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جایی آن سوي شیشه،  قدي روبرویش، ي چشم دوخته بود به پنجره

ریا،  شبی که ستارگانش بی. جایی حتی فراتر از شبی که در آن بود
حجم وسیع . گار شب نبودـه انـبی کـش. ندیدـپاش یـمور ـخستگی، ن بی

  !روز بود، رویش، با آن همه چراغ روبه
 باال برد و سر انگشتان ظریفش را چسباند به شیشه، دستانش را آرام

، آن سوي پنجره و شاید آن سوي خواست میدلش آن سوي حفاظ را 
 از ارزید به صداي پرِ  میسکوت آن طرف شیشه !شهر و دیار و مرز

تنها جایی دیگر که   نه! برود، فرار کندخواست می این سو، عجیب هیاهوي
  ...زمانی دیگر

ها، نبود  چه ساده بودن. آزرد  هنوز ذهنش را می،بود اینجا که این
  ! و نبودها بودشود می

 شیشه رد رويو اي محو شد  بعد از لحظهنفسش .  پس کشیدش رادست
س وا بود که ححوصله بی داشت و ،فکرقدر آن. جا گذاشت کمرنگی به

زوهاي خود را در آغوش گرفته و اب.  هم مختل شده بوداش پنجگانه
 چسبیده بود  و با سماجتکاوید می دورها در را طه نامعلومینقحرکت  بی

  ؟شد می پس کی وقت رفتن ،به آن نقطه تاریک و نامعلوم
  بیرون؟زدي  چی ي تو برا-
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.  بود را شکست فرو رفته در آن کهاي خلسه، اش آهستگیبا تمام صدا 

 بود، اش قدمیمردي در دو . پریداز جا ترس با آگاه هینی کشید و اخودن
درست پشت سرش، در فضاي نیمه تاریک اتاق با آن کت و شلوار مشکی 

 که درست جلوي چشمش بود، زیادي وحشتناك به و پیراهن دودي رنگ
، اما رودروي قلبش و خواست عقب بگذاشت  اش را دست. رسید مینظر 

  .چسبید به شیشه
 از استرس ؟بین آن همه غریبه، این دیگر که بود. زد میدلش تاپ تاپ 
 و  اشک سریع روي چشمانش حفاظ انداختي  پرده.آمد صدایش درنمی

 مقابل دیدش تا هاي لباساز . گرفت باال ،مردمتعجب سرش را براي دیدن 
شده و  اصالح مربعی و صورت ي شده در کراوات و چانه گردن پیچیده

در آن  . را کاویدگون و چشمان کنجکاو و شاید کمی غمگینش گندم
 که ادا شده بود نه چیزي فهمیده بود و نه چیزي اي جمله از اصال دارگیرو

حالت  چشمان بی . منتظر بود، گذاشتهش دست روي قلب!به خاطر داشت
سرش را براي دیدن کوچولوي مقابلش خم کرد و . مرد، کمی نرم شد

  :پرسید
   ترسیدي؟-

اش را   معنیطول کشید تا. جمله به زبان غلیظ استانبولی ادا شده بود
  :اراده زبان چرخاند د و بیبفهم
   از چی؟-

  : اندکی کش آمدپوش لب مرد تیره. مکث کوتاهی پیش آمد. فارسی گفت
   ایرانی هستی؟-

، لبش براي دار درست و کامل ولی لهجه. او هم به فارسی گفته بود
.  بوداش وجبیمرد هنوز در یک . جواب باز نشد ولی سرش را تکانی داد

، حاال چند آمد میاگر شیشه کش . تنگ شده بود  نزدیکی همهنفسش از این
  : مرد لبخندي زد.متري قوس گرفته بود

  . ایرانی دارم من هم یک رگ-
یل ـدل. ؟ خب یک رگ ایرانی داشته باشدکرد میاید چه ـخب حاال ب

 نفس ،با کنار کشیدن مرد، دختر!  که صاف در آغوشش فرو رودشد مین
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 ي  بلند بود که لب مرد را به خندهصداي نفسش آنقدر. از ته دلی کشید
 نگاهی در چشمان معصوم و گریزان دختر انداخت و .یی گشودصدا بی

  :سوال اولش را این بار به فارسی تکرار کرد
  تو چرا از مجلس بیرون زدي؟ -

 هم مغزشزوایاي نفسش، تانگار با راه . حاال که کمی کنار رفته بود
و   هم بنا به دالیلی از مجلس پر سرپس احتماال این مرد. گشوده شده بود

، رسید می دورومبش به شدت به گوش  وصدایی که هنوز صداي دارام
  : و لبی کج کردانداخت باال اي شانه. بیرون زده بود

  .ش رو نداشتما ه حوصل-
با تعجبی که در  . سر تا پایش را درنوردیدتر دقیقبار نگاه مرد،  این

  : گفت،زد میصدایش موج 
   چرا؟-

و صدا  یاهو و سرـال او از هـن و سـبرایش بعید بود دختري به س
 و بچگی دوران هیجان و شلوغی نمود میهنوز خیلی بچه . خوشش نیاید

  :پرسید. بود
   چند سالته؟-

فهمیدن یا نفهمیدن سنش چه اهمیتی براي دیگران  اصال ؟گفت میباید 
  :لب زد. براي خودش هم مهم نبود. داشت

  . چهارده سال-
  :باز پرسید. داد می هم همین حدود را نشان اش چهره 
  ش رو نداشتی؟ا ه خب خانوم کوچولو چرا حوصل-

 توانست می و نه خواست مینه .  باال رفتخیالی بییش با ها شانهباز هم 
  :مرد چرخید و رو به پنجره کرد. علتش را براي او بیان کند

  . من هم حوصله اون تو رو ندارم-
 ي د انداخت که حاال دوش به دوشش ایستاده و به منظرهمرنگاهی به 

  : و گفتپشت پنجره چشم دوخته بود
  ؟د شما هم اینجا غریب هستی-

  :دکرر لب تکرار ی چشم از آن سوي پنجره بردارد، زکه اینمرد بدون 
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  ! غریب-

 اش کناريی که دختر با صدای.  و کشدار فوت شدصدا بینفسش 
  : گفتبشنود،

  ! آره، خیلی-
  :دلجویانه گفت. پس هم درد بودند

  !دیاومد نمی خب -
  :؟ صادقانه گفتاي خردمندانه ي چه توصیه. دکرتبسمی 

  . مجبور بودم-
  یعنی،به نظرش بچه نبود.  روي او نشستتر دقیقبار نگاه دختر  این
.  سنش را تخمین بزندتوانست مین. حسابی هم بزرگ بود. بچه نبود اصال
 او را توانست میکسی ن!  البته نه به بلندي کاوه،د بلند بو نسبتا قدش

سنگینی نگاه دخترك موجب شد . مجبور به شرکت در چنین مجلسی بکند
  :باز سرش اندکی کج شد. دل از شیشه کنده، رو به سوي او کند

  ! چیه؟-
  :خیلی ساده پرسید

   کی مجبورتون کرده؟-
ردش توضیح ابروهایش را باال انداخت و مثل معلمی که براي شاگ

  :، گفتدهد می
! کنن میآدم رو مجبور به کاري   نیستن کههمیشه کسی یا کسانی -

  .خواد نمی آدم جایی باشه که دلش کنه میایجاب گاهی شرایط 
 و به  داخل جیبش فرو بردرایک دستش . با این حرف کتش را کنار زد

یار به اخت  انگشتش بی! انگار با کمی حسرت.خیره شدچهارده ساله دختر 
 ي  او حرکت کرده بود، قصدش نوازش مالیمی روي گونهي سمت گونه

 که داشت به معنی حرفی که شنیده بود، اي بچه دختر .لطیف او بود
 ي اجازه. سریع صورتش را عقب کشید و اخم کرد دختر .اندیشید می

د، ظاهرا آن سالن شلوغ، بهتر از کرگرد  عقب. داد میلمسش را به کسی ن
  . وداینجا ب
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انگار .  براي خود تکان دادمرد نگاهی به انگشتش کرد و سري به تاسف

 اي جملهدنبال . صحبتی با کوچولوي روبرویش زیاد بدش نیامده بود از هم
  :گفت ،براي برگرداندنش بود

  ! تا حاال ندیده بودمت-
  :دو گامی فاصله گرفته بود، ایستاد و برگشت

  . من تازه اومدم ترکیه-
 نباید، رود جلوتر بخواست مین. یستادنش، به پنجره تکیه زدراضی از ا

  :پرسید .ترساند میاو را باز 
  نواده؟ا با خ-

با خانواده آمده . چه جوابی داشت بدهد »ه؟دنواابا خ«از دلش گذشت 
. دار بود بود؟ پیش خانواده آمده بود؟ از پیش خانواده آمده بود؟ خنده

هیچ  اصال .دلش به درد آمد. ت است درس کدام جوابدانست نمیخود نیز 
حس خوبی از این سوال نداشت و بدتر از آن، هیچ حس خوبی از جوابش 

  :فقط گفت. هم نداشت
  !!دونم نمی -

م هجواب بد مهخوا می، به تو چه؟ نگفت میباز اگر .  شدگشاد مردچشم 
 در. سوالش زیادي ساده بود. تر بود ها قابل قبول یا هر چیزي در این مایه

 مهم نبود جواب دریافت کند شزیاد هم برای. جوري پرسیده بود کل همین
ش ا ت تا آن لحظهتمام سواال. جواب عجیبی بود» .دونم نمی«ولی ! یا نه

  :اتفاقی بود ولی حاال صرف کنجکاوي پرسید
  ؟دونم نمی یعنی چی -

 ادبی بی کمی کرد میحس ! داد میر باید به این فرد توضیح اي بابا، چطو
  :جواب برود، براي همین گفت  بکشد و بی رااشد که راهشب

  ! همین...یعنی. یعنی ولش کنید.  یعنی توضیحی ندارم-
توضیح خاص نیاز ! ، آره یا نهبود میجوابش اصوال باید یک کلمه 

دختر نگاهی به . زیاد هم برایش داراي اهمیت نبود. پیچش نشدپا! نداشت
 و سوالی رنگ روشن داشت، انداختچشمان خمار مرد که کمی تا نسبتی 

  : را پرسیدکرد میکه از همان اول اذیتش 
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  ؟ان خسته قدر این چرا چشاتون -
 با یک وجب ، زده بود به هدف.انتظار این سوال را نداشت . کردمکث

  :را باریک کردچشمانش ! قدش
  ؟ان خسته کی گفته -

  : مطمئن گفت... کهزد مینی نی چشمانش فریاد  اصال .گفتن الزم نداشت
  !حوصله بید، هم غمگین و هم ای خسته نیاز نیست کسی بگه، شما هم -

  :چند لحظه با حیرت به دخترك نگاه کرد و بعد با دهان بسته خندید
   مگه تو روانشناسی؟-

  :لب برچید
  . روانشناس نیستم،خیر نه -

  : ادامه دادتر جديو 
و چهار  و برید بیست اینجا رو بپیچونید حاضرید ،دونم نم میای تازه -

  !ساعت کامل بخوابید
 هاي بلند و پلک. البته تشخیص این امر از نظرش کار سختی نبود

انگار کشش آنها  . خاست برمی کشدار ،دار مرد، در هر بار پلک زدن موج
 کرد و یک هشمرد با چشمان گشاد شده، نگا. براي بسته شدن بیشتر بود

 از کی تا حاال آمد مییادش ن ! و دلچسبمرتبه زد زیر خنده، با صداي بلند
 هیچ کدام العمل عکسهنوز فرصت براي .  بودهو بلند نخندید  راحتقدر این

  :پیش نیامده بود که کسی از در ورودي سالن گفت
  ؟کنی می اینجا چی کار -

  : کامال قطع نشده بود، نگاهش را به تازه وارد انداخت و گفتاش خنده
  .کنم اومدم یه نفسی تازه -

  : باهم بود؛اي از احترام و تشر لحن نفر دوم آمیزه
  ! برامون طالستاش ثانیه امروز هر ، کهدونی می حاال؟ -

. دوم گامی به آنها نزدیک شد و نگاه کنجکاوي به دختر انداخت نفر
فرصت براي تفحص بیشتر . مخاطبش برایش عجیب بود ي صداي خنده

  :فقط گفت. نداشت
  ! بهتره بیاي-
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  :تکان دادسري 

  .، منم اومدمتو برو...  باشه-
  : او برود، صدا کردکه اینو قبل از 

  ! بهنام؟ برو رو مخ پاشا-
  :بهنام فقط یک کلمه گفت

  . اکی-
  : شدتر نزدیکبه دختر با رفتن بهنام، تکیه از پنجره گرفت و  .و رفت

  .کنم ات عمل می  چشم، در اولین فرصت به توصیه-
از نزدیک ؟ گفت مییعنی نباید آن حرف را . تدختر لبش را گاز گرف

 کامل به سمت در ورودي .یک قدم عقب رفت. آمد می خوشش نشدن او
  :نچرخیده بود که مرد پرسید

   راستی، اسمت چیه؟-
عزیزجون از همان بچگی به گوشش خوانده بود که اسمش را به 

یال ـخ  بیتوانست میـزرگ شده بود، نـاال هم که بـح.  نگویدها غریبه
 پاسخ دهد ولی انگار زیاد شانس با خواست مین. هاي سابقش شود آموخته

  :هنوز حرکت نکرده بود که شنید. او یار نبود
  ! نگین؟-

  : نعیم بود با یک لحن طلبکار.به سمت صدا چرخید
   معلومه کجایی؟-

  :جواب نداده بود که نعیم جلوتر آمد و تشر زد
  ؟خوري نمیب  مگه نگفتم امروز از کنار من جن-

  :، با ناراحتی گفتاز لحنش خوشش نیامد، آن هم مقابل این مرد
  حواست به من هست؟ اصال مگه تو -

فعال مرد روبرویش بیشتر نظرش را . نعیم به سوال او توجهی نکرد
بدون لبخند و تا حدي  کشید و اش چانهدستی به زیر . جلب کرده بود

  : گفتآمیز طعنه
  !ی ولی امیدوار بودم درست نباشه شنیده بودم امشب هست-
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 لبش طرحی از یک ي گوشه.  قبل برگشتحالتی بیچشمان مرد به حالت 

