوي بلند پایههاي  صندلی روي

 و زدند  میریتم هماهنگ با هم همه گاهی .رنگ مشکی چرمیهاي  راحتی
سط وه بقی و خواند  میو زد  مییکی هم گاهی وبودند  وسط آن نفر دو یکی
! خندیدند  میشادي ازمدام  و بودند وسط پریا و کامیار خواهر با نگین .بودند

 جون خان قول به و شود گبزر انقدر روزي خواست  میدلم و داشتم دوستش
  !بشوم خوشحال بودنش علی عشقِ از که بشود خانم انقدر

 که چیزي وشان  کله به نزند وقت یک امشب کردم  میآرزو  امامیان آن 
 !خواندند... و بخوانند نباید

 ریش به آنها و برسانم خود گوش به دل از را آرزو این من بودند منتظر انگار
 !بخندند هر  وهر من

 .ستدان میاو همه چیز را . کرد نگاهم و برگشت فوري، فهمید پري
  ! گرمه این جا!یم بیرون مهگلبر پاشوـ 
 !کنم گوش خوام میـ 
 این از بس .بخوره ات  کله به  هوایی یه حیاط تو بریم !احمق نشو پاشوـ 

 !شیم  میخفه داریم کشید سیگار کامیاره
 .بود من به دستش در کنان دود گارسی آن با نگاهش، کردمنگاه  کامیار به
  !آخره شب !نمیامـ 

 روي بر کشیدند دست جمعی دسته .نگذاشتم  امابزند حرفخواست 
 را زدنم سرفه علی! فشردند  میمن حلق روي بر دست انگار و هارگیتا تارهاي

 .کرد نگاه را کامیار تیز و دید
  !نبیرو ببر مهگلو خانوم پري! اونو کن خفه داداش کامیـ 

 .ماندم جایم سر محکم که کند بلندم خواست و داد تکان سري پري
  !خوبم منـ 

  :دسایی هم روي دندان و رفتام  غره چشم ،همه چشم از دور
 !پاشو جلوش کنی غش مونده کمـ 

 بازویم دور آشنا و گرم !مردانه و محکم !دیگر دستی بار این و باز زدم سرفه
 !گرفت  می رااش بهانه داشت نفسم و زدم سرفه .دلرزی تنم و نشست

 !نشین پاشو مهگلـ 
 :گفت پري به رو او و کردم نگاهش

  !شه عوض هوا کن باز روها  پنجرهـ 
 .کشید را بازویم و کرد نگاهم
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  !پاشوـ 
 عصبی کشیدم می. مکرد سرفه و برد بیرونمرا به  و شدم کشیده دنبالش به

 داشتم خودش بوي از من دانست می نرحم بی... دانست  نمیو دمکر  میسرفه و
  .سوختم  میحسرتش در که تنی عطر بوي از .مشد  میخفه

  .ایستاد سرم باالي خودش و مستنش دیوار گوشه چوبی نیمکت روي
 !ببینم بکش عمیق نفسـ 

 ،شدیدم سرفه دیدن با .آوردم کم و شکست گلویم در نفسم و کشیدم نفس
 :گفت شد  مینزدیکمان عسریهایی  قدم با داشت که پريرو به 

  !بیار پیشخوان رو منو کت اونبرو ـ 
 سوزش داشتام  سینه .دادم قورت دهان آب وام  سینه به فشردم دست

 صداي .شد کشیده من سمت به او سنگین نگاه و داخل رفت پري .گرفت می
  :نبودیم جون خان جلوي که بود خوب و شنیدم رااش  عصبی لبی زیر

  !دستتو تو کثافت اون کن خفه گم  میچی هر نیس حالیش احمق پسرهـ 
 .باشد آرام که آرامش نگاهم را به نگاه نگرانش دوختم

