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چمدان

بلیـت را بـرای آخـرین بـار دسـتش . ھـایش را ببنـددنوشین روی در چمدان نشسته بود تا بتوانـد قفل

طور نشسته روی چمدان، با ھزار زور و زحمت بسته شد، ھمانھا وقتی قفل. گرفت و وارسیش کرد

: بلیت و پاسپورت را گذاشت توی کیف گردنی مخصوصِ مادرش که اسمش را روی آن حک کـرده بـود

.که حاال داده بودش به نوشین برای این سفر. مینو سلیمانی

.دنوشین با نوک ناخن ھر چه کرد نتوانست اسم مادرش را از روی کیف بتراش

پرده اتاق را کنار زد، آفتاب ظھر قد کشید تا لبه تخت، بلند شد و پنجره را باز کرد، آسمانی که دو روز 

ھـای تـازه ھا البـه الی درختلکـه ابـری، گنجشـکدسـت آبـی بـود، بیوقفه باریـده بـود حـاال یکبی

انـه و بـه اسـتخر خـالی نوشین نگاھی انداخت به حیـاط خ. خواندندزده، تیز و پُر سر و صدا میجوانه

استخری کـه . تر از ھمیشه میان حیاط پُر گلشان دھان باز کرده بودکرده، زشتخورده و طبلهکه ترک

ش یـک خواست استخر را پر کند، رویـشد، پدری که میھر سال بیشتر از سال قبل مایه دردسر می

خواست تن به آفتـاب بسـپارد حدش و مادری که میھای بینشینیآالچیق چوبی بسازد برای شب

. اش را بــه دل نوشــین بگــذاردتر بشــود و حســرت بــدن برنــزهایای و قھــوهســه مــاه تابســتان، قھــوه

ھای آمـد، سـاعتبار به رنگ بدن مادر بشود، بـه یـادش مـیکه حتا یکوقفه، برای اینھای بیتالش

ھا از سوزش پوسـت زد، شبتاول میشد، بدنشتر میخوابید، سرخ و سرخزیادی که زیر آفتاب می

برد و درست برعکس او، مادر با پوست گندمی، فقـط یـک ھفتـه کـافی بـود تـا بـه رنـگ خوابش نمی

و پمادھای رنگارنگ را . نمکی عین باباتسفید و بی: کاکائو در بیاید و دائم راه برود و به نوشین بگوید

. یمان کند از آفتاب گرفتنبه بدن سوخته و قرمز نوشین بمالد و او را پش

از پنجره خم شد تا توی حیاط را بھتر ببیند، یاشار ایستاده بود توی حیاط، تکیـه داده بـه درخـت سـرو 

.  زدقدیمی کنار استخر و با مادرش، که امروز ھوس باغبانی به سرش زده بود حرف می

ز سفید و سبز داشـت و خـوب ھای ریھایش گلرنگی پوشیده بود که سرآستینھیبمینو، ژاکت گل

داری سـرش بـود و کاله حصیری نقاب. قالب تنش بود، خوابیده روی قوس کمر و بلند تا انحنای باسن

شـان کنـد و پـودرش را گشت تا بتواند خشکھای گل سرخ میقیچی باغبانی به دست دنبال غنچه
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تا دلتنگ طعـم غـذاھای اینجـا بفرستد برای نوشین تا اگر آنجا خواست، بریزید توی ماست و خیارش 

.نشود

ھایش پـس گشت، موھای مشکی بلندش را با حرکت تند سـر از روی شـانهمینو ھر از گاھی برمی

نوشین تالئلو نور خورشید را روی زنجیـر طـالی دور . گفتخندید یا چیزی میزد و رو به یاشار میمی

اش که به قول مادربزرگ نه انگـار کـه بـا ی برآمدهھادید که بلند آمده بود تا میان سینهگردن مینو می

. ھا بچه شیر دادهآن

فتـاد نگـاھی کـرد و اھایش داشت به شـماره مـیمینو برگشت و به نوشین که کنار پنجره حاال نفس

ای یاشار حتما داشت ھمان خال قھـوه. نوشین به زحمت خندید و به یاشار نگاه کرد. دست تکان داد