  :پوزخند داشت
  .امیدت کردم متاسفم که نا-

مچ .  عصبانی بودبیشترحاال . چرخیدچشمان نعیم به سمت نگین 
  :دستش را گرفت و خشمگین گفت

، باز  حسابی نیستن بهت گفتم کسایی که امروز اینجان همه درست و-
  ! ندهوشحرف گ

 نیم نگاهی هم که حالی در!نعل هم به میخ کوبیده بود، هم به اش جملهبا 
 شده بود، با نگاهی به آن تر پررنگپوزخند مرد . روبرویش داشتبه مرد 

  : زخم زد،دو
  د با بچه جماعت دمخور بشی؟آ  آقا نعیم بهت نمی-

  :یدفرد روبرویش کشرخ نعیم چشمانش را به 
  . کافر همه را به کیش خود پندارد-

  : به هم فشرده شدیشها دندان
  ! بچه جماعت احترام قائلم من براي-

  :زیر دندان شکاندخندید و » هه«نعیم به یک آواي 
  ! باش-

تري  کارهاي مهم.  نیامده بود با یکی کل کل کند،شد میداشت دیرش 
اندکی را  سرش .کرد میروي  داشت ولی نعیم هم بد روي اعصابش پیاده

  : کرد و آهسته گفتتر نزدیک
  ... بعدي  شاید دفعه! بهتره مراقب حرف زدنت باشی-

 چرا این دو اینگونه به هم دانست نمینگین نگران ایستاده بود و 
،  کاري کندخواست می دلش ؟شناختند می را یکدیگریعنی از قبل . پرند می

 .شد میت نعیم فشرده در دسهم  مچ دستش  چه کار؟دانست نمیاما 
وقتی حضور یکی . به هم ریخته بود ظاهرا ؛ اعتراض کندهم نداشتجرأت 

 به سمت او روي برگرداند، نفس عمیق و از ته  و حس کردانرا در کنارش
  : و با آرامش ریخته شده بر قلبش گفتدلی کشید

  ! کاوه-
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 کاوه .دانست این قائله ختم به خیر خواهد شد می. دیگر نگرانی نداشت

  : کامل شوداش جملهمابین حرف مرد آمد و نگذاشت 
- این وروجک رو پیداش کردي؟، ا  

  : نگین کردي و چشمکی حواله
  ! کجایی بچه؟-

  :گفتنعیم جنگجویانه چشم به مبارزش دوخته بود که کاوه 
  !و ببین چی کارت دارهر، بگشت می نعیم، پدرت دنبالت -

یم که مچ نگین را در دست و دستش را آرام سراند روي دست نع
  :داشت و ادامه داد

  .رمآ  نگین رو هم من می-
. جاي دعوا و دست به یقه شدن نیست ،جا  آنند کهدانست میهر سه 

  :کردمیل عقب گرد  بی. نعیم چشم برگرفت و دست نگین را رها کرد
  . خیلی خب، مواظبش باش-

بعد . کامل خارج شودپایین کردن سر، منتظر ماند تا نعیم  و کاوه با باال
  :دوختنگاهش را به مرد روبرویش 

  !بینمتون خوشحالم باز می -
  : رها کرد و نفسی کشید،که گرفته بودرا گاردي 

  . ممنون-
  . با اجازه-

  :با گفتن این حرف رو به سوي نگین کرد و گفت
  . بیا بریم-

ن آر بهنام از کنا. کرد میود و به رفتن آن دو نگاه مرد هنوز ایستاده ب
  :رفتند، داخل آمد و گفت دو که بیرون می

   پس چرا نیومدي؟-
  : به سوال پرسیده شده، گفتتوجه بیمتفکر و 

  ؟شناسی می اون دختري که همراه کاوه بیرون رفت، -
  :گر برگرداند بهنام سرش را به عقب چرخاند و پرسش

  . نه، ندیده بودمش تا حاال-
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  :ي تکلیف کردزل زده به در ورود. دانست تقریبا می

  .ظاهرا همراه نعیم و کاوه اومده! ببین کیه -
   نعیم پایدار؟-
  . آره-

 روي آن چیزهایی را .اي را بیرون کشید بالفاصله از جیب کتش دفترچه
  : و پرسیدیادداشت کرد

  پیش اومده؟اي  مسئله -
  :سري باال انداخت

  ! نه، فقط بفهم کیه-
ه، گره کراواتش  را درهم کشیدایشه مرد اخم .راه افتاد »باشه«با گفتن 

، چند ه کتش را مرتب نمود و نفس عمیقی گرفتهاي لبه.  کردتر محکمرا 
  .قد صاف کرد. لحظه آن را حبس کرد و کشدار بیرون داد

 کرد و ،آمد میکاوه هنگام خروج، نگاهی به نگین که دمق کنارش 
  :پرسید

  ؟پریدن می چی شده بود این دو تا داشتن به هم -
  :بانش را آویزان کردل

  ! از کجا باید بدونم-
  :و با کمی تامل پرسید

  ؟شناسی می کاوه اون مرد رو -
  : آره برگشت و گفتي با یک کلمه

جا کسی رو ـه تو اینـدي اومدي بیرون، آخـش ی پاـ دختر براي چ-
  .شناسی مین

  : گفتدار غصه
 دمه داشتنه. م سر رفته بودا هحوصل. شناسم نمی اون تو هم کسی رو -

رختکن تا حداقل اومدم . مشد میمن هم داشتم خفه . دنزد میهم حرف  با
   .صدا سرسام نگیرم و از اون همه سر
  :لبخندي زد
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 شناسی می نعیم رو که ! نکرده لبات رو اون شکلی کنی حاال الزم-

، سرت کنم مینفر معرفیت  بیا االن به یکی دو. دیدي الکی الکی جوش آورد
 میه ذره بگردي پیدا. من همین دور و برامه هم کاري داشتی اگ. گرم شه

  .کنی می
  :پرید بین حرفشخندان 

مگه تو این مجلس چند تا گوریل انگوري داریم که .  الزم نیست بگردم-
  !نشه پیدات کرد

  :زدهویی میان دو کتفش  کاوه یک
  !مودب باش بچه -

ه زور ـ بکه حالی ر و دردـگرد ک ربه را عقبـر اثر ضـته بـگام جلو رف
 به او اي غره تا جاي ضربه را مالش دهد، چشم برد میدستش را عقب 

  :رفت
  ! بهت گفتم برخورد فیزیکی ممنوعبار هزار-

  :کاوه هم با خنده گفت
  !این به اون در!  من هم هزار و یکبار گفتم به من نگو گوریل انگوري-

  :را به قهر به سمتی دیگر چرخاندصورتش 
  ! دیوونه-

  :ان دادکاوه خندان سري تک
  .قدر دوست داشتی قهر کن  بعد هر حاال بیا بریم-

 او را به سمت چند دختري که در سمت چپ مجلس ایستاده بودند، برد
  :گفتبه زبان استانبولی سلیس و خطاب به یکی از آنها 

شناسه نذار  تو مجلس کسی رو نمی. سویل مواظب این دختر باش -
  .بهش بد بگذره

دست دراز .  به نظرش خیلی بچه رسید،ل نگاه دقیقی به دختر کردسوی
  :کرد
  . خوش اومدي، سالم-

 به زبان ترکی مسلط بود ولی گاه در فهم و حرف زدن که اینبا 
  :، دستش را در دست سویل گذاشتشد میاستانبولی دچار مشکل 
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  . خیلی ممنون-

  :سویل رو به کاوه پرسید
   اشکالی نداره بپرسم کیه؟-

  :کاوه لبخندي زد
  .یمخواهر نع... نگین -

  :جاي ممکن گشاد شد تاچشمان سویل 
  ؟ نعیم این خواهر رو کجا قایم کرده بود تا حاالوقت اون -

  :کاوه در حال رفتن گفت
  .ش مفصله، از خودش بپرس ا ه قص-

 با شلوار لی ساده و تونیک بلند. ستانه و با لبخند نگاهش کرددوسویل 
به سر انداخته و بود  و سفید و شالی که همرنگ تونیکش هاي طوسی مایه

منظور یک دسته از کنار شال بیرون افتاده   بی،اش موهاي لخت و خرمایی
 بود و اش چانه پیشانی و و ي چند جوش کوچک مهمان ناخوانده. بود

لبانش تا حدي .  و پرلطافت بودسفید. گذاشت اش را به نمایش می نوجوانی
چشمان پر مالحت و  اش چهره قوت ي  نقطهو ،قلمی و باریک، بینی اي قلوه

به رنگ با مردمکی یده، ـکش اد ریز،ـاد درشت، نه زیـنازش بود، نه زی
  :دستش را کشید و گفت. ملوس و بامزه بود ،اي تیره قهوه
  !ها بچه به کنم می بیا معرفیت -

  :به طرف چند دختر رفت و معرفی کرد
  ...ماریا... آلینا...  گونش-

  :و دست پشت کمر او نهاد
  . ایشون هم نگینها بچه -

  :و با کمی تردید ادامه داد
  .دن گویا دختر آقاي پایدار هست-

ند که پیششان باشد ولی خواست  میدخترها دست دادند و گرم و صمی
در واقع حضور یک دختر چهارده ساله براي کسانی که همگی حدود 

 به پنج دقیقه نکشیده بود که .ت نبودبیست ساله بودند، زیاد داراي اهمی
ند ولی زد میهیچ کدام آهسته حرف ن. شان بلند شدا صداي خنده و شوخی
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یشان ها حرفند نگین کمتر متوجه معنی زد میوقتی سریع و باهم حرف 

به ساکت شد و با رتم سویل یک .به هر حال از تنهایی بهتر بود. شد می
  :اي به گونش کرد چشم و ابرو اشاره

  ! نگاه اونجارو، آیدین-
دستی به زیر خرمن موهاي . خوشحالی صورت گونش را پر کرد

  :اش کشید و از جا برخاست طالیی
  !خداي من -

  :تر کرد  صدایش را کمی آهستهمرد،آلینا با نگاه مستقیم به 
  !گن خیلی عوض شده  می-

  :سویل ابرویی باال انداخت
 باهاش اي دوستانه ي ابطه من هم یه چیزایی شنیدم ولی خب قبال ر-

  .نداشتم تا نظر بدم
  :آلینا دهن کج کرد

  شه؟  امکان نداره عوض بشه، مگه می-
  :داد حدي طلبکار ادامه و دلخور و تا

  ... ي پشه اون از یه -
سویل سریع با پا به پاي او کوبید و با جلب شدن نگاه او، زیر چشمی 

گاز گرفت و حرفش را قطع آلینا لبش را  . کوتاهی به نگین کردي اشاره
  . هنوز بچه بودها حرف این دختر براي شنیدن بعضی گفت میکرد، راست 

گونش داشت . نگین کمی کنجکاو خواست جهت نگاه آنها را تعقیب کند
 گفت شد می. در رفتنش هم کلی عشوه داشت. رفت به سمت مردي می

و درشت و موهایش مواج تا کمر، چشم و ابر. زیباترین دختر مجلس بود
 ندرسید میآمیزي زیبا به نظر   و بینی و دهنی که به طور اغراقالعاده فوق

 ! زیاد تشخیص دهد زیر عمل جراحی رفته است یا نهتوانست میو نگین ن
  : گفتشاد و با ذوق فراوان به محض رسیدن

  .چقدر دلم برات تنگ شده بود!  توییشه می باورم ن واي آیدین؟-
 خود رانشان دادن توجه خاصی   کرد و بعد بدوناي صبر آیدین ثانیه

  :پایش انداخت و یک کالم گفتاتنگاهی به سر. کمی عقب کشید
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  ! بزرگ شدي-

  .از کنارش رد شدو 
تا کنج لحن سرد و تلخش، . کرد میاز پشت به او نگاه و  گونش ایستاده

 دختر زیباروي مجلس که به هر کسی روي ؛قلبش را به آتش کشیده بود
یعنی این . زده بود قرار و سحرآلودش نم  چشمان بی.داد مینشان نخوش 

،  یخ زدههمان آیدین دو سال پیش بود، همین که تا داخل چشمانش انگار
 دور بود و ناباور به زده شخشک. صدایش هم دیگر هیچ طنینی نداشت

و حرارت او  پرشور ي  این صورت، چهرهشد میمگر . نگریست میشدن او 
، آیدین همان مردي بود که چند دقیقه  هم توجهش جلب شدنگین .باشد

  !!آمد میپیش با او حرف زده بود، همان که خیلی خوابش 
بازوي او را گرفت و به سمت میزشان . سویل به طرف گونش رفت

  :کشاند
  ی این پسر همون پسر قبل نیست؟دونست می مگه ن-

  :اشک به زور داخل چشمانش حبس شده بود
  ! حتی با من؟-

  :نفس سویل با آهی بیرون آمد
  ...دونم نمی! شاید هم باید بهش زمان داد!  شاید باید درکش کرد-

یعنی آن همه خنده و شوخی، آن همه . داد میگونش ساکت فقط گوش 
  .غیر ممکن بود!  باور کردشد میچطور  ...آن همه! راحتی و سر به هوایی

ها بودند اما اکثرا تر بزرگبیشتر . بود  میمجلس به طور عجیبی رس
بیشتر  .ي مشهور بودندها دهاعضاي خانوااز ها هم فقط  خانوادگی، جوان

  . بزرگ کاري شباهت داشت تا مهمانیبه یک گفتمان
کنون  که تاماریا. سکوتی ناخودآگاه بینشان حکمفرما شده بود

  :نگین را مخاطب قرار دادترین عضو بینشان بود،  ساکت
   هستی؟خواهر نعیم واقعا  تو-

ا با چشمان آبی از نظر گذراند و با تکان ر تمام بور دختر ي چهره
  :مختصر سر پاسخ داد

  . بله-
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  :بدون پنهان کردن بهتش گفت

ها بودي و نه حرفی راجع بهت زده   پس چرا نه تا حاال تو مهمونی-
  شده؟

چه . سرش را پایین انداخت و نوك انگشتش را آرام روي میز کشید
نیم ! چیز عجیب غریبی نبود اصال .نبود چیزي را پنهان کندسوالی؟ قرار 

  : گفت.نگاهی به جمع کرد، گویا نظر همه جلب شده بود حتی گونش
  .مکرد می من تا همین ماه پیش تو ایران زندگی که اینخب، براي  -