  !ببینم سرتو کن باالـ 
 که این با و کرد باز سریع را گردنم دور شال و کشید باال دست با را سرم
 ودوید  بیرون وقت همان پري .کرد نفوذام  ریه درتر  راحت هوا اما، شد سرد

 و کشید دستش از را اسپري علی .رساند ما به را خودش دست به اسپري
 را دستم و زد پاف .بستم چشم و زد پاف .گذاشت من دهان روي تامل بی

هاي  نفس میان در و کرد حلقه دورم دست آرام و نشست کنارم پري .فشرد
 !توپید  به اوعلی و شنیدم گوشم کنار را فینش فین صداي عمیقم

  !تو برو پاشو کنی فین فین گوشش دم خواي میـ 
 روي یدـکش تـدس ریعـس ريـپ و برداشت را پريـاس ،کردم باز چشم
 .شد ریز صدایش .دز  میبرق شب تاریکی آن در کههایش  اشک
 !دببخشیـ 

هاي  اخم با که طور همان و انداخت دورم را کتش علی .شد آرامهایم  نفس
 :گفت کرد ی منزدیک م هبه را کتهاي  لبه نادرش

  !بیرون ندازم  میو کامی تو بیا پاشو .شی بدتر سرما تو نشینـ 
  : گفتآرام، ار دمدر فهمید  میو ا.شد کج پري سمت به سرم

  !رسونمش  میآوردم ماشین من .دیگه ریم  میمهگل منو آقا علی نهـ 
 :گفت طور همان و  رفتمدنبالش به .تنم را بلند کرد حرف  بیعلی

  !شب هصفن دو ساعت شما برین تمگذاش منمـ 
 علی ،درآورددا ا سرش پشت و کرد نگاهی حرص با .دوید دنبالم به پري

 :گفت برگردد آنکه بی
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  !شدیم مستفیض! خانوم پري لطفت از مرسیـ 
ي  شیشه  داخلاز علی .گرفت دهانش روي دست و کشید بلندي هین پري
 .کرد درگوشم سر پري .دید  میرا او خوب پنجره

  !شرف  بیگذاشته کار چشم پشتشم تو اینـ 
 لبم روي بر رمق  بیشد  میکم داشت کهاي  سینه سوزش میان در لبخندم
 به پري و نشستم جمع از بیرون صندلی روي من .شدیم داخل و شد کشیده
 گیتار عاشق و کرد  میشرکت را علیهاي  کالس تازه . رفتداخلمن  اصرار

 و دادم تکیه دیوار به و بردم عقب سر بودم ستهنش که طور همان .بود نواختن
  .بستم چشم
 اما بمانم بیرون نگذاشت همین براي و زد  مینم نم .بود بارانی کمی هوا
، بودرا کرده  بیرون آني  خورده نم خاك کردن بو هوس دلم من دانست نمی

  !داخل خفه هواي این در نه بودن
 ؟ بهتريـ 

 یمرو روبه و کشید جلو دست با را صندلی ورط همان و بود دستش در لیوانی
 .زد هم را دستش در لیوان قاشق با .نشست

 !شه باز گلوت بخور بیاـ 
 وقتی، بود جدي وقتی ،خندید  نمیوقتی .صورتش در چرخاندم چشم
  !شد  میغریبه انگار .نبود خودش انگار نبود دیوانه و کرد  نمیشوخی

  !دهب استراحت یه چشماتم به کردي وقتـ 
 .نوشیدماي  جرعه و آوردهایم  لب سمت به را لیوان و زدم پایش به لگدي
 وباز بکشم عقب سر خواستم .داد آرامش را گلویم وگرم رقیق نشاسته شیرینی
  .گرفت جلویمرا  لیوان
  !دیگه کم یهـ 
  !خودم بدهـ 
  !بخورـ 
 ؟ رن  میکی مهموناتـ 