نـه خیلـی . خال موروثی و درست به اندازه مادر. دید که اینطور محوش شده بودو را میباالی لب مین

بزرگ که توی چشم بیاید و نه خیلی ریز که از نظرھـا دور بمانـد، درسـت بـه قاعـده، جـایی کـه بایـد 

.اشھای صورتیباشد، لبخندھایش را زیباتر کند و موقع اخم و دعوا، محکم بنشیند باالی لب

نوشـین دسـت تکـان داد و بلنـد داد . ای گذشت تا یاشار برگشت و به نوشـین خیـره شـدیقهچند دق

».شه، میای باال یه دقیقه کمکدر چمدون بسته نمی«:کشید

.ھای چمدان را که به زحمت بسته بود باز کردمعطلی قفلو بی

داشت دنبال پریـز بـرقِ روی آینه گذاشت و به سیما خیره شد که نوشین صندلی میز تحریرش را روبه

داد که سعی داشت جای درست گشت و اصال به توضیحات نوشین گوش نمیپشتِ میز آرایش می

شان، تـوی ھـر ھای بچگیتر از نوشین توی بازیسیما که ھمیشه ریزه. پریز را به سیما نشان بدھد

:سر آخر با قھقھه گفتنوشین. شد حاال، آن زیر، نوشین را به خنده انداخته بودسوراخی جا می

»!بابا دخترخاله غلط کردم بیا بیرون«

سیما بعد از چند لحظه از آن پشت با غرغر و بد و بیراه گفتن بیرون آمد، اتوی مو را روشن کـرد و بنـد 

. دستگاه را دور گردنش انداخت

ستش گرفت و اتو سیما موھا را تقسیم کرد و کلیپس زد، دسته اول مو را د. تکیه داد. نوشین خندید

».برام جالبه بابات راضی شد«:را تا نزدیکی ریشه مو برد و از توی آینه رو به نوشین گفت

نگـار منتظـر بـودن، ھـر «:کـرد، گفـتنوشین ھمانطور که با چشم حرکت دسـت سـیما را دنبـال مـی

».شدشون، اصال باورم نمیجفت

».ھااختاما این یاشار ھم بد ککی به تنبونت اند«:سیما گفت

بودم امـا انگـار منتظـر بـودم یکـی ھایی خودم ھم بھش فکر کرده یه موقع«:نوشین توی حرفش پرید

».لم بدهھُ 

تر ھایش از بقیه پررنـگخال موروثی باالی لب سیما کمرنگ تر از بقیه خانواده بود یا لب. سیما خندید

دونـی نمی«:ا خیـره شـده، گفـتبود؟ نوشین حس کرد بار اول است انگار که اینطور به صورت سـیم

».مادربزرگم چقدر غر زد
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اونطـور کـه تـو تعریـف «:ھا، سـیما گفـتدسته اول موھـا، صـاف و یکدسـت رھـا شـد روی سرشـانه

».زنهکنی اون که فقط یک بند داره غر میمی

».پیره دیگه، پیر و غرغرو«:نوشین حاال به صورت خودش خیره بود

رن آرایشگاه با کلی مواد و بدبختی، موھاشـون ھمه می«:اه کند گفتسیما بدون آنکه به نوشین نگ

».کنن، اونوقت تو فرھای به این قشنگی رو دوست نداریرو فر می

».خورهحالم ازشون بھم می! اه«:اش دادنوشین چینی به بینی

».ای بابا به خدایادته زمان مدرسه چقدر دوستشون داشتی، دیوونه«:سیما خندید

دخترمـون رو «:چرخـی تـوی اتـاق زد و کنـار سـیما ایسـتاد و گفـت. ای بـه در زد و وارد شـدو تقـهمین

».ھاخوشگل کنی

خالـه «:بعد رو به آینه خودش را نگاه کرد و بـه سـیما گفـت. و دستی البه الی موھای نوشین کشید