  :هم پرسیدندا سویل و ماریا ب
  ! چرا؟-

. دي براي زدن نداشتاما نگین لبخن.  خندیدندند وو بعد به هم نگاه کرد
نه تنها سبک نشده بود انگار با گذر زمان  که بود  میدلش پر از غ

دلش . مانوس بوداش برایش نا شرایط جدید زندگی. شد میتر هم  سنگین
اي که در آن چشم  خانه. خواست می بزرگ با حیاط زیبایش را ي آن خانه

در و دیوار آن . ودبازي کرده ب. دویده بود. راه رفته بود. باز کرده بود
 از ،هایش  پر بود از شیطنت،خانه پر بود از صداي جیغ و فریاد شادش

 حاال درست همان ینهم. خاطره داشتجا   آنجاي نقطه به نقطه و جابه
شک آن حیاط  حبس شده بود، بی!  او در آن مجلس به درد نخورهزمانی ک

و انگار گیر کرده آهش هم در سینه  ... و شمعدانی وي رزها گلپر بود از 
  : عین خودش،یافت راه به بیرون نمی

  .مکرد می من پیش عزیزجون و آقاجون زندگی -
  : سویل پیش دستی کردبار این

  ؟د منظورت پدربزرگ و مادربزرگت هستن-
  . آره-

  :خطی بین ابروانش افتاد، با احتیاط پرسید
   چرا؟-

!  یا نه پرسش این سواالت از دخترك درست استدانست نمیاصال 
 نگین! اطر پرس و جو از اوـه خـ بدـکن یـم اش را هـشاید بعد کاوه کل
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 دقیقا چه جوابی به این پرسش بدهد، در صورت سویل خیره دانست نمی
  :شد و با کمی مکث گفت

  م یا چرا اومدم اینجا؟کرد می چرا چی ؟ چرا با اونا زندگی -
  :ماریا موجب شد جهت نگاهش به سمت دیگر بچرخد

   خب اول بگو چی شد اومدي اینجا؟-
 حتما کشید میاگر خجالت ن. آلودش را به روي میز دوخت اشکچشمان 

  :بغض کرده و ناراحت گفت. کرد میگذاشت و گریه  دست روي صورت می
جون رفت ش هم عزیز شش ماه پیش آقاجون فوت کرد و دو ماه پی-

  !!پیشش
. ز دست داده بوددو تن از عزیزترین کسانش را در عرض شش ماه ا

 دیگري هم آوار ي  ناراحتی یکی رنگ نباخته بود که غم و غصههنوز غم و
آنقدر دلش ! شده بود روي دلش، چقدر برایش سخت و غیرقابل باور بود

 تا ، و تا گلویشکشید میبا یادآوري آنها، چیزي از قلبش نیشتر پر بود که 
و آتش به دل  سوخت می. سوخت می و همه اش بینیصورت و چشم و 

  .زد می اش زخمی
 او ي هوا روي گونه شان با قطره اشکی که بیا سکوت جمع پنج نفري
.  جاري شده بود، شکستاش چانه تا العمل عکسسرخورده بود و بدون 

  : اندکی فشرد و لب زد.ماریا دست روي دست او گذاشت
  . متاسفم-

  :باالخره گونش هم لب گشود
ي؟ براي چی کرد می مادرت زندگی ن آخه تو براي چی پیش پدر و-

  بزرگت اینا بودي؟پیش بابا
  : مخاطبش زل زدسرش را بلند کرد و به چشمان زیباي

  !یها همادرم کس دیگ.  من و نعیم فقط از پدر یکی هستیم-
  :ها آنی بود العمل عکس ي چقدر همه

   هان؟-
  ؟گی می چی داري -
  ! غیر ممکنه-
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آلینا . شاید حق داشتند حیرت کنند .لبخند تلخی روي لبانش نقش بست

  :پرسید
   هم دارن؟اي دیگه یعنی آقاي پایدار غیر از نادیا خانوم، زن -

 دانست میمگر  اصال ؟داد مینفسش حبس شد و تنگ، چه جوابی باید 
  :با کمی فکر گفت. که جواب کامل بدهد

نزده سال پیش، با مادر من ازدواج کرده بود ولی دو ونزده شو خب پ-
جون  و آقاعزیزجونبراي همین منو . کشه میل بعد کارشون به طالق سا

  .دکنن میبزرگ 
 یک چیزهایی فهمیده بودند ولی. هنوز ماجرا زیادي گنگ بود

 بیست و سه ساله نعیم حدود. را به هم ربط دهندند جریان توانست مین
ادیا  گفت که آقاي پایدار بعد از طالق مادر نگین، با نشد مییعنی ن. شد می

 تنها  ولی چطور ممکن بود؟پس نادیا همسر اول او بود! ازدواج کرده
 این بود که در دام یک هوس افتاده بوده رسید میچیزي که به ذهن همه 

  :باز گونش بود که حیرتش را پنهان نکرد! که گویا زیاد هم پایدار نبوده
  ! ولی آقاي پایدار عاشق نادیا خانوم بودن و فکر کنم هستن-

تقریبا این را .  چه بگویددانست نمی.  نگین باز به زیر افتاده بودسر
...  خودي  خود بود، خانوادهي  آقاي علی پایدار، عاشق خانواده.دانست می

، خواهد نمی تو را  چقدر درد داشت که بدانی پدرت!یعنی نادیا و نعیم
رك دخت.  کنندتمام به جمع کرد که بحث را اي اشارهسویل . دوست ندارد

 . پرسیده بودنداحتماال بیش از نیازن بود، تا همین جایش هم گیزیادي غم
  : گفتبعد آلینا براي تغییر احوال جمع. یکی دو دقیقه سکوت برقرار شد

 بعد تولد ي د هفتهدونی می.  دلم گرفت!ایه ، این چه مهمونیها بچهوف  ا-
  .د همه هم دعوتی؟پسرعموي منه

به این  اصال اما یکی بود که ،باس و مکانبحث تغییر کرد به کادو و ل
دلش بدجور یاد .  قبلی مانده بود و همچنان در بحثداد می اهمیت نها حرف
  . مادربزرگش را کرده بود وسیع و قدیمی ي خانه

جون عزیز !هایش داشت، آغوش آقاجون بود و مهربانیهر چه به یاد 
 دنیا به کامش !شا هاي زیباي قدیمی قصه! بخشش  آرامشيها دستبود و 
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 برایش اهمیت نداشت که پدر در کشور .بدون هیچ حس کمبودي. بود

برایش مهم . برد می به سر اش عالقهدیگري در کنار همسر و فرزند مورد 
، آنچه دواج کردهازنبود که مادرش چرا طالق گرفته و رفته، چرا دوباره 

  . معنوي نه مادي، نه،مهم بود این بود که هیچ کم و کسري نداشت
 داشت که اي محله کلی دوست هم. شکوه و بزرگ بود آن خانه پري ملکه

صفایی که در سنگ  اصال .بزرگش بودپدر ها خانه و حیاطآن ي مقر همه
 ي چه ساده آشیانه .سنگ قدیمی آن بنا وجود داشت، چیز دیگري بود

 با هفتاد و پنج سال و پدربزرگهر چند . شادش از دست رفته بود
 نگین  دنیايي اد جوان نبودند ولی همه زی با هفتاد سال سنرگمادربز
 و  آمدهیک روز به اتاقشماه بعد از فوت عزیزجون، پدر  درست دو .بودند

  :حکم کرده بود
 دو روز دیگه .انات تموم شده، وسایلت رو جمع کن حاال که امتح-
  . بلیط گرفتم، ترکیهریم می

هر قدر التماس کرده ! خواهی بدون هیچ حرف دیگري، بدون نظر!همین
هر قدر خواهش . تواند می ،هر قدر گفته بود. بماندجا   آنبود بگذارد او

 دائمی آنها ي که هم خانه ،کرده بود با وجود شمسی خانوم و اکبر آقا
 و کارهاي ندکرد میزندگی جا   آنین تا به یاد داشت آنها همگ و ندبودن

باز حکم صادر . آید مییش به وجود نخانه را به عهده داشتند، مشکلی برا
 که کرد می باید به چه زبانی حالی دانست نمی .شده برنگشت که برنگشت

ا نادیایی زندگی کند که در کل هفت هشت بار بیشتر او را ب تواند میاو ن
  . کرده بودندآزارو اذیت  را اوه تا به یاد داشت ندیده، و نعیمی ک

یادش  !تی گفته بود تو خواهرم نیستی، حنعیمی که هلش داده، داد زده
 اي جمله از کی تا حاال دیگر با او حرف نزده بود؟ چند سال؟ تنها آمد مین

و رد و بدل شده بود، سالم  دارهاي بسیار کوتاه سال به سالکه در دی
  !، احوالپرسی مختصرندکرد میلطف اگر خیلی 
تمام . ریسته بودتمام راه را گ، اش از آن خانه حافظیتلخ بود خداچقدر 

 شهرش دوخته  چشمش تا آخرین لحظه روي،حضورش در هواپیمامدت 
  :رحمانه غر زده بود  و پدر چه بیشده
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  ! قرار نیست اونجا به دارت بکشه کسی. بهتره تمومش کنی-

  :و وقتی گفته بود
  . من دوست ندارم همرات بیام-

  :خونسرد پاسخ شنیده بود
آوردمت  باید چند سال پیش می.  نبود از اول هم اونجا بودنت درست-

  .پیش خودم
اي که  خانه.  پدرش شده بودي و براي اولین بار وارد خانه !والسالم
اي بود که   دو طبقهي  خانه. کوچک باشدقدر این کرد میهم نرا تصورش 

و .  اول هال و آشپزخانه و سالن کوچک غذاخوري و یک اتاق بودي طبقه
ولی در مقابل . بوداق و سرویس کامل بهداشتی  باال شامل سه اتي طبقه
روز . رسید می وسیعی که در آن بزرگ شده بود خیلی نقلی به نظر ي خانه

   !نه نادیا و نه نعیم.  خانه نبودکس هیچ. ورودش هم بسیار با شکوه بود
 باال برد و داخل اتاقی گذاشت که معلوم بود از ي هپدر ساکش را تا طبق

 از نو بودن لوازمش شد میاین را .  چیدمان شده بودقبل براي حضور او
. ، میز تحریر و کمد که همگی رنگ بنفش و سفید داشتندتخت .تشخیص داد

پدر با  . زیاد به اتاقش ایراد بگیرد، تمیز و مرتب و خوب بودتوانست مین
  :گذاشتن ساك در اتاق گفت

 همش یه پام راستش من تو این دو ماه.  نادیا باشهي  فکر کنم سلیقه-
  . نداشتمخرید یه پام اینجا و فرصت ،ایران بود

فقط  ! غیر از خودش،پس همه از جریان کوچ او با خبر بودند! چه جالب
مجبور شد باز سر حرف را   علی.حرفی براي گفتن نداشت. سري تکان داد

  :باز کند
 تو دونم می ببین نگین، مطمئن باش اینجا کسی کاري به کارت نداره، -

  . عاقل هستی که بدونی چه طور رفتار کنی تا مشکلی پیش نیادقدر اینم ه
 دانست میاین پدر گرانقدر از کجا .  لبش شکل گرفتي پوزخندي گوشه

چقدر  ؟چقدر به خصوصیات او واقف بود اصال ؟ستااو عاقل 
 درد و دل کرده  و با هم حرف زدهها سالل این  چقدر در طو؟شناختش می

گفته بود .  کافی گفته بودي ها را به اندازه قبال گفتنی. فت نگچیزي بودند؟
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 ي گفته بود آن خانه. گفته بود اینجا را دوست ندارد.  بیایدخواهد نمی

 ي  عالقهکه اینفقط یک چیز را نگفته بود، آن هم . پرستد قدیمی را می
تفاوت   بود که نسبت به او بیها سال. چندانی به شخص مخاطبش هم ندارد

  .شد مییی که کم کم از بچگی دور ها سالي دور، ها سالاز .  بودشده
،  بپر بغلش.دآ بابات داره می«، گفت می عزیزجونوقتی کوچک بود مدام 

اما با  !نوعو هزار حرف از این »  بگو دلم برات تنگ شده بود.بوسش کن
 و کل آمد میدو بار به ایران پدري که سالی .  از او دور شدبزرگ شدنش

  ! به همان دو سه روز،گشت می برهایشاناردید
ند چه دانست نمیحتی گاهی تماس تلفنی هم نداشتند، اگر هم داشتند 

 از مدرسه که اینیکی دو جمله حال و احوال بود و چند سوال از ! بگویند
 او همین دو که اینو جالب ! چه خبر؟ و نهایت نهایت، سرما که نخوردي

چه جا   آن پدرش دقیقادانست می نه .سوال را هم براي پرسش نداشت
 ي  از بقیهخواست می از مدرسه بپرسد و نه دلش توانست می و نه کند می

   .اعضاي خانواده او پرسشی بنماید
  :پدر پوفی از این سکوت دخترش کشید و گفت

 ي که خونه شه می البته دو سالی ، اتاق سمت راستی، اتاق نعیمه-
اتاق خواب . د اینجاآ یکی دو شبی میاهی ب گ ولی خمستقل گرفته و رفته
  . پایینهي من و نادیا هم طبقه

  :باالخره لب از لب گشود
  !یه اتاق دیگه هم هست -

 فهمید با رسیدن به ترکیه الل نشده است الحمدهللا، که اینخوشحال از 
  :گفت
، میز اتو، خالصه یه چیزي تو  آره اونجا بیشتر اتاق کاره، کامپیوتر-
  !انباریههاي  مایه

  :و در حال خروج گفت
  .کنم میوقت شام صدات .  یه کم استراحت کن-

. خورد میکلی فکر در ذهنش چرخ . بدون تعویض لباس دراز کشید
 دانست نمی. ش را هم نداشتهای لباس باز کردن ساك و چیدن ي حوصله

کشور جدید، شهر . آمد میاش کنار  باید چگونه با شرایط جدید زندگی
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 از نادیا ،با خود تعارف نداشت که ! جدیدي  جدید و خانوادهي نهجدید، خا
  !  حتی از نعیم همآمد میخوشش ن

 از پدرشان سهم بیشتري  ونعیمی که همیشه پیش پدر و مادرش بود
هرگز نتوانسته بود  و دوستانه نگاهش نکرده وقت هیچ نعیمی که .داشت