 :وگفت نوشیدم، آورد نزدیک  رالیوان
  !کم کم کنن  میجور و جمع ارندـ 

  !دهم  میقول؟ امشب همین فقط خدایا .گرفت شوق دلم
 ... رفتن که اینا کامی... گم میـ 
 !دیگه پري   بیپري !خونه ریم  میخودمون ـ 
 ؟ م بیرونبری میاد بارون داره، برم پري با نخواستم منـ 

 !لبم روي از کشید پس رحم  بیرا لیوان
  !نهـ 
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 !هآخر شبـ 
 :خورد چرخ سمتم به سرش

  ؟نیستممن  دیگه شب فردا ازـ 
 .شد ریز صدایم و کردم بازي انگشتانم با ،افتاد زیر سرم

ها  موقع این و شب من با نیاد خوشش نگین شاید .داره مسئولیت زندگیـ 
 .رهدا حق اونم !بذاري تنهاش شه مین !بیرون بزنی
تـ  ؟ با این حال 
 ؟ بگیري آغوشم در شود ی مخدایا ...کردم کج سر
  !باشه حواست گیري  میقرض مالتوئه پالتو و مال شال هرچی پري این ازـ 

 زدن گشت فقط به خاطر کردم فرار دبیرستان از بار چند، بودیم کهتر  بچه
 منتظرم گشادش لبخندهاي آن با درسهجلوي در م همیشه که او با باران زیر
 اوایل من اما !هایش درس و کالس و همدرس از زدن جیم بود کارش او !بود
 لوها  بچه از کسی نه که فرار کنم چطور داد  مییادم و نبودم بلد !ترسیدم می

 آب و گشتم برمی زنگ یک از بعد و رفتم می! بفهمند مدیر و معلم نه و بدهد
 وساطت با هم آن که تادمـاف می رـگی مـاهی هـگ !خورد میـ نکانـت آب از

  :گفت  میخنده با علی و گرفتند یم تعهد جون خان
  !بترسی کنن خرت اینا کشکه بابا ـ

 !باروت  مثلودـب اي هـبچ رـپس !تر نترس و بود من از تر کوچک سال سه
 میشهـهاو  و خورد حرص ادـزی پلمـدیا ـت لیـع تحصیل دوران جون خان
  !خندید  میخورد  میهم کتک !خندید می
 چهاما  !دیگر شده بزرگ پسرش کرد ی مفکر جون خان دانشگاه دوران 

 شماره خترهاتا از د ده به رفت  میکالسی هر در بار این که شدنی بزرگ
 تا دانشگاه بودیم رفته با هم که بار یک است یادم !خواستگاري قول و داد می

 گشتیم بر که آخر تا شدیم وارد که دانشگاه در از، دهد تحویل رااش  نامه پایان
 قول تو که پریدند  میپایین و باال خروس و مرغ مثل دورمان ندخترا از سیلی
 کشید و با هم انقدر  میمرا دست تنها او و !خواستگاري یبیای هفته این دادي
  !نباشد آنهادویدیم که دیگر اثري از  می

 کارهایش و علی براي اما، ودـب دهـش زرگـب اـم انهـخ در وچکیـک از نگین
 .کرد جذب را علی ش اخالقهمین شاید، بود رورمغ  وکرد  میاخم همیشه

 از، نگین بهاش  خیرههاي  نگاه و علی، نبود علی بر و دورها  دختر دیگر مثل
 !دادم  میتشخیص راهایش  نگاه نوع .شد شروعبعد دبیرستانش 

 هیچ گفت میعلی . کشیدم زبانش زیر ازمن  اما داد نمیاحساسش را بروز  
 با !هایم حرف بااما من تشویقش کردم  روم  نمیجلو شرایطم خاطر به وقت
 کسی و کشید طول ماه چند که یروش هر به کردنش راضی با !هایم دادن امید
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 مادرم و پدر و بودم کرده کم وزن کیلو ده ماه چند همان من؟ دانست  میچه
  !بردند مرا به دکتر می مرتب افتادنم اشتها از خاطر به