».وقت کردی امروز موھای من رو ھم براشینگ کن

»فرستی بره؟ات رو مییکدونهخاله داری یکی«:سیما سرتکان داد و با خنده گفت

ھرکی باید یـه روز بـره پـی زنـدگیش، بچـه کـه «:داشت گفتمینو که چشم از خودش در آینه برنمی

».خونهرو داره، بره از این کثافتنیست، موقعیتش

».درست بشو نیست. وزه این موھا وز«:ز نگاھی به موھای نوشین کرد با

».ببین چه قیامتی کردی اینجا رو«:ند دور اتاقبرگشت و چشم چرخا

. شرت و شلوار نوشین را که روی تخت ریخته بـود تـا کـرد و روی ھـم گذاشـتایستاد و چندتایی تی

تنھـا بـوی عطـر سـنگین و . طور که آرام آمده بود، آرام در را بست و رفـتروتختی را صاف کرد و ھمان

.شیرینش توی فضا ماند

:ر نوشین را صاف کرد رو به آینه سیما س. اش را ببیندکرد تا موھای صاف شدهنوشین سرش را کج 

».گم خاله روشنفکر شده ھامی«

گفتم که، انگار بیست و ھفت سال منتظر ھمچـین روزی بـودن کـه مـن بـرم از «:نوشین سرتکان داد

».اینجا

:کشید پرسیدسیما ھمانطور که موھا را به عقب می

اال؟ یاشار چه می کنه ح-

»!رم اونجا که بمیرم،می رم و برمی گردم خبنمی«:نوشین نفس عمیقی کشید

».چه می دونم واال اعتمادی به این پسرھا نیست«:اش دادسیما چینی به پیشانی

».وبیه با آشنا دوست شدن ھمینه دیگهخ«:نوشین خندید

دیدیم، این که صد نسل اونـورتر ای بابا ما که از فامیل نزدیک خیری ن«:سیما پیشانی اش را چین داد

».با ما فامیله

»!اوه. نوه ی دختر عموی پدر فالنی «:پشت بندش به  خنده گفت

:شود جیغی کشید ریشه کنده میحس کرد موھایش دارد از نوشین 
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»حواست کجاست؟! سوزوندیم که بابا«

تـک و . نـزده، گـرگ و مـیشھای صبح بـود، ھنـوز آفتـاباتوبان قد کشیده بود توی دل تاریکی، دم دم

شان صـف کشـیده بودنـد ھای بزرگراه با نور نارنجیچراغ. شدندھایی از کنارشان رد میتوک ماشین

شـدند؛ نوشـین اینطـور فکـر کـرد، کرد، چند لحظـه دیگـر خـاموش میبه قد، تا آنجا که چشم کار می

.درست با اولین اشعه نور خورشید

ھایش را کـه که زیر یک عالمه لباس تـنش کـرده بـود و چشـماشدست کشید روی کیف دور گردنی

دل آشوب بود یا کم خوابیـده بـود ایـن . ای بستخوابی لحظهسوخت از شدت بیکم کم داشت می

داشت از اینکـه نکنـد گـم شـود؟ نکنـد دوام ترس برش می. چند شب گذشته؟ حال خوشی نداشت

سـعی . شـدکـرد خیـالش آسـوده میی کردن فکـر مـینیاورد؟ و ھمین که به تنھا ماندن و تنھا زندگ

آنقدر صدا و حرف و خنـده . شدکرد چیزھایی از زندگی در آنجا در ذھنش تصور کند اما موفق نمیمی

ھا را بـاز کـرد و چشـم. و نصحیت توی گوشش بود که نتوانسته بود این دو شب آخـر را خـوب بخوابـد

فکر کرد کاش یاشـار ایـن لحظـه آخـر . شودمیحسحس کرد تنش بی. رفتبست، سرش گیج می

اختیـار بی. ھم کنارش بود مثل این چند ماه گذشـته کـه نشـده بـود سـاعتی حتـی تنھـایش بگـذارد

.خندیدلبخندی زد، ھمیشه از یادآوری صورت یاشار، صدایش، تن حرف زدنش، می

مـدت را آرام و طوالنیاشموقع خداحافظی، وقتی مینو باالخره تنھایشـان گذاشـت، یاشـار پیشـانی