 هیچی، .هم نداشتند احتی تماس تلفنی هم ب. رویش بگذارداسم برادر را 
  . سهم بیشتري از او به عنوان برادري داشتشمسی خانومپسر 

 باز نفهمید کی خورد میبا وجود افکار مختلفی که در سرش غوطه 
گ گن می اول ک.وقتی چشم گشود هوا تاریک شده بود. چشمانش گرم شدند

انتو مناچار . گرسنه بود .بود و اما زود فهمید در چه مکان و زمانی است
با احتیاط در اتاق را باز کرد و به قصد . زدموهایش را شانه . را از تن کند

 پا ،آمد می پایین ي صداي صحبتی از طبقه. پایین رفتن پا روي پله گذاشت
  ؟آمد می؟ نباید پایین گشت میباید بر . کند کرد

شک  تر شنید، بی تقریبا به پاگرد رسیده بود که صداي صحبت را واضح
ها انداخت و به قصد  هنگاهی به باالي پل .تنها زن این خانه بود، ادیاصداي ن

گویا بحث سر او .  نگین متوقفش کردي کلمهاما . برگشت تغییر جهت داد
  :گفت میپدر داشت . بود

  ! نگین دختر بدي نیست-
  : ولی طلبکارانه بودزد میداد ن. صداي نادیا هم آهسته بود

شناسمش که بگم دختر  مگه چقدر می اصال  من نگفتم دختر بدیه،-
 دختر تو رو خواد نمیگم دلم  من می. بدیه، حرف من یه چیز دیگه است

 چطور روت دونم نمی واقعا .دختري که از یه زن دیگه است. بزرگ کنم
   برداري بیاریش اینجا؟شه می

  : را پدر شکستاي لحظهسکوت چند 
نه اونجا؟ آخه چطور تم بموـذاش یـم؟ مکرد میارش ـی کـ خب باید چ-
   ! چه بخوایم چه نخوایم اون حاال دختر منهم این کارو بکنم؟تونست می

  :صداي نادیا رنجور بود، با کمی بغض
  .زنی  داري با این حرف خنجر به قلبم می-

  :نینه جواب دادأ علی با طم،سکوتی برقرار شد
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  .قید و شرط قلبمی  تنها حاکم بیدونی می تو که -

  : نادیا آنقدر بلند بود که به گوش نگین هم برسدصداي پوزخند
  ! آره، از همین دخترم گفتنت معلومه-

وي خود قرار ر او را رو در ه،دست علی بازوي همسرش را لمس کرد
  :داد

  .کنی؟ تو که از همه چیز خبر داري  چرا داري لجبازي می-
  :با حرص و لحن سردي گفت

  م؟شد می  اگه پاي نگین در میون نبود هم باخبر-
  : زیادي جدي بود، جدي و مطمئناش چهره

م خواست مین. م اذیت بشیخواست میم چون نگفت مین!  نه، هرگز-
  .ناراحتت کنم

  :خود را عقب کشید ولی رها نشد. او آزاد شودخواست از دست 
  ي که بهم وفاداري؟کرد می و حتما فکر هم -

  :لبانش را به هم فشرد
  ! تو و نعیم بوده من هر کاري کردم به خاطر-

  :علی تکانش داد. نیشخندي زد و صورتش را به سمتی دیگر گرداند
  ! دیگهدونی می این رو -

 باز اذیتش ،ده سالهنوز بعد از چهار.  کندهنوز نتوانسته بود هضمش
  :غیر قابل تحمل بودبرایش ناراحت کننده و . کرد می

  ریانه؟؟ کجاي جگه می باالست چی ي  پس این دختري که طبقه-
چشمانش را بست و یک دستش را روي .  کردرهاعلی بازوهاي او را 
  :پیشانی خود قرار داد

  ! یه اشتباه، اون یه اشتباه بود-
علی . و سعی داشت بغض گلویش را فرو دهدنادیا پشت به او کرده 

  :اش نهاد  شانهرويجلوتر آمد و دست 
 اصال .شم میازات  اشتباهی که حاال بیش از ده ساله دارم بابتش مج-
   تا حاال چقدر سرد شدي؟وقت اون از دونی می

  :ضربتی به سمتش برگشت
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  م؟شد می نباید -

  : گفتتر آرامدر چشمانش خیره شد و 
خان، انور ي دهریعنی تو، دختر نازپرو! نگو که به نفع تو هم نبود -

  ی؟تونست می پسر آس و پاس زندگی کنی؟ه  یاحاضر بودي یه عمر ب
  :فسی کشیدنادیا ن

  .دونم نمی -
  :مجبور به شکست سکوت شدعلی . لحظاتی بینشان سکوت برقرار شد

خودت گفتی هر کاري .  من قبل از آوردنش با تو مشورت کردم-
  !خواي بکن می

  :گفت میلی بینادیا با 
ولی حرف من اینه این دختر هر قدر . زنم  آره گفتم زیرش نمی-
  ...رشه پدي  اینجا بمونه، خونهخواد می

 اندکی چشمانش را بست و با باز کردن ،رام شدنآمکثی کرد و براي 
  :تاکید کرد

من مسئول مراقبتش . کنی میش سوال نا ه ازم درباروقت هیچ ولی -
ش رس د،کنه می چی کار ، کجا میاد،ره میبه من ربطی نداره کجا . نیستم

 خاطرش من ه یا هر چیزي که موجب بشه ب، خودش چطوریهچطوریه
من قرار نیست . اخالق و رفتارش هم به من ربطی نداره. پاسخگو باشم
. کالس ورزشم رو دارم. م ایجاد کنما ه روزانهاي برنامهتغییري در 

 اومدنش قرار ،کلدر . نمایشگاهم جاي خود داره.  خودمم هستهاي کالس
 اگر ،تفاوتی تو زندگی من ایجاد کنه، اگه اینطوریه باشه ترین کوچکنیست 

  .غیر از اینه یه فکر دیگه براش بکن
  :علی با تعلل پاسخ داد

  . خیلی خب، قبوله-
.  که یکی قصد دارد از آشپزخانه بیرون بیایدداد می نشان ها گامصداي 

 باال ها پلهنگین نگاهی به اطراف کرد و سعی کرد بدون سر و صدا از 
مانش را بست و حجم عظیم غمش را به چش در. وارد اتاقش شد. برود
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او یک اشتباه  . ریختن دادي  اجازههایش اشکبه دیوار تکیه زد و به . ختیر

  ! یک اشتباهي نتیجه. بود
  :با صداي نعیم به خود آمد

  . نگین پاشو بیا، بابا باهات کار داره-
انگار هنوز از ماجراي جیم شدنش از مجلس . سر باال داد و نگاهش کرد

  .حرف همراهش شد  و بیستاز جا برخا.  اخم داشت؛عصبانی بود
 و تازه حرف کرد میحتی نگاهش هم ن ؛نعیم تبسم کوتاهی بر لب آورد

نادیا هم .  کرداش راهنمایی تا کنار پدر حرف بی .گوش کن هم شده بود
اب به افرادي که کنارش نشسته طپدر لبخندي زد و خ. کنار او نشسته بود

  :بود، معرفی کرد
  . دخترم نگین-

 و در مقابل احوالپرسی یکی دو نفر تشکر کوتاهی داد میمودبانه سال
  :، آرام گفتکرد مینادیا خیلی معمولی نگاهش . کرد
  گذره؟  خوش می-

  :صادقانه پاسخ داد
  . نه زیاد-

جوابش زیاد . اش شد لبخندي زد و مشغول صحبت با خانوم بغل دستی
  : گفتآقاي پایدار از جا برخاست و رو به نعیم. برایش اهمیتی نداشت

  آموزشی نیهانهاي کالس کامل به ي  فکر کنم ضروریه نگین یه دوره-
نوشتن  به خوندن و بره، اگه بخواد اینجا درسش رو ادامه بده، حتما باید

  . مسلط بشه استانبولیزبان
  :سري تکان داد و به نگین که زیادي ساکت ایستاده بود، نگریست

   نظر خودت چیه؟-
  :کنار لبش کش آمد

  ! وقتی باید برم، خب باید برم دیگه،ده می من اهمیتی نظربه کی  -
 پیش خواست می هیچ چیز آنطور که ،متاسف سري تکان دادپدر 

 آموزشگاه را گرفت ، نعیم کارتبعد از آشنایی مختصر با نیهان. رفت نمی
  :ندن آن در جیب پیراهنش گفتاو ضمن سر
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  .ه اینجا رو ندارم و هم حوصلام خستههم . ریم می بعد شام نگین -

  :جواب داداز خدا خواسته 
  ؟بودم می براي چی منم باید تو این مهمونی فهمم نمی اصال ، باشه-

  :نعیم هم غر زد
اومدن پز . وناست ااینم از!  به یه چیزيکنه می بابا گاهی الکی کلید -

  . ما رو هم دنبال خودشون کشیدنوقت اونکاراشون رو به هم بدن، 
حق به جانب . نمود میتر  خب این قابل تحمل. ناراضی بودظاهرا او هم 

  :پرسید
  . تو یکی که بد نشد، حاال یه ساعته چسبیدي به دوستاتي برا-

  :اي کشید خمیازه
، رفتم از کم و کیف مسابقات دي تنیس اینجا بودنها بچهتا از   یکی دو-

  .سر در بیارم
  :عالقمند شده به موضوع، مقابلش قرار گرفت

  ؟کنی میس بازي  تنی-
  . گاهی-

با حس فرو رفتن دو سیخ در پهلویش جیغ کوتاهی کشید و بدون توجه 
که درست رخ !  حرف نعیم، سریع به عقب برگشت ببیند، چه شدي به ادامه

صداي که چه خوب . زد می اي رندانهبه رخ کاوه شد که داشت لبخند 
  :رصی توپیدح. موزیک آنقدر بلند بود که صداي او توجهی جلب نکند

   آخه من به تو چی بگم؟-
  :خندید میکاوه قد صاف کرد، داشت ریز 

  ! کیف داره جیغ تو رو در آوردنقدر این -
  :نعیم دست به سینه سري به تاسف تکان داد

ن تو همش تو صف قد کرد می کال وقتی تقسیم عقل و هوش و شعور -
  .بودي

، انگار نه انگار  یدخند میخود کاوه هم که داشت غش غش . خندیدنگین 
  :نعیم هم لبخندي زد. شده بودیک توهین درست و حسابی به او 

  ! انگار باالخره رضایت دادن شام بدنها بچه -
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و اکثرا غذاهایی بود که نگین اسمشان را شام روي میز سرو شده 
 براي یکی دو روز اول این تنوع جالب بود ولی با گذر یکی دو. دانست نمی

با این حال . خواست میهاي همیشگی و ایرانی خودشان را هفته دلش غذا
هر چند نسبت به ادویه و . برداشترا ناچار فقط یک نوع از کباب مرغ 

  .تندي آن که با مشابه ایرانی خود متفاوت بود، حساس بود
  وتر ، حاال کمی کممثل او بودنعیم هم . سرگرم لمباندن بودکاوه که 

  !تر مودب
 و به دهان زد می از کبابش را به چنگال اي تکهگاهی و ناچار ایستاده 

 ترکی بهتر بودند از مزه غذاهاي دیگر آن، هاي کباب ي خب باز مزه. برد می
چنگال . اقش سازگار نبودبا مز واقعا  کهها دهبه خصوص سوپ و انواع پی

  : در دهانش بگذارد که یکی از نزدیک گوشش، آهسته گفتخواست میرا 
  ؟کنی میازي بازي  چرا داري ب-

 گوشش بود که نفس گرم گوینده را روي بخشی از کنار قدري بهصدا 
 ،باز آن مرد بود. ه به پشت سر چرخیدترسید میک.  حس کرداش گونه
  :آهسته و آمیخته به شیطنت گفت.  هم بر لب داشتلبخند ریزي! آیدین
  . انگار باز ترسوندمت-

  :نفس عمیقی کشید
  .دمجا خور نه نترسیدم، -

  : شدتر عمیقلبخندش 
  ! انگار حالت جا اومده-

 در توانست میاي بود که  جذاب تنها کلمه. با دقت بیشتري نگاهش کرد
. اي داشت، قد و هیکلش خوب بود تیپ مردانه .صیف او بکار بردتو

 خواست میاگر .  ولی گیرایی خاصی داشتمعمولی  هم هر چنداش قیافه
مردان نمره دهد، این مرد جزو پنج نفر اول در این مجلس به تیپ و قیافه 

اي مثل  العاده فوق بداند به چه علت دختر خواست میدر واقع . شد می
  :آیدین با خنده گفت . به او نزدیک شودخواهد میگونش 

  ! بپا غرق نشی-
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 کار اشتباهی کند، صرف خواست مین. آب دهانش را قورت داد

  :کنجکاوي بود
   چی؟-

  :نرم خندید
  !کنی میداري باهاش بازي غذا، به جاي خوردن  پرسیدم ...ی هیچ-

  :قرار نبود که دروغ بگوید.  به ظرف غذایش کرداي اشارهو با چشم 
  .دوست ندارمزیاد  -
  چرا؟ -

  :درد دلش تازه شد
  . از غذاهاي ایرانی بیشتر خوشم میاد-

  :نگاهش گرم و مهربان شد
  .طور همین منم -

جذب . دردش باشد  هماالخره یکی پیدا شدب. خب، این خیلی خوب بود
  :شده به موضوع صحبت گفت

  ؟د شما تا حاال ایران اومدی-
 چیز عجیبی نبود که او را .چرخانداو نگاهش را روي سر تا پاي 

  :گفت. شناسد نمی
  . من تو تبریز و تهران خونه دارم-

  :با ذوق گفت
  د؟کنی می چه خوب، پس ایران زندگی -

  :اختسرش را باال اند
  دختر آقاي پایداري؟ واقعا  راستی تو، نه-

با . داد می به چند نفر توضیح ،داد میچند بار باید به این سوال پاسخ 
  :جواب داد،  آویزاني لب و لوچه

  . آره-
  :دوستانه گفتخندید و   مرد.و پوفی کشید

  ... نکنه! دختر آقاي پایدار بودن عصبانیت نداره-
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 گذاشته، به سمت خود اش شانه روي کسی دست. حرفش نصفه ماند

لبش را روي هم .  عصبانی نعیم جلوي چشمش بودي چهره. برگرداند
  :فشرد و حالت نگاهش تغییر کرد