 زمستان برفی عصر یک، کند اعتراف نگین به کردم رمجبو او را که روزي
ترم داشت و  نگین امتحان میان !نگین و علی، من جز نبود خانه کس هیچ !بود

قدم ها  برف روي .رفت حیاط به استراحت بهانه بهبعد از کمی . کرد مطالعه می
  !کرد  میذوق وزد  می
 با و شد می نزدیکش علی که کردم  مینگاهشان دزدکی اتاقم پنجره پشت از
هاي  برف آن زیر من ویران قلب روي قدم انگار رفت  میجلو که قدمش هر

  !فشرد  میسرد
هایش  دست حرکت از .دایستا جلویش علی ت حرکت کند کهـخواس نگین 
  !فشردم قلبم روي دست من و بزند حرف هدخوا  میفهمیدم می

 !کن عروسم بزنم فریاد و ببرم پناهبه او  که نداشتم هم شاهینی روزها آن
  !نداشتم را خودم جز کس هیچ روزها آن !ببر منو و بگیر عروسی زود خدا تورو

 را دستش علی، نگین بهت و زدنشان حرف میان درآید وقتی  می یادمخوب 
 رويزنان  نفس و کشیدم کنار پنجره کنار از ...نیاوردم طاقت دیگرو من  گرفت
 هنوز و !بشکنم بیشتر نه و ببینم نه تا بستم چشم .بستم چشم و ریدمس زمین
زنان  نفس علی و شد باز شدت به اتاقم در که بود نگذشته هم دقیقه پنج شاید
 .پرید داخل
 !کرد قبول! کرد قبول خدا به !کرد قبول مهگل! مهگلـ 

 واش  خوشحالی، شوقش از پر لبخند، ماتم نگاه میان در و کردم باز چشم
 و کردم آویز گردنش در دست و پریدم گریه با .تانداخام  گریه به عشقش همه
کردم در میان   میریهـن گـم  و!دچرخان  میوشحالـخ راـم او و ردمـک گریه
 !هایش خنده

 محضر دروقتی  .بودام  خیره زیاد شاهین، خواندند محرمیت صیغه که روزي
 !ساییدم  میقند علی سر روي، قبل شب از کرده پف چشمان و لرزان پاهاي با
 ... شد شروعها  موقع همان از آمدنش و شاهین ؛شد شروع شایدجا  همان از

 ؟ نمیاي من با گلیـ 
 و شد کنده دستم در علی یادگاري فیروزه نگین از پر دستبند از نگاهم
 ایستاده سرم باالي زانآویاي  لوچه و لب با پري .پرید  گذشته از سرمفکرهاي

 .رفتند و می دندکر  میخداحافظی کم کمها  بچه و بود
  !دیگه میرم اینا علی با !تو برو نهـ 

 و کشید بیرون شسر از رااش  پشمی کاله و کرد نگاهم غمگیناي  لحظه
 .کشیدهایم  گوش روي تا محکم راهایش  لبه و گذاشت من سر روي
  !باش خودت مواظب الاقل !سرته تو چی دونم  میکه منـ 
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 موقع .بوسید را صورتم و آورد جلو سر و کوتاه لبخندي اب دادم سرتکان
 دم اید دیوانه هم شما گفت خیال بی، بیاید زدم تعارف که نگین به، زدن گشت
  !صبحی
 دوتایی خانهدر  دم .زدیم بیرون و کرد پارك را ماشینش علی و نیامد

 .زدم لبخند و کشیدمتر  پایین کاله من، کشید باال کاپشن زیپ او و ایستادیم
 .افتاد مچشم در باراناي  قطره و کردم نگاه سرخ آسمان به

  !دهنتو دم ببندـ 
 .دادم تکان سر و برداشتم عقب به قدمیاش  جدي نگاه با
 !بریم بزن !شه مینم یچیز خوبم منـ 
  !دوید و دویدم و زدم جیغ و آمد سمتم به
 !دیوونهی دختر ش  میخفه صورتت تو خوره  میباد د ندوـ 
 !امشب بده حالی چه خدا واي شه میتر  تند بارون داره! ببین علی وايـ 