».باالخره خالص شدی از این سردی«: بوسیده بود و زیر گوشش گفته بود

ھایش را دور کمـر یاشـار نوشـین دسـت. چراغ روشن آن خانه بزرگ اشـاره کـرده بـودو با سر به تک

، فکـر کـرده بـود تـا بـه ه بـودداداش و سخت فشـارش ه بود روی سینهحلقه کرده و سرش را گذاشت

.قدر زیاد دوست نداشته استحال کسی را این

»بابا، بلیط و پول و پاسپورتت ھمراته دیگه؟«:ھایش را باز کردبا صدای پدر چشم

»!پرسی خبکُشتی این بچه رو، چند بار می«:مینو زیرلبی گفت

».ھاھارو جای امن بذاریپول«:پدر باز گفته بود

.ھایش را دوباره بستنوشین چشم

:بوسید با لب و لوچه آویزان گفتاش را میطور که گونهسر تکان داد و ھمانمادربزرگ

». و دختر این مادر نیستی«

ایـن حـرف را بارھـا . که ناخودآگاه ابروھایش را بـه ھـم گـره زدنوشین فقط نگاھش کرده بود با اخمی

وقـت ھای وقـت و بیز پچپچهباز اتاق خوابش یا اگاه از الی در نیمهشنیده بود، توی بچگی، گاه و بی

مینـو، دختـرت رو دسـتت مونـده، رو بـه کـی «:کردنـدھا که به خیالشـان شـوخی میھا و خالهدایی

»چرخیدی وقتی حامله بودی؟

».رو به باباش«:دادمینو با خنده جوابشان می

:مادربزرگ گفته بود
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نـه انگـار کـه . ونـه کـه گـرگن ھمـهاش را تنھا بفرسته خارج توی این زمکدوم مادریه که عزیز دردونه«

»...اونھم که از بابات. افته مادرتری، خنده از لبھاش نمیداری می

بپا فقط گیـر . خودت خرج کندونم پول داری ، اما اینو برو واسه می«:یک پاکت داده بود دستشو بعد 

».جونرمادآدم ھای ناجور نیفتی

سرفه امانش را بریده بـود، . اشک کردھا کرد، چشمھایش را بازنوشین یکھو به سرفه افتاد، چشم

نوشـین سـر تکـان داد، نفـس عمیـق . پدر از آینه ماشین نگاھش کرد، مینـو برگشـت و چیـزی گفـت

.کشید و بعد از چند لحظه آرام شد

»بلیطتت بابا؟«

».ایناھاش بابایی«

»ھا؟ پاسپورتت؟ولپ«

».بابا توی کیفمه«

».ھازنن ازتمیتوی کیف نه، گفتم که! نه«

».چه که نیستم  پدر منب«

»یف پاسپورتیت که تازه برات خریدمبذار توی ھمون ک«

».گذاشتم توی کیفی که مامان داد بھم«

»امنه بابا؟«

».بله... بله«

».ھاببین نوشین دیگه نگم بھت«

».ام کردیوای بابا دیوونه«

».ھاآییری آسه میآسه می«

» ...«

ھا و نری توی این دیسـکو. فقط درستو بخون. نگران پول نباش. ھرچقدر بخوای ھستپول ھست،«

».رنھای خراب میاین بارھا، اونجا فقط زن

»...«

».ھاھا در اتاقتو قفل کنیشب«

».باشه«

».پاسپورتت ھمیشه ھمراھت باشه «

»!خطرناکه بابا که«

»...نه عزیز من خطرناک اونه که«

».چشم چشم بابا«

».برو به سالمت«

».ھامواظب مامان باشی«
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».تو نگران مامانت نباش اون یه تنه ھمه را حریفه«

»!حاال دیگه«

».به سالمت بابا«

حـرف و شانه به شانه ھم ایسـتاده، بی. نوشین برای لحظه آخر برگشت و به مینو و پدرش نگاه کرد

نـه لبخنـدی . ه زور بـا ھـم جفتشـان کنـدتکان، شبیه دو تکه جنس ناجور که انگـار کسـی بخواھـد بـ