  ! فرمایش-
  :نعیم جدي گفت

  ... براي همیشهگم می یکبار -
  :حاال خشم هم به لحنش افزوده شده بود

  !جا هیچ، وقت هیچ.  دور و بر خواهرم ببینمتخواهم نمی وقت هیچ دیگه -
 لبش جا خوش کرد که زیاد به مذاق نعیم خوش ي پوزخندي گوشه

  :حرصی غرید. نیامد
   مفهومه؟-

  :بدون جمع کردن پوزخندش، دستی به بازوي او زد و گفت
 وقت هیچ ، عوض قلدربازي، دوستانه از من داشته باشي  یه توصیه-

  .تنهاش نذار
  :زیر دستش زد و از بازویش فاصله داد

  . اینش دیگه به خودم مربوطه-
 هم خط و نشان برايو به آنها که آهسته داشتند ت ایستاده نگین مبهو

. ها نداشت  نعیم از این اخالق،آورد نمیسر در . کرد میند، نگاه کشید می
کاوه، جلوي . هرگز ندیده بود با کسی چنین برخوردي داشته باشد

این . زد میحرفی ند ولی نعیم  از سر و کولش باال برو،ماند میچشمش کم 
 قرار نگرفته  موقعیتیچنین در . نکردنی بودربرخورد برایش عجیب و باو

  !دخالتی بکند یا نه اصال  باید طرف کدام را بگیرد ودانست نمیبود، 
  :فاصله داد را اش شده را ریز کرد و لبان کج آیدین چشمانش

ش بد دامنت ا ه نتیج! من شاخ و شونه نکشي براوقت هیچ یادت بمونه -
  .رهگی میرو 

نعیم همچنان به دور شدن او  .و خیلی خونسرد چرخید و رفت
  :نزدیکش شد که نگین خورد می و خون خونش را نگریست می

  ...گفت می نعیم به خدا هیچ چیز بدي ن-
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  : توپیداش چهرهتقریبا چهره به مابین کالم او،  نعیم 

  ، خب؟شی میرد ن هم رو از ده کیلومتري این یا-
  :ه، گفتترسید مینگران و ک

  ...ولی...  خب-
چه دلیلی داشت که باز بخواهد با آن مرد  اصال .برایش زیاد مهم نبود

  :باز حرف در دهانش ماند! اش رد شود و یا از ده کیلومتري روبرو شود
 آدم بکن ولی از این کنی میهر کاري .  هم نداریمه ولی و اما و اگ-

  .دوري کن
  :خیره به او پرسید. گشت میتر   تعجبش افزوني  درجهظههر لح

  ! آخه چرا؟-
تر شود ولی ناموفق باز غر   کمی آرامتوانست مینفسی کشید، شاید 

  :زد
  !جواب حرف من یک کلمه بود، چشم -

  : چرخانداش شدهو چشم روي بشقاب غذاي سرد 
  . بریمه اگه تموم شد-

  : گفتمگر اشتهایی هم برایش باقی مانده بود؟
   آره تموم شده، ولی االن بد نیست؟-

یاد گرفته بود که کار درستی نیست درست بعد از غذا مجلس مهمانی 
، کرد میش تایید البته منطق هم. حرمتی به میزبان است این بی. را ترك کند

  :اخالق تاکید کردبدو  توجه بینعیم ! به رستوران که نرفته بودند
  .راه بیفت .هم بد نیست اصال ، نه خیر-

نعیم . پراند می و گاهی مزه راند میکاوه داشت با خونسردي ماشین را 
او هم در صندلی  .زد میي درهم چشم به روبرو داشت و حرفی نها اخمبا 

 هنوز به شرایط .عقب ماشین نشسته و متفکر به بیرون چشم دوخته بود
ن یک  حتی داشت.همه چیز برایش تازگی داشت. جدید عادت نکرده بود

  !برادر
 پدري فقط یکبار موفق به دیدن ي  در خانهاش زندگی اول ي در دو هفته

  یکی دو روز بعد از ورودش به خانه، یک شب براي شام آمد.او شده بود
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 و خنده کمی سر و صدا. همراهش بود کاوه هم اش جدانشدنیو البته یار 

کردند به اندازه  کل جمالتی هم که با هم رد و بدل .کردند و شب هم رفتند
  .انگشتان یک دست هم نرسید

 تا رفت میپدر که از سر صبح .  خوبی نبودنديروزهاي اول روزها
دقیق . زد میرتر، حدود هشت و نیم از خانه بیرون دی مینادیا ک! خود شب

گاه خواه ناخواه  ولی با توجه به مکالماتی که رود می کجا دانست نمی
نقاشی  دانست می روزانه دارد و باز  کالس ورزشدانست می، شنید می
کارهایش را هم در نمایشگاهی به ، احتماال قرار بود آثاري از کند می

با این حساب از صبح تا شب در خانه  .معرض تماشاي عموم قرار دهد
 داشته تواند می آمدنش به آن خانه چه حسنی دانست نمی واقعا .تنها بود

به مراتب وضعیت بهتري  ماند میگ زر پدربي او که اگر در خانه. باشد
  . شمسی خانوم حضور داشتندي حداقل خانوادهجا   آن.داشت

 و احوالی گرفت میالبته پدر گاهی اوقات به هنگام ناهار تماسی با خانه 
ساعتی براي   دویبار بعد از ظهر یک  هر چند روز یک،نادیا هم. می پرسید

 اصال اش گفته درست طبق .رفت می و عصر هم آمد میاستراحت به خانه 
، نه محبت اضافی، سالم و صبح کرد میاخم کاري با نگین نداشت، نه 

 که غذایی گفت میالبته گاهی هم مضاف بر آن . ندکرد میبخیري رد و بدل 
 که داد می گاهی هم اطالع . گرم کندتواند میبراي ناهار در یخچال دارند، 

   .دهدبا فالن شماره تماس بگیرد و غذا سفارش 
 دوم تصمیم ي از هفته. یک هفته در خانه نشستن برایش کافی بود
آشنا جا   آن محیطباهم . گرفت او هم بیرون برود و قدمی در اطراف بزند

متوجه شده بود که نزدیکی . رفت نمی سر اش حوصله و هم شد می
ت و هم مرکز خرید، و این خوب بود، سرگرمش س هم پارك هاشان خانه
، بیشتر تنها قدم شناخت نمی را کس هیچچ دوستی نداشت و هی .کرد می
 در حیاط سگ کوچولویی داشتند که با دیدنش اشان بغلی ي خانه. زد می
خو وارد  کم کم به حضور این تازه. داد می  و دمی تکانکرد می سپار

البته اسمش را هم یاد گرفته .  با او بازي کندخواست می و دلش گرفته بود
 جوانی بودند با دو فرزند  نسبتا صاحب خانه هم مرد و زن! بود، پانی
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 هر آدم مثل .ندکرد میپسر، که گاهی با بازي و خنده سرش را گرم 

ولی .  خو بگیرداش زندگی به وضعیت جدید کرد میدیگري تدریجا سعی 
از تاریکی و تنهایی همزمان . ، بعد از تاریکی بودها بخشیکی از بدترین 

در . پیش نیامده بود، تنها در خانه ماندن را تجربه کند قتو هیچ. ترسید می
کسی هم نبود که .  همیشه حداقل پنج شش نفري حضور داشتنداشان خانه

 عزیزجونپدرش تنها فرزند آقاجون و . دل کندو  در این مورد با او درد
مادرش را هم  اصال ...خاله و دایی هم که !پس عمو و عمه تعطیل .بود
اما تا دلت بخواهد، همسایه و  !ه برسد به برادر و خواهرش چشناخت نمی

  . دوست و آشنا داشتند
   !که مقارن شود با برگشتن نادیا به خانه گشت میبرمعموال طوري 

 را اشان کناري ي یکی از همین روزها بود که در پارك، همان همسایه
اهشان  پانی هم همر،دو فرزند کوچکش را براي بازي به پارك آورده. دید
کنار  .معرفی نموددست و پا شکسته  و خود را  سالم کرد،جلو رفت. بود

 شده بود که به قصد برگشت برخاستند ولی یکتقریبا هوا تار. او نشست
پسرهایش آنقدر نق زدند که مجبور شد یک ربع دیگر به آنها فرصت بازي 

.  ماند همراه او به خانه برگردد براي همین منتظرخواست مینگین . بدهد
چه . هر چند او از نگین خواست که برود و دیرش نشود ولی توجهی نکرد

 براي کرد می هر قدر هم دیر ،نبود شکسی منتظراهمیتی داشت وقتی 
  !بودکسی مهم ن

ها به رفتن  باالخره فسقلی. ها یکی دو بار دیگر تکرار شد این یک ربع
.  بستنی مهمان کندرضایت دادند البته به شرطی که مادر آنها را به یک

کال خوش گذشته .  کردندبنابراین به هنگام برگشت از خودشان پذیرایی
 تا گاهی که تري با آنها برقرار کند  روابط صمیمیخواست میدلش . بود

  . رفت و آمدي با آنان داشته باشدرود می سر اش حوصله
چراغ .  پدري حرکت کردي بوسید و به سمت خانهرا  ها بچهروي 

؛ اصوال داد مین بود که نادیا زودتر رسیده، زیاد اهمیت نای  ي شانهنروشن 
نفسی کشید  .پدر هم که وقت آمدنش دیرتر بود. به کار هم کاري نداشتند

 در بزند، کاري که نادیا هم خواست میو کلید را داخل قفل چرخاند، ن
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هنوز  . وارد خانه شده،در را گشود. خیال طول حیاط را پیمود بی. کرد مین

هاي روفرشی را کامل پا نکرده بود که صداي طلبکاري مخاطب  کفش
  :قرارش داد

   کجا بودي تا این وقت شب؟-
کاوه هم کمی . زده به او نگاه کرد، نعیم بود سرش را باال برد و حیرت

! یی بودجا بیسوال  اصال .اعتنایی به سوالش نکرد.  ایستاده بودتر عقب
  :فقط لب زد

  . سالم-
عبور خواست از کنارش کرد و به قصد  شی را در پایش مرتبفرو رو
  :دست او گیر کرددر  بازویش .رد شود

   نشنیدي چی گفتم؟ پرسیدم کجا بودي؟-
  :مات در چشمانش زل زد

  ! برم باالخوام می ،ام خسته کنار رو ب-
 ،پیش تماس گرفتهمادرش همین یک ساعت . آورد مینعیم داشت جوش 

 گفت می.  گویا کمی هم نگران بود.نگین خبري ندارد ز پرسیده بود ااز او
  .گردد و همیشه نگین خانه است همیشه این زمان به خانه برمی

 میل و رغم علی ،مادرش. ، جلدي خود را رسانده بودهمراه کاوه
 کاري به کارش داشته باشد ولی خواست میهرگز ن.  نگران بوداش گفته

 نبودش را به علی هم ر شده بودمجبو .راضی به آسیب دیدنش هم نبود
 خواست میفقط .  کشید، چشمانش رنگ عصبانیت گرفتپوفی. اطالع دهد

یی نگین خشمش را اعتنا بیولی ! بداند کجا بوده و چرا دیر کرده
  :تکرار کردمحکم و شمرده . انگیخت برمی
   تا این وقت شب کجا بودي؟پرسم می ازت -

  :نسرد و راحت گفت خیره در چشمان او خیلی خوطور همان
  . برات توضیح بدمبینم نمی دلیلی -

 ي ، همهها اعتنایی بی ي ها، همه ن نبودي دلش پر بود، خیلی پر، پر از همه
  !ها اشتباه



37  اول            فصل ³     
کفر نعیم را حسابی . خواست دورش بزند. او کشید بازویش را از دست

 فشاري آورد و به دیوار تکیه داد و با اش شانهبه . باال آورده بود
  : گفت،یی به هم فشردهها نداند

  ؟ري می بعد هر جا دلت خواست دي می اول جواب سوالم رو -
 حرص او را در آورده ولی فهمید می. تپید میقلبش مثل یک گنجشک 

روزهاي . داد میباید  پاسخ دل رنجور خود را چه کسی .آمد میکوتاه ن
  :د بغض کرده صدایش را باال بر،اش را کسی  را، بیاش تنهایی

  !به تو هیچ ربطی نداره -
 ه چهارده سالي این بچه! اش مردانگیبه . خورد براش مردانهبه غرور 

تقریبا . حق نداشت حرف ناجور به او بزند. حق نداشت با او درشتی کند
  : کشیدفریاد
  !! به من ربطی نداره؟ به من؟ من برادرتم-

ن را باید کجاي ؟ ایها حرفچه ! برادر؟. به سلول تنش به درد آمد سلول
  : ریختهایش اشک. گذاشت دلش می

  ... هه برادر-
  : خندیدهایش گریهوار باز بین  جنون

  . هه هه-
  :و فریاد زد

برادر؟ سگ همسایه حق ! ؟شه می خودت حرفی رو که زدي باورت -
  ...بیشتري نسبت بهم داره تا توي

 نعیم نشانگر حال ي چشمان رنگ خون شده. حرف در دهانش ماند
دستش . توهین به این بزرگی در تمام عمرش نشنیده بود. رابش بودخ

نگین با دیدن این وضع، . براي کوبیده شدن در صورت او باال رفته بود
  .کرد می نگاهش ،و منتظر خود حرفش را نیمه رها کرده

چشمانش که اندکی بسته . انتظاري که انگار کمی بیشتر طول کشید 
. مچ دست نعیم در دست کسی مشت شده بود. شده بودند، از هم باز شد

 هایش اشک !کاوه!  از باالي سر نعیم دیدششد میکسی که به راحتی 
. آورد نمیاز ترس در حال بیهوش شدن بود ولی کم . شدت بیشتري گرفت
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دلش خالی شدن ! در دلش آنقدر حرف نگفته تلنبار شده بود که نگو

و زخمی نعیم در فضا صداي خشدار  .خواست میداد زدن . خواست می
  :طنین انداز شد

  ! با خودشکنه میو ول کن ببینم این چی بلغور  دستمو ول کن، دستم-
  :کاوه بدون رها کردن دستش، آن را پایین کشید و گفت

  .د بعد حرف بزنیدتون کمی آروم بشی بهتره هر دو-
  : نگین برخاستي  حاصل از گریهي قطع و وصل شدهصداي 