 و الـش رـس دنشـش صبیـعیشه ـاما مثل هم آمد  میسرم پشتزنان  قدم
 .نداشت انرژي کالهم

گردونم مهگل   می برت!بیفتی رو دستموندم عقد و عروسیت کاري نکن ـ 
 !  روا این کارنکن
 باز دست، صبح چهار ساعت خلوت خیابان میان و دادم تکان سر اخم با

 بردم باال سر، کنارم بار آخرین براي بودنش شوق و جیغ با و طرفین به کردم
 من و مهگل زد  میداد او و کرد خیس را صورتم باران و چرخیدم .چرخیدم و

  !خندیدم می
 .زدم  میو من چشمک رسید  نمی ومدآ می سمتم به
 !رسی نمیـ 
   !ذارم  نمیات زنده بیارم گیرتـ 

ها  بچه عین و دویدم می، چرخیدم  میزد  میباران، خندیدم  میزد می باران
 باز دست و رفتم  میراههاي خیابان  جدول روي بر .پریدم  میپایین و باال
 خوبِ !بود خوب... کرد  میپنهان !شست  میراهایم  اشک باران و کردم می

 !خوب
 بارون اومد آروم آروم

 بیرون زدیم عاشق شدیم 
 موهامون رو ؛شبنم نشست ،نم نم اومد 

 ... موهامون رو
 و چکید  میآن از آب که بود دستماي  فیروزه نگین دستبند پی نگاهم
  !شست آن را می بارانهاي  قطرهه ک او دست در فیروزه نگین انگشتر
 !من براي او را دستبندش، او براي من را انگشترش، بودیم خریده با هم
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 درد !خندیدم و گرفت درد چشمانم .آمد نمی یادم ؛بود دستمان بود سال چند
! فهمید  نمیو ریختن اشک و خندیدن باران زیر !خندیدن ذوق میان بود
  !ندید وقت هیچ !دید نمی

  !احساسه پر بارون مثل من اشک
 !من اشک
 ... آرومم! شناسه  میرو توهاي  دست
 !دیوونه ابرام رو باال اون انگار

  ...خوام وار می دیوونه رو تو
 ؟ شه می چی شب فردا علیـ 
 ؟ شه می چیـ 

 حساش  شوري و ریخت دهانم در .ریخت اشکم !خندیدم .انداختم باال شانه
 خیس رازیبایش  موهاي که شدیدي باران .است باران کرد  میفکر او .شد

  !بود کرده
  !شه می تموم دنیا فقط هیچیـ 

*** 
 بدتر حمید عمو و مهري خاله ازها نآ !بودند نیامده هنوز شاهین مادر و پدر
 براي که بیایندما   نامزدي از بعد بود قرار و بودند طرف آن زندگی درگیر

 براي که هستند مادري و پدر چه !فهمیدم  نمیمن و .باشند ایران عروسی
 برایشان پسرشان نامزدي ازتر  مهم چیزي و دنندار وقت هم پسرشان نامزدي
 جور آمدنشان باید که آورد  میبهانه پشت بهانههمیشه  شاهین !دارد وجود
 محرمیتمان موقعاما ... و آیند  می باشد آنهاما  عروسی و عقد وقت هر و شود
  !نیامدند هم

 که بود گرفته محضر نوبت ودمانـخ رايـب را روسیـع روز هرـظ نـشاهی
 ندارم طاقت هم را هفته یک همین گفت می! شویم محرم و بخواننداي  صیغه

   !بودم گفته خودم چون نداشتم مخالفتی !نامزدي براي باشداي  بهانه یدبا و
  تاماندم خواب که بودم خوابیده دیرشب گذشته  انقدر ،عروسی روز صبح
 اما، رفت  باال جیغم ؛کرد  پهلویم در انگشت مرتب سرم بااليه یک نفر ک وقتی

 آزارش و یتاذ و شنیدم  میرااش  خنده صداي تنها و داشت نمیبر دست او
 .کردم نثارش لگديجا  همان .کرد زهر را خوشم خواب

 !یعل بیرون گمشوـ 
 .پراندم از جا غرغرش و بلندش آخ صداي

  !شد دیر آرایشگات پاشو؟ بابا کیه علیـ 
 شکمش ي روو شده خم که کشاندمم را به او نگاه و نشستم تخت روي زود

 .بود گرفته را
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 !شاهین وايـ 
 دندان زیر به لب بود لگدم از احتماال که دردي از مشهدر قیافه آن با

 که داد  میفشار شکم روي دست یچارهـب و ساسشـح جاي بودم زده .کشیدم
 ؟ کند گم رد

 ؟ زدم محکم خیلیـ 
 .داد سرتکان

 !شدم پاره فقط عزیزم نهـ 
 .کرد ولم و شل خواب لباس و کله دور آشفته موهاي به ینگاه و خندیدم

 خواب امروز که بازي احمق برین صبح تا دیشب بودین جبورم !اخد یاـ 
 ؟ بمونی
 برس آینه جلوي. پریدم پایین تخت روي از و انداختم باال شانه خونسردي با
 .کشیدم موهایم روي بر و برداشتم را

 !کم کم کنی عادت باید دیگه همینه خواب تو همیشه من قیافه که اوالـ 
  !رسم می، ندارم رکا آرایشگاه خیلی که من ثانیا

 :گفت و نکرد تحمل ام را  قیافهانگار و داد تکان سري
 !رسونمت  میخوریم  میبیرون صبحونه شو آماده زود بیرونم منـ 

 خوبی ؛زدم بیرون اتاق از مرتب و شده آماده بعد دقیقه دهمن  و زد بیرون
 قتو هیچ دختران دیگر برعکس شدنم آماده که بود اینهایم  عادت از یکی

  !شد  نمیربع یک از بیشتر
 چون بزنم در بردم باال دست .تا نگین را هم بیدار کنم رفتم، طبق قرارمان

 ... بزنم در که آمد فرود دستم تا و شنیدم  میداخل از را صدایش
 !دمان هوا دردستم 

 آبروي! درك به آبروم و خودم اصال؟ آبروم با بازي؟ خواي  میچی من از توـ 
 ؟ چی مامانم بابا

*** 
 خیره هوا در دست و حرکت  بیچشمان با بود شنیده که چیزي از زده مات

 نگین !فهمید  نمیو زد  میزنگ گوشش درهایش  حرف .بود مانده اتاق دربه 
 ؟ پشت آن بود

 کنار دیوار به تکیه رمق  بیو کرد مشت هوا در را دستش و داد تکان سري
 مشت را دستش کرده بغض یگاه و خندید  میگاهی، شد خشک و داد در
  .دبکوب خودش سر بر درد سر از که کرد می

 ؟ شه می چی داره خدایاـ 
 در پتک مثل که حقیقتی با !دانست چه کند نمی و زد  میحرف زیرلب
  !آمد فرود سرش
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 توئه معطل اعتهـس هـس یچارهـب رـپس بینی  نمیوـت گهـم خیرسر دخترهـ 
 ؟ زنی می حرف دیوار و در با واستادي

 !مهگل نریزي اشک ؛زد  می به خود نهیب.جون خان سمت به چرخاند سر
  !که شود  نمیچیزي... رویش هم امشب و شدي بدبخت! دیگر نباري
  !جون خانـ 

 از پر مهگل  چپ بهچپ و آمد باال هم را پله آخرینزنان  عصا جون خان
 .کردنگاه  تشویش

  !شده دیرت دختر برو بیاـ 
 و چشم جون خان و کرد می جون خان به تردید و شک از پر  نگاهیمهگل