  .هیچ حرفی... هیچی. راي زدن باهم نداریمحرفی ب اصال  ما-
  :کرد به نعیم و رو

 اصال !تا حاال تو برادري چی کار کردي؟ چی؟ تو هیچ حقی نداري، -
 م؟م چند سالمه، کالس چنددونی می اصال .یادت بود منی هم وجود دارم

  ام؟ حالم چطوره؟ ؟ چطوريکنم می چی کار دونی می اصال
  :متري صورتش در سانتی. تو هق هق کنان قدم جلو گذاش

به تو چه من . زندگیت برسبرو به !  جمع کن این مسخره بازي رو-
 لعنتی چی ي به تو چه من صبح تا شب تو این خونه اصال کجا بودم؟

 به تو ؟لرزم می از ترس به خودم شه می؟ به تو چه وقتی تاریک کشم می
هام شده یه  نهایی؟ به تو چه که همزبون تمیرم میچه دارم از غم و غصه 

 و اون گم مینم و اون اونور، من شی می یه سگ که من اینور دیوار ؟سگ
  !کشه میزوزه 

انگار با . سوخت میدلش براي خودش . آمد میدیگر نفسش باال ن
آتش زیر خاکستر زبانه ، گفتنشان تازه عمق بیچارگی خود را به یاد آورده

خود  دم بر نیاورد بدجور ، حفظ کردهکرد میسکوتی که سعی . کشیده بود
صحبتی  هم  بی وهمدمی از این بی. شد میداشت دیوانه . کشید میرا به رخ 

  : دادش را کشیدي رو به کاوه ته مانده .مرد میداشت 
 خواد می چی کار کنه؟ چطور خواد میولش کن ببینم !  ولش کن-

   برادریش رو ثابت کنه؟
 بعد چشمش به سمت دوستش هاي او انداخت و کاوه نگاهی به بیقراري

 هاي نفس، اش شدهات ـورت مـمانش، صـهاي قرمز در چش  رگه؛چرخید
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 ي  رطوبت گوشه،ولی در بین این همه...  بدن داغ حاصل از خشمشتندش،

 .دستش را شل کرد و آرام از روي مچ او برداشت. چشمش را هم دید
 دخالت ،زد می حتی اگر در گوشش هم ،قدمی عقب گذاشت و آهی کشید

  !کرد مین
نرفته مستقیم چشم  نگین از رو. چند ثانیه سکوت در فضا حاکم شد

نعیم چشم برگرفت و  !دوخته بود به چشمان نعیم و باز منتظر تصمیم او
  :ش خارج شدهای لبآرام از بین . به زمین دوخت

  . برو-
ق کوچک بنفش و سفیدش را دلش اتا.  پر کشیدها پلهنگین به سمت 

  .و سیر گریه کند جه برودکه روي تخت شیر خواست می
.  نعیم باال آمد و بین موهایش فرو رفتي با رفتنش دست مشت شده

 کشاند میچیزي انگار خود را تا گلویش . دخترك عجب آچمزش کرده بود
، داد میهر قدر هم قورت ! جاي اولشسر  رفت می خورد میو باز سر 

روي سرش کوبیده یی ها رفح. کشید میمغزش سوت . کرد می ناي افاقه
 ،کاوه با دیدن حال و وضع او.  انگار راه تنفسش را بسته بود کهشده بود

بدون مقاومت .  کشانداش کناري تا مبل ه بازویش را گرفت.جلوتر آمد
  .ندنشست، پاهایش هم گویا کم توان شده بود

 گوشش کناراي  با نشستن او، موبایلش را بیرون آورد و با زدن شماره
  :گه داشتن

.. . که برگشتهشه می اي دقیقهچند . ، نگین خونه است سالم آقاي پایدار-
  .دونم نمی

 ي  قیافهنفس عمیقی کشید و به .و موبایل را دوباره در جیبش گذاشت
. اش شد  مبل نزدیک او نشست و ساکت خیرهروي. دوستش نگاهی کرد

  : پرسیدکیش و مات شده،نعیم چشمانش را به سمت او برگرداند و 
  ؟گفت می راست -

  : چون او آرام لب زد،کاوه هم
  ؟کنی می خودت چی فکر -

  :گفت از قبل تر آرام را سعی کرد قورت بدهد، اش شدهآب دهان خشک 
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  .گفت می راست -

  :به مبل تکیه داد و با حال بهتري گفت.  لبش آمدي تبسم کمرنگی گوشه
  . خب جبران کن-

ر صدایش موجی از ناراحتی و د. دستی به چشمان سوزانش کشید
  :پشیمانی بود

   دیر نیست؟-
  :خیلی مطمئن در چشمش نگریست

  ! نه، درست وقته وقتشه-
  :با استیصال سري تکان داد

  .قصد دعوا نداشتم واقعا  من-
  : بر لبش آمداي خنده تک 

  ! ولی اون داشت-
با اطمینان .  کمک حالش بود را به کاوه دوخت، هموارهش نگاهمتفکر

  :بر قلبش کمی به جلو خم شداري شده ج
   باید چی کار کنم؟-

  : مثل همیشه،خندید
  .خواهر ندارم!  که ما چهار تا برادریمدونی می از کجا بدونم؟ -

ده دقیقه نشده پدر و مادرش به خانه  .رو رفت قدم و متفکربرخاست 
ین  به نظرش ا؛پدر عصبانی بود. دو به دنبال نگین رفته بودندهر . آمدند

 نادیا را در توانست مین اصال از طرفی هم. کرد میدختر نباید این همه دیر 
 خانه شد میتازه باید ممنون هم .  بنمایدی سرزنشترین کوچکه بار این
 در پیدا تر لطف کرده  مهم از آن همدنش را تعقیب کرده و خبر داده،نبو

اشت، وقتی به محض رسیدن پا روي اولین پله گذ سهیم شده،کردنش 
  :مالیم گفت. نعیم بازویش را گرفت و نگه داشت

  !دممن به اندازه کافی دعواش کر...  نه بابا، لطفا نرو-
  : بداند کجا بوده، پرسیدخواست میعلی برگشت و نگاهش کرد، بیشتر 

   کجا رفته بود؟-
  :مجبور بود دروغ بگوید. یی کشیدصدا بیآه 
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  ...هزد می داشته همین دور و برا قدم -
  :آمیز شد  رو به مادر صدایش کنایهو
  .ترسه  گویا از تاریکی و تنها خونه موندن می-

در  دانست می. نادیا سري به عالمت تاسف تکان داد و به اتاقش رفت
 .شید و چیزي نگفتـفس بلندي کـعلی ن !ندکـش  همه چیز سر او مینهایت
 حاال باید کرد می تکیه داده و فکر ها دهنر به  بگوید؟توانست میچه  اصال

  !چه کار کند
  : بخواهد او را ناراحت کند، گفتکه اینبدون نعیم 

   مامان بخواد تغییري تو برنامش ایجاد کنه، مگه نه؟کنم می فکر ن-
  :مه دادااد. علی فقط سرش را چپ و راست کرد

  ؟د کنیتر سبک کارتون رو تونید  شما هم که نمی-
  :کالفه و مستاصل گفت

 با مرگ آقا جون یه جورایی مسئولیت کارخونه و یدون می تو که -
تونم کارم رو از اینی که  نمی اصال اداره امورمون تو تبریز هم گردن منه،

  . کنمتر سبکهست 
  :با کمی تعلل گفت.  را ازبر بودها پاسختقریبا 

  . خودمي  پس اجازه بدید نگین رو ببرم خونه-
  :چشمان علی گشاد شد

  ؟ شه می یعنی چی؟ مگه -
  :براي قانع کردنش نیروي بیشتري نیاز بود

  .هم حرف بزنیم  باتا بابا بیا لطفا بشین -
اما ضمن نشستن تاکید . خسته بود، از پیشنهاد نشستن استقبال کرد

  :کرد
  . این نشدنیه، بیخود خودت رو خسته نکن-

  :خود نیز روي مبل رها شد
   چرا نشدنیه؟-

  :رفت  از دادن توضیح طفره حوصله بیعلی 
  ! تنها نباشه برگرد خونهخواي میاگه !  دیگهشه مین -
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  : گفتتر محکمنفسی کشید و 

  . علتش رو بدونمخوام می -
  :تر گفت  مبل قرار داد و آهستهي پدر ساعدش را روي دسته

  ... تنها آخه درست نیست یه دختر و پسر-
  :پرید بین حرف پدر 

 اصال  خونه نیستیم؟ یعنی اگه برگردم اینجا من و اون تنها تو-
این . تونم بیام  مگه من کلید اینجا رو ندارم؟ هر وقت خواستم می،برنگردم

   چرا؟،د توضیح بدیشه می من بده؟ ي  فقط اگه بیاد خونهبد نیست؟
حرصی .  زیر بار برود، برایش قابل قبول نبودخواست مین واقعا علی

  :گفت
تو . و مامانت هم هستیم اینجا من!  دیگهشه می ن،شه می نگم می وقتی -

  !برگرد
  :نعیم هم عصبانی شده بود

من االن سه ساله دارم تنها زندگی  من برگردم که غیر ممکنه، که این -
 صداي آهنگتو ؛ اینو ندارم که بشنومي دیگه حوصله هم اصال .کنم می

، این کارو بکن، رو بهم نریزپایین بیار، لباسات رو اینور ننداز، آشپزخونه 
 یه بار دیگه برگردم تونم نمیمن از این محیط دور شدم و . کارو نکن ونا

 سر اش حوصله !، حق دارهمونه میاز طرفی نگین هم اینجا تنها ! عقب
؟ یا بشینین باهاش حرف ش ببرینتو این مدت شده بیرون اصال ،ره می
  ؟دبزنی

لبش به پوزخندي کج شد، . علی لبانش را به هم فشرد و حرفی نزد
  :تر از تصمیمی که گرفته، گفت حاال مطمئن. نستدا می

. زنم می ببینین من از صبح تا شب همیشه دو سه بار به خونه سر -
م از این به بعد خورد مینتا حاال  اگه هم ،خورم میناهار رو معموال خونه 

ي وقت دارم که یا خونه باشم قدر اینعصرها هم . دم میبرنامم رو تغییر 
 براي دو دببرم بیرون که کمی سرحال بشه، اجازه بدیو یا اونو بردارم 

 ،، اگه هم نشدمونه میاگه تونستیم باهم کنار بیایم که . سه هفته با من بیاد
  !گرده برمی
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انگار توانسته بود تا حدودي پدر را راضی کند و یا حداقل از آن 

 علی درمانده فکرش را باز به .کمی پایین بیاورد» شه میاصال ن «موضع
  :بان آوردز

  ... برادر و خواهر تو یه خونهکه این آخه -
  . عصبانی از جا برخاست

 تا حال هم نخواسته .کاوه از جوش آوردن او لبخندي زد و جلوتر رفت
  :با آرامش گفت پدر و پسر دخالتی کند، هاي صحبتبود بین 

 هر تونه می.  آقاي پایدار، نگین از صبح تا شب تو خونه تنهاست-
 کی ،، کی میادکنه می بدونید چی کار اید خونهفته، مگه شما اراش بیاتفاقی ب

 تونه می، در ثانی نعیم برادرشه، تره امن؟ اونجا اوال آپارتمانه، ره می
 بعد هم به خدا اگه . همش خونه باشیدتونید نمیشما که . مراقبش باشه

  ...تونه میکسی افکار نادرستی تو سرش باشه، هر جایی 
آقاي  . کامل کند رااش جمله چطور باید دانست نمی اصال .و پوفی کشید

  : جدید گرفتار شده بود، گفتموقعیتپایدار که در 
  ! فعال براي یکی دو هفته فقط-

 موفق شده بود، هر چند کار سختی بود و ،لبخندي بر لب نعیم نشست
 از هیجان و تنوع ،بد نبود ولی آمد می هم برایش پیش یاحتماال مشکالت

 او را  کاوه تکیه زده به مبل،، پایدار به اتاقشبا رفتن آقاي .آمد میش خوش
  :مخاطب قرار داد

  ؟کنی می امیدوارم بدونی داري چی کار -
 دانست می حالش خوب است یا بد، فقط دانست نمی. دست به کمر زد

 به این تواند می دیده بود خود ن،هر چه فکر کرده. کرد میباید یک کاري 
. برد می چیزي عوض شود باید او را خواست مید، پس اگر خانه برگرد

  :متفکرانه گفت
  . خودت گفتی جبران کن-

دقایقی بعد نادیا به سالن  .کاوه نفسی کشید، حرفی براي گفتن نداشت
  :، گفترفت می به سمت آشپزخانه که حالی و در آمد

  د؟مونی می.  شام آماده استاي دقیقه ده -
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  :زد  که نعیم غرخاست برمیکاوه داشت از جا 
  . من برم نگین رو هم صدا کنم.مونیم میآره .  بگیر بشین-

  : ورودي آشپزخانه تعلل کردکنارنادیا 
   نعیم؟ همه فکرات رو کردي؟ کار راحتی نیستا؟-

، کرد می چند قدم فاصله تا او را کم که حالیدر .  پوزخندي زد،ایستاد
  :گفت
 شما پس شاید .اهر من هست نباشه ولی خوشما اون شاید دختر -

  . در قبالش نداشته باشی ولی من دارماي وظیفه
  : در حال پس دادن نفسش، گفت وابرویش را باال کشیدکنار نادیا 

  . حاال برو صداش کن!باشه، موفق باشی -
کمی منتظر ماند ولی .  کوتاهی به در زدي تقه. کمی پشت در پا به پا شد

  . پاسخی نشنید
باز . دست روي دستگیره گذاشت و آن را پایین کشید. دل به دریا زد

با همان . خواب بود. کمی منتظر ماند ولی صدایی نیامد، آرام وارد اتاق شد
 رفت و به تر نزدیک. ش به خواب رفته بودت بیرون روي بالشهاي لباس
رد اشک  ! معصومش در خواب نگاهی کرد، چقدر ممنون کاوه بودي چهره

.  کشید، خیس بودتت روي بالشسود، خم شد و دهنوز روي صورتش ب
  . کردیشسري تکان داد و آرام صدا

با .  و بالفاصله نشستبار صدا کردن چشمانش را گشود با یکی دو
 ؟کرد می؟ این پسر اینجا چه دید میداشت خواب . تعجب به نعیم نگاه کرد