  !گفت اللهی اال الاله و کرد هم در ابرو
 ؟ خب کن دعامون فقط !میرم جون خان میرمـ 

 .بوسید نرم را مهگل پیشانی و شد نرم جون خان نگاه
 پیش چهارنفرتونه صالح هرچی خدا کنم  میدعا ،پناهتون و پشت خداـ 
  !بیاره
 از که بود همان صالحش !جوشید  میاشکش داشت و لرزید لمهگهاي  لب
 ؟ آمد فرود سرش بر پتک مثل و شنید در پشت
ها  پله طرف به .کرد پنهان را دارش نم چشمان و گرفت فاصله جون خان از
 ... دم همان و افتاد راه سرعت با

 روي دست شاد و خوشحال که دید را مادرش و رفت باالها  زدن کل صداي
 دامادش به شوق با مهري خاله !زد  میکل داماد براي و بود گذاشته شدهان
 .خواند  میشیرازي و زد  میدست و کرد  مینگاه
 میاد شیراز بالوي از میاد ساز جینگ جینگـ 
 !میاد ناز با نومزادت نخور غم دوماد اقا 
 که گرفت نرده به دست دوخت خوش مشکی شلوار و کت آن در دیدنش با
 مادرش !شد خیره لبش روي لبخند به و ایستاد بریده نفس !پایین نشود پرت
 .کشید  میکل مهري خاله و دیچرخ  میداماد سر دورکنان  دودد اسپن

 نظر از را جوانش، خوشحال لبخندي با و مهگل کنار باال از جون خان
 ؟ خندیدند  میهمه چرا ...گذراند می

 ؟ جون خانـ 
 !؟میدفه !نفهمید هم خودش را صدایش

 !جون خانـ 
 تالطم از پر چشمان دیدن با و سمتش به چرخید بار این نگاهش
 !شد عوض چشمانش رنگ، دخترکش

 ؟ ایستاديجا  این هنوز تو دخترـ 
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 ... قبلش ولی !میرم جون خان میرمـ 
 بود خودخواه !کرد علی به نگاهی و فشرد را دستش دري  نرده و کرد مکث

 اگر بود کثیفی آدم؟ گفت  نمیاگر بود دخواهخو؟ خود براي خواستش  میکه
 وقت آن دلش؟ نه شود خراب، نگین تلفن آن با چیز همه گذاشت می
 .یآشغال خیلی هگلم !رقصید  میوقت آن دلش !خندید می

 این رویش پیش نفرت تمام با انگار کسی و رویش پیش بود علی لبخند
   !کوبید صورتش در را حرف

 :گفت دزو و کرد باز و بست چشمی
 !بگم بهتون مهمی موضوع یه باید من جون خانـ 
 !منتظره در دم شاهین برو !دختر زدن حرف واسه هس وقتـ 
 روخدا تو ولی رسم  میمحضرم واسه !ندارم کار خیلی آرایشگاه تو منـ 
  !بزنم حرفمو من بریم بیاین
 جون خان دست نگاهش التماس با مهگل و کرد نچی شهای اخم با جون خان

 .گرفت را
 !میرم جون خان خدا به میرمـ 
 ؟ نمیاي مهگلـ 

 .داد تکان سري و کرد در مقابل منتظر شاهین به نگاه
 !اومدم کنی صبر دقیقه پنجـ 

 .کشید صورت به دستی شاهین
 !مهگل زودـ 
 غري لب زیر و داد بیرون نفسی جون خان .کرد نگاه جون خان به خواهش با
 !مهگل اقات سمت به کرد کج راه و زد

 !گی  میچی ببینم بیاـ 
 چشم  میان خانهتیپ خوش داماد به و برگشت باز ناباور و لرزید مهگل
 !دوخت
 ؟ آخه خودمِ دل واسه ببینم نابودیتو تونم  میمن مگه



  