رد و نعیم لبخندي بر لب آو !سرش را با گیجی تکان داد؛ خواب بود شاید
  :گفت
  . پاشو بریم پایین وقته شامه-

مگر همین چند لحظه پیش سر هم . داشت بهت و حیرت نگاهشهنوز 
داد نکشیده بودند؟ مگر هر چه از دهانش در آمده بود به او نگفته بود؟ 

؟ چشمانش را زد میحاال او چرا اینجا بود و بدتر از همه چرا داشت لبخند 
  : به صورت او نگریستنعیم سرش را کج کرد و .مالید
  . بلند شو بریم شامگم می ؟ تو همچنان خوابی-
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  :گفت! هر چند زیاد مطمئن نبود.  بیدار بودکه ایننه مثل 

  . من میل ندارم-
  : کشیددوستانه به حرف او بازویش را گرفت و توجه بی
  . با شکمت قهر نکنوقت هیچ پاشو بابا، -

نعیم از . وز مات رفتار او بودهن. با فشار وارده از جا بلند شده بود
  :با لحن مهربانی گفت.  مقاومت چندانی مشاهده نکرد، خوشحال شدکه این

  . بدو یه آبی به سر و صورتت بزن و بیا-
  : که نگین گفترفت میو داشت از اتاق بیرون 

  .رم معموال عصرا می... ودم پارك رفته ب-
  : به سمت او برگردد، آرام گفتکه ایننعیم بدون 

  ! مجبور نیستی توضیح بدي-
  :اش را به دندان گرفت و کمی جلوتر رفت لب پایینی

  ... امروز این همسایه سمت راستی هست، دو تا بچه داره-
  :و با احتیاط و آهسته ادامه داد

  ! سگم دارن-
ی از العمل عکسوقتی .  و به آن خیره بوددر بودنعیم همچنان دست به 

  :رفش را بگیرداو ندید، مجبور شد دنبال ح
 از ها بچه.  اونا هم اومده بودن پارك، من هم خواستم با اونا برگردم-

بعد هم موقع برگشت هی نق زدن و بستنی . نشد میپارك سیر ن
  .براي همین دیر شد... خواستن

  :نفس عمیقی کشید و همراه با لبخندي صورتش را به سمت او چرخاند
  !مزد میو برا قدم ولی اگه بابا پرسید بگو همین دور  -

  :تعجب کرد
   چرا؟ پارك رفتن مگه بده؟-

  :خندید
  .داري کنولی من یه دروغی گفتم بیا و آبرو.  نه، بد نیست-

سرش را کج ! انگار حالش بهتر شده بود، آن هم خیلی.  گرفتاش خنده
  :نعیم برگشت و به در تکیه داد !کرد، یعنی باشه
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  ؟خواد می یه چند روزي مهمونی دلت -
  :چشمانش درشت شدند

   مهمونی؟ کجا؟-
  :دست به سینه شد

  ! مني  خونه-
  : به او ندادنعیم فرصت فکر بیشتر.  ایستادحرف بی
  ! گذره، حداقل بیشتر از اینجا  بهت خوش می-

  :با احتیاط گفتانگار از این پیشنهاد خوشش آمد، 
  ؟ذاره می بابا -
  .گرفتمه  آره، ازش اجاز-

 جاي کرد میاینجا یک جورهایی حس . ز اینجا باشد باید بهتر افکر کرد
  :مشتاق گفت. نادیا را تنگ کرده است

  . آره دوست دارم-
  :با آرامش و خندان گفت

شاید هم همه چیز . ریم می شب ، خوبه، پس وسایلت رو جمع کن-
  !خوب پیش رفت و همونجا موندگار شدي

ید هم به  هنگام رفتن نعیم و کاوه، یک عضو جد،بدین ترتیب شب
  .همراهشان اضافه شد

حاال .  نگاهی انداختکرد می را باال آورد و به کاوه که رانندگی سرش
به محض پیاده شدن، کاوه  .کرد شد با برادرش زندگی می چند وقتی می

  : کشیدن گفتباال کشید و در حال خمیازه دستانش را تا جاي ممکن
  . بوداي کننده مهمونی کسل ب اوه، عج-

  : سرعت گفتنگین به
  . به تو که بد نگذشت یه ریز خوردي-

  : چشم نگاهش کردي از گوشه
  ! نصف شکمم خالیهجون تو  به-

  :طلبکار دست به کمر زد
- نصف غذاهاي مهمونی رو تو خوردي! ؟ به جون خودتا.  
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 هاي مزخرف و به نصف شبی در پارکینگ ایستاده. نعیم سري تکان داد

  : هلی دادنگین را. داد میآن دو گوش 
  .فتینا راه بی-

شان این بود  بدي آپارتمان. دو طبقه پله را هم با غرهاي آن دو پیمودند
و اوه ایستاده ک. نعیم در را باز کرد، نگین وارد شد. که آسانسور نداشت

  :حالتی بین خنده و تشر گفتنعیم برگشت و با . کرد مینگاهش 
  ! چرا وایستادي؟ خب برو دیگه-

 مظلومی به خود گرفته ي  چهرهکه حالی و در کرد  میآرا ي کاوه خنده
  :تبود، گف

  ...  براتکنم می من که جیک جیک -
هم با خنده وارد شد نعیم .  نگین از داخل به گوش رسیدي صداي خنده

  :و در حال بستن در گفت
  . برو بگیر بخواب-

  :یکی دو مشت به در کوبید و غر زد. خندان پشت در آمد
  !ها یه شب بخیر هم نگفتینادبا،  بی -

  .در حال در آوردن کلید از جیبش به سمت در روبرویی حرکت کردو 



 

 
 
 
 
2 

  
آن را به لبانش . ن آبی پر کردانگین به سمت آشپزخانه رفت و لیو

بیش از . نگاهش را روي هال کوچک چرخاند. تشنه بود ، چقدرنزدیک کرد
.  راحت بوداش کوچکی غمر علیآمده بود، جا   آن که بهشد میدو هفته 
نیم سرکار و نعیم از صبح تا ساعت دو . رفت می سر اش حوصلهکمتر هم 

 ، و تا آنجایی که فهمیده بود کارش در راستاي کار پدرش بودرفت می
 و آمد می براي ناهار معموال خانه .زیاد در این مورد کنجکاوي نکرده بود

 ولی رفت میبیرون ه کاوه همراالبته ساعت چهار تا حدود شش یا هفت هم 
ند رفت می جایی ، سینمایی، پارکی،تایی سه، که گاهی روزها گشت میبعد بر

 آنقدر که ؛شد میخانه ماندنشان هم زیاد بد ن. ندماند میو گاهی هم خانه 
 او واحد روبرویی ي  خانهکه اینبا . خندید می و گفت میکاوه چرت و پرت 

در  .ودبا آنه ي  مواقع در خانهي  بقیه،ترف میبود ولی فقط براي خوابیدن 
هر چند شاید . طی این مدت تنش خاصی بینشان به وجود نیامده بود

  .ندآمد میصمیمیت الزم را هم نداشتند ولی با هم کنار 
 که نعیم رفت میلیوان را روي اپن نهاد و داشت به سمت اتاق خود 

  :گفت
ان استانبولی رو به طور  زبهاي کالس آینده باید ي فکر کنم از هفته -

  .جدي شروع کنی
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  : آهی کشیدمیلی بیبا 
دوست دارم  واقعا ولی.  باشه کرد،شه می وقتی مجبورم، چی کار -

  ! خودم، دوستاي خودمي برگردم ایران، مدرسه
  : و به طرف اتاقش راه افتادنعیم کتش را در آورده، در دست گرفت

 خودت، دوستاي ي سه مدرشه می، کنی می اینجا هم دوست پیدا -
  .خودت
هیچ چیز به همان حالت سابق . شود می که ندانست می. شد مینه ن

  :با حسرت گفت. افسوس داشت. گشت میبرن
اونجا بیشتر . از خصوصیات آدماي اینجا خبر ندارم اصال  من-

  .شناختیم دوستام خونواده هاشون رو هم می
  : در تکیه دادي به آستانه

نه باهاشون هر قدر هم دوست شدي، ... یه چیزفقط . شی می آشنا -
بذار من .  به من بگیکه اینحداقل نه قبل از !  بروشون ا خونهجایی برو و نه 

 یعنی سعی کن تو انتخاب دوست دقت زیادي اول بشناسمشون بعد، خب؟
  .به خرج بدي

یک چیزي .  او دقت نکردي زیاد هم به عمق گفته ، باال انداختاي شانه
  :اي گفت یک دفعه! د براي خودشگفته بو

   راستی آیدین کیه؟-
در .  را چفت کردیشها دندانصورتش را به طرف دیگر برگرداند و 

  : حرصش را کنترل کند، گفتکرد می سعی که حالی
  !!کار به معارفه هم کشیده که این مبارکه، مثل -

 از کارهایش سر در. فهمید میامشب نعیم را ن. به هم فشردلبانش را 
  :دلخور گفت. ، یک جوري بودآورد نمی
  !  از دخترا شنیدم اسمش رو-

  :صاف ایستاد و کلمه به کلمه دیکته کرد
  .هرگز نزدیک اون نشو، آدم درستی نیست...  ببین خوب دقت کن-

  :، ادامه دادخورد می حرص که حالیو در 
   فهمیدي؟!باهاش حرف هم نزن اصال -
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ه جلو کشیده بود، اي کاش علتش را لبانش را تا جایی که راه داشت ب
 ؛م ساعت پیش نعیم عصبانی چه گفتهاما یادش بود که نی. شنید میهم 

» شب بخیر« پرسشی دیگر شد و با گفتن خیال بی» !چرا و اما و اگر نداره«
  .وارد اتاق خود شد

 تبه هر چیزي شباهت داش. در را بست و با لبخندي به اتاقش نگاه کرد
همان روز اولی که به این خانه آمد، نعیم گفت که ! اب اوغیر از اتاق خو
یعنی غیر از یک . ی ندارد چیدمان درستاي شده و طبیعتا آمدنش یک دفعه

  ! کمد دیواري هیچ چیز داخل اتاق نبودفرش و
فعال با اینا « ؛ و گفته بودآوردهو دو پتو برایش  بالشت البته نعیم یک

 ي براریم می، در اولین فرصت ی که موندگار بشیسر کن، در صورت
  ».ریمگی میاتاقت وسایل 

ظاهرا . ند رفتن حرفی نزده بودي یک درباره خب از آن روز تاکنون هیچ
 پدري ي  البته یکبار هم در این میان به خانه.هر دو از شرایط راضی بودند

 شاید که به جانش ریخته بود که چقدر دلهره آمد مینگین یادش . ندرفت
نگین  «؛ولی وقتی سر شب نعیم گفته بود.  بماندجا هماند مجبور شو

و خوشحال باز به همین اتاق بدون نفس راحتی کشیده »  بریم؟،اي آماده
 صبح روز بعد که از خواب برخاست، کسی خانه .وسایل برگشته بود

  .نبود
ش را های لباس. نگاهی به ساعت انداخت، هنوز نه و نیم هم نشده بود

فضاي سبزي نزدیک خانه بود، که . ز خانه بیرون رفتتعویض کرد و ا
  .دلچسب بودجا   آنقدم زدن در

 اي بستهمارکت رفت و  به هایپریک روز که دلش ماکارونی خواست،
 هنگام حساب کردن خوشش آمد و یک آبنبات چوبی .ماکارونی خرید

 غالفش را گشود و در دهان ،به محض بیرون آمدن. توپی هم برداشت
سرحال عرض خیابان را طی . داد میگاهی بچگی خیلی مزه  اصال .گذاشت

زد و از دهانش بیرون آورد و به رنگ نارنجی مک محکمی به آبنبات ، کرد
هر دو دستش را در جیب . رار داد دوباره در دهانش قهآن لبخندي زد

 سر باال ،نگاهی، با حس سنگینی گشت میدنبال کلید . شلوارش فرو کرد
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 به عقب چرخید، باز کسی را طور همان. ر و برش نبودکسی دو. گرفت
  ! کرد، توهم زده بوداي خنده. ندید

   .با رسیدن به خانه سراغ یخچال رفت
 این کار خواست می که دلش هایی زمانپخت،  هر چند هر روز غذا نمی

در مواقع دیگر بعد از رسیدن نعیم و کاوه، خود دست به کار . کرد میرا 
هم به غذاي حاضري رضایت ند، گاهی کرد میی تهیه د و غذاینشد می
 کاوه آشپز ماهرتري البته .شان بود این روال همیشگی زندگی. ندداد می
  . نی را طبق دستور پخت عزیزجون درست کردانگین آن روز ماکار !بود

. آمد میاز این وضع خوشش . میز کوچک داخل آشپزخانه را چید
.  پدرش برگرددي وست نداشت به خانهد اصال . داشتآزادي عمل بیشتري

خواهد ماند، براي همین گاهی جا   آننعیم خیلی واضح نگفته بود که همیشه
و ورت نگرفته به خصوص که تجهیز اتاقش هنوز ص. گرفت استرس می
 ماندنش ي  دربارهگیري کامل  علت این کار عدم تصمیمکرد مینگین تصور 

زیاد هم برایش مهم . زد می حرفی نبود، براي همین خود نیز در این مورد
تنها اهمیتش از این ! نبود که اتاقش تخت و بقیه وسایل را داشته باشد یا نه

 را نکنترل تلویزیو . که ماندگار استشد مینظر بود که آن موقع مطمئن 
  .برداشت و روي راحتی لم داد
ش جایی که فهمیده بود نعیم پی تا. رسید مینعیم همیشه قبل از کاوه 

 ي هر دو رشته.  و کاوه در یک شرکت استخدام بودکرد میپدر کار 
غیر از آن از دوران دبیرستان هم . دانشگاهی بودند مدیریت خوانده و هم

 تحصیل به همراه خانواده به ترکیه ي مها پدر کاوه براي اد.باهم بودند
آمده، حدود هشت سالی درس خوانده و بعد به عنوان استاد دانشگاه به 

اما کامران برادر بزرگ کاوه و خود .  یعنی همدان برگشته بود،شهر خود
کامران در شهر . ماندگار شدندجا   آن در، که آن زمان دانشجو بودند،او

کاوه هم .  ازدواج کرده بودجا همانآنکارا بود که درسش را تمام کرده و 
شت دوست ندا. تري بود بعد از اتمام درسش دنبال کار درست و حسابی

  .برگردد، با نعیم دوست فابریکی بودند
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کلیدش را پایین نعیم . با شنیدن صداي کلید جلدي پرید و در را باز کرد

در این مدت فهمیده بود که خواهر .  لبخند زداوآورد و به دنیاي شاد 
در مقابل سالمش، سالم خسته .  پر نشاطی داردي  روحیهاش سالهچهارده 

، کشید می عمیق بو که حالیوارد شد و در  .ودنباشی گرمی هم دریافت نم
  :گفت
  . انگار ناهار آماده است-

  : دستانش را در پشت سر قفل کردخوشحال و خندان
  ! اوهوم، اونم ماکارونی-

آماده باشد زیادي گرم و  غذا ، به محض رسیدنکه این. د کرمیتبس
  :در حال رفتن به اتاق پرسید. خوشایند بود

  ه؟ کاوه هنوز نیومد-
  : باال انداختاي شانه

  . صداي تلویزیون زیاد بود، اگه هم اومده نفهمیدمدونم نمی -
  :نیم نگاهی به او کرد

  ! از گشنگیمیرم می بدو ببین اومده، صداش کن که دارم -
 با .هایش را عوض کند تنبلی کرد کفش. اي گفت و به سمت در رفت باشه

 با کمی معطلی در باز .و را زدپله رفت و در روبر ها به راه همان روفرشی
پس قبال . کرد میکاوه حوله به دست بود و داشت صورتش را خشک . شد

  : به سرعت گفترسیده بوده،
  ! ناهار آماده است، زود باش بیا-

  :کاوه خندید
  ! سالم علیکم، احوال شما؟ چه خبرا؟ بفرما تو، دم در بده-

  یکی با ه سر گذاشتن بدون سر باش زندگیاین پسر  اصال پوفی کشید،
  :آلود گفت اخم. گذشت مین

  !زود بیا.  نعیم گشنشه، مسخره بازي در نیار-
  : و با کمی تمسخر و شیطنت گفتخندان دست به کمر زد
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  ا ــودم، یـاشم من حسـفته بـ ببین گ،خب گشنه باشه !نعیم گشنشه -
ادش  که نعیم یزنم می خواهر هر جفتمون و یا جوري زیر آبت رو شی می

  !بره یه خواهري هم داره
خیلی جاها کمکش . کند می دارد شوخی دانست مینگین هم لبخند زد، 

هنوز برخورد آن روز را هم که مانع خشونت نعیم شده بود . هم کرده بود
  :در حال برگشتن به واحد خودشان گفت .را به یاد داشت

 دوست هم ،دوست داري بیا.  به هر حال از ما گفتن، ماکارونی داریم-
  ! نیا،نداري

کلید را از .  در دستش را روي کاناپه پرت کردي  حولهجا همانکاوه از 
  : گفتندر حین بیرون آمدروي جاکلیدي کنار در برداشت و 

  . بابا اینو از اول بگو-
 یک بسته کامل دم کرده بود ولی در که اینناهار خوشمزه شده بود، با 
  :گین با خنده گفتن !نهایت کاوه گفت، من سیر نشدم

  .شی میرد نات   یه کم رژیم بگیر اینطور پیش بري دیگه از در خونه-
 هر چند. آمد میاش خوشش  از فضاي جدید خانه. نعیم هم لبخندي زد

 تواند می کرد می ولی حس  بزندش تفریحاتسري ازمجبور شده بود از یک 
  .تحمل کند

  :کاوه کش و قوسی به کمرش داد و گفت
  .کنم میان نباش، درمون رو عوض  تو نگر-

  :و بعد رو به نعیم پرسید
  !ها  بري تنیس؟ حیفهخواي می جدي جدي ن-

  :یوان آبش را روي میز گذاشت و بدون هیچ توضیح اضافی گفتلنعیم 
  . نه-

  :تر گفت کاوه کمی به سمت او خم شد و آهسته
  .برو. فتیا اي سه روزه، عقب می  همش هفته-

  :بین حرفش آمد
  !ادامه نده، گفتم نه -

  :دوباره تکیه داد
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  . داريتباشه، هر جور دوس -

  :کرد می نگین کرد که داشت میز را جمع و رو به
  . دستت درد نکنه، عالی بود-

  : پاسخ داد،نگین شاد از تعریف شنیده شده
  . نوش جون-

  : را از دست او گرفتها ظرفکاوه برخاست و 
  .تراحت کن تو زحمت پختنش رو کشیدي، برو اس-

  :و به سمت ظرفشویی رفت
  ؟اي کاره راستی نعیم تعطیالت آخر هفته رو چه -

  :کمی متفکر گفت
  نظرت چیه؟. مکرد میداشتم به ساحل سوالر فکر ... اممم -

 کاوه صورتش را به سمت او برگرداند و در همان حال زیر چشمی
  :اطراف را از نظر گذراند و آهسته گفت

   با نگین؟-
  : تکان دادنعیم سري

  .به خاطر اون اصال  آره،-
  :ن پرداختستبه ظرف ش لبخندي زد و

  .موافقم -
  :نعیم بدون برخاستن پرسید

  ی حرف بزنی؟گفت میبا اون شرکتی که  تونستی -
  : گفتحوصله بی
  .یمکرد می دو تایی یه کاري شروع شد میکاش ...  نه-
   چی مثال؟-
  .ش فکر کنا هدربار ، ولی یه کاري براي خودمون.دونم نمی -

  :گفت. کمی خسته بود. داد میگردنش را ماساژ نعیم 
 که با فوت ، به خصوص بابا رو دست تنها بذارمشه می راستش ن-

، مجبوره حداقل ماهی یه بار به ایران هم آقاجون کارش زیاد شده
  .سرکشی کنه
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  :کاوه برگشت و به ظرفشویی تکیه زد
  ت بزرگه؟پدربزرگ ي  کارخونه-
  !گن مینه زیاد، در حد یه تولیدي یا کارگاه مثال، اسمش رو کارخونه  -
   تنها حوله بافیه؟-
  . آره-

  :کاوه ابرویی باال داد
  . عجیبه پدرت کارخونه رو ول کرده پاشده اومده ترکیه-

  :دانست مینعیم پاسخ این سوال را خوب 
 یه، اون موقعرک هشت سال پیش اومده ت،هفتو  بابا حدود بیست -
 ي  شعبهي ، بابا هم براي ادارهدات صادرات فرش خیلی پر رونق بودوار

کم  ی کم کار اصلی بابا بزرگ هم این بود ول.استانبول به اینجا اومده بوده
آقاجون هم براي بهبود .  گرونیش کمتر شدرونق فرش دستباف به دلیل

ه در واقع شاید ده سالی هست ک. اندازي کرد اوضاع تولیدي حوله راه
  .تولیدیش رونق پیدا کرده و شرایطش خوب شده

  :کاوه متقاعد نشده بود
  ؟د خب اون موقع چرا برنگشتی-

  :نعیم خالصه پاسخ داد
  ! پدري با مامانم زیاد خوب نبودي  روابط خونواده-
، دیگر شد می خانوادگی مسالهوقتی . فسی کشید و بیشتر نپرسیدن

 .کنجکاوي بیشتر جایز نبود

***  
به قدري خوش گذشت که . سپري کردندرا اي  العاده فوقه آخر هفت

 ولی رفت میحال از  فرط خستگیهنگام برگشت، نگین رسما داشت از 
هاي خوب  پر از حسدوید و  هنوز هیجان جت اسکی زیر پوستش می

 دویده، داد کشیده و. بخش بود ا شده هم شاديموسیقی زنده اجر. شد می
 ر غکس هیچ که شد میوقتی بیشتر ها  ین اي خندیده بود و قشنگی همه

  ...تر آرام نکن، کمتر، گفت می و نزد مین
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 با تمام مهر و محبتی که از سوي ؛ بودنداي تازه و  تجارب قشنگها این
پدربزرگ و مادربزرگش دریافت کرده بود، جاي هیجان و انرژي و 

 و گفته ، از آب بیرون آمده شلوار خیسي وقتی با پاچه .همپایی ناقص بود
 پر از رضایت اي چهره اخم و با ننعیم بدو» .همه جام خیس شد «؛بود

  :گفته بود
  یه روز که هزار روز! خوش بگذرون.شه می عیب نداره خشک -

  !شه مین
 خیلی به خود ظلم کرده که در تمام مدت چهارده کرد می حس در واقع

، تنها کردهسال گذشته، خود را از داشتن یک خواهر شلوغ و گرم محروم 
 به عزیزجون و چسبید میچیزي که از او به یاد داشت این بود که همیشه 

  .آمیز بود آن نگاهش هم به او همواره خصومت و عالوه بر! آقاجون
 بزرگسالی بود که خوب بلد بود همسن نگین ي  بچههمچونکاوه هم 

 شود و براي بازي و تفریح و سوار شدن به جت اسکی و خرید تنقالت نق
ند به قصد برگشت سوار ماشین شوند، نگین با خواست میوقتی  .بزند
دستانش را دور گردن نعیم  خوب اي ی نم برداشته و روحیههای لباس

کمی  و  او زدي  تلگرافی به گونهاي بوسه .انداخت، روي نوك پا ایستاد
  : به چشمانش نگاه کند، با عجله گفتکه این بدون . عقب کشیدزده شرم
  .، خیلی خوش گذشت ممنون-

 حسش گفته بود برادرش به .را اشغال کردو تندي صندلی عقب ماشین 
آرامش . نعیم لبخندي زد و پشت رل نشست .یک تشکر حسابی نیاز دارد

 به خواهرش خوش گذشته، که این فهمیدن .نظیري دریافت کرده بود بی
کتشان حتی پنج دقیقه هم از حر. کرد میاش را از تن بدر  تمام خستگی
  : که کاوه عقب را دید زد و آهسته گفتنگذشته بود

  . خوابید-
  :نعیم هم از آینه نگاهش کرد

  . خیلی خسته شده بود-
 یک نشست و به او که در صندلی عقب دراز کشیده و هکاوه یک طرف

 ي بچهیک گاه عمیقی انداخت، ـود، نـه بتـذاشـگر ـر سـ را زیدستش
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به !  زیاد هم بچه نیسترسید میبه نظر  که اي بچه، داشتنی بود دوست
  : گفتآهسته ،خاطر خواب بودن نگین

  . ساحل بهم مزه نکرده بودقدر این تا حاال -
  :نیم نگاهی به دوستش کرد و دوباره به جاده چشم دوخت

  . کودك درونت فعال شده بودکه این براي -
  :راست نشست

   پیشت نگهش داري؟خواي می تصمیمت چیه؟ -
  :با کمی مکث گفت. ا دور فرمان چفت کرددستانش ر

  .هام آسیبی نزده، دروغ گفتم به برنامه اصال  خب اگه بگم حضورش-
  :نرم گفت. فهمید میکاوه نفسی کشید، 

   چی کار کنی؟خواي می حاال -
  :با تامل گفت.  لبش را باال دادي فشرد و گوشههم لبش را به 

 روي دو کفه ترازو هاي خودم رو با زندگی نگین خواسته وقتی -
زمان زیادي نیست اگه . ره  ترازو به نفع اون پایین میکنم میذارم حس  می

اد بهش سخت یتا هیجده یا نهایتش بیست سالگی بتونم مراقبش باشم که ز
  ! بزرگ شده که روي پاي خودش بایستهقدر ایننگذره، بعد از اون مطمئنا 

  :ادامه دادمقداري سکوت کرد و با ناراحتی 
 حضور تونه میه نوعی نب مامان هم ! راستش فقط همین هم نیست-

، ذاره مینگین رو تو خونه تحمل کنه و این تو روابطش با بابا تاثیر منفی 
ش هم خیلی جا همینتازه تا . دم میالبته من تا حدودي به مامان هم حق 

  براي همین! بابا گذشته و ترکش نکردهي معرفت به خرج داده که از کرده
  . در حال حاضر بهترین تصمیم همین باشه که پیش من بمونهکنم میفکر 

  :کاوه راضی سر تکان داد
  .زیاد پر دردسر نیست.  اوهوم، دختر خوبی هم هست-

  :عاقالنه اظهارنظر کرد
  کامالتونه میري با این سن حساس ن آره، ولی هر چی باشه دخت-

سري مسائل پیش خواهد بدون مشکل باشه، طبیعیه که خواهی نخواهی یه 
  چاره چیه؟ ولی ،اومد
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  .نه که حواست بیشتر بهش باشهای  چاره تنها -
  :ال داد و تاکید کردانعیم ابروي چپش را ب

  !! حواسمون-
  : لب زدوار زمزمه لبش کشاند و ي لبخندي به گوشه

  ! آره حواسمون-
 ، چیزيداد میچیزي ذهنش را قلقلک .  سکوت برقرار شداي دقیقهچند 

دست پشت گردنش کشید و براي . که زیاد دوست نداشت به آن پا بدهد
  :انحراف افکار خودش هم شده، پرسید

   تمرین تنیس رو کامل گذاشتی کنار؟-
از بچگی عاشق تنیس .  همین بودشیکی از بهترین تفریحات. آهی کشید

  :با تاسف گفت. کرد میاي تمرین و بازي  حرفه. بود
 تمرین برم همون ساعت شش تا يم براونستت می تنها زمانی که -

  !هم حاال اختصاص پیدا کرده به خونه و گردش هشت عصر بود که اون
او هم دوست نداشت رفیقش از این ورزشی که مهارت زیادي در آن 

  :به دنبال پیدا کردن راه حلی گفت. دارد، دور بماند
 يي براور با نگین حرف بزن و بهش بگو که مجبخواي می خب -

  .تمرین بري
  :نچ زیر لبی گفت

ها هم به علت کارشون   فرق من با بابا و مامان چیه؟ اونوقت اون -
 خودم رو دارم هاي برنامهش ا همن هم هم. ن تا شب خونه باشنتونست مین

  .و فقط از همین ساعت تمرینم بخاطر نگین زدم
   پس مسابقات چی؟-
  .کنم می شرکت ن-

 توانست می اگر خود جاي نعیم بود کرد میداشت فکر . دیگر حرفی نزد
  .  خود به خاطر یک خواهر یا برادر بگذردي از خواسته



 

 