کـرد، پـدر مینو تنھا نگـاھش مـی. شاننوشین بغضش را خورد، ایستاد به تماشای. حتی، نه اشکی

مینو انگار که تازه متوجه شده باشد، لبخنـدی . دستش را  به زحمت باال آورد، برایش دست تکان داد

.زد و دستش را باال برد

.شدھای مینو فشرده میای را دید که در دستشدهنوشین دستمال کاغذی مچاله
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به راست نگاه کنید

نوشین ایستاد سر چھارراه و با حسرت بـه مردمـانی نگـاه کـرد کـه چتـر بـه دسـت تنـد و تنـد عـرض 

. کردندخیابان را طی می

ھـا، گـودی چکیـد روی پلکھا، میهھا از روی گوناش حاال خیس از باران بود و قطرهاسبیموھای دم

.ھایشچشم و گونه

روی زمین بزرگ نوشته بود به راسـت نگـاه . به چپ نگاه کرد و بعد سریع سرش را برگرداند به راست

ھمـه چیـز انگـار اینجـا جـایش عـوض . کـرداز امروز صبح که این اشتباه را میاین بار چھارم بود . کنید

بـود کـه بـه دائم باید حواسـش می. بان ھم با ھمیشه فرق داشتشده بود، حتی راه رفتن توی خیا

طور ایسـتاد سـرچھارراه و بـا بـا حـرص ھمـان. رو را اشتباھی سـد نکنـدکسی تنه نزد یا راه دوچرخه

باران رسیده بود تا زیر کتش، لبـاس زیـرش و پوسـت . اینکه چراغ سبز شده بود از جایش تکان نخورد

.بدنش

. بارد امـا از ایـن بـاد سـرد و مـوذی چیـزی نشـنیده بـوددر انگلیس باران میشنیده بود بیشتر سال

فکر کرد باید حتمـا . چراغ دوباره قرمز شد. دانست فایده نداردخواست یقیه کتش را باال بدھد اما می

چیزی که تا به حال حتی یک روز ھم محتاجش نشده بـود امـا اینجـا . و در اولین فرصت یک چتر بخرد

فکر کرد یک چتر بزرگ شبیه ھمین چتری که پیرزن کنار . یه کیف یا کفش الزم بود برای ھمهانگار شب

ھا باشـد بـد نیسـت، ایاش دارد، که تمام سرشانه را بپوشاند، جنسش ھـم از ایـن شیشـهدستی

توانـد ھـر از گـاھی سـرش را بلنـد کنـد و آسـمان را می. خورد قشنگ اسـتباران که رویش سر می

ھـا کـه دسـت ھمـه بـود، و قیمتخرید، از ھمـین ارزانھم یک چتر مشکی معمولی میشاید. ببیند

چون دست ھمه بود به نظرش ارزان رسیده بـود، امـا بیشـتر از ھمـه، ایـن چترھـای دسـته عصـایی 

.ھایی که بیشتر پیرمردھا داشتندچوبی بود که دلش را برده بود، ھمان

آمـد، امـروز صـبح کـه بـا سای بزرگی که به نظرش آشـنا میعرض خیابان را رد کرد و ایستاد کنار کلی

ھـایی کلیسا ساختمان قدیمی و بزرگی بود بـا پنجره. شد آن را دیده بوداتوبوس از این خیابان رد می

ھا، سـر الخلقـه از کنـاره سـاختمان و از گوشـه سـتونھـای عجیبتنه سـنگی حیواننیم. بلند و تیره

نوشـین دقیـق شـد، ایـن کلیسـا ھـیچ شـباھتی بـه . کشـیدنده جیـغ میبیرون آورده بودند و انگار ک

قبرستان کـوچکی را دیـد کـه . حیاط را دور زد. دست سفید رنگ ایران نداشتکلیساھای ساده و یک

قدمی جلوتر برداشت، یعنی . چکان از باران بودندھایش مثل خودش آببسته و صلیبھای خزهسنگ

ترسـید، سـرش را . ھـای تیـره کلیسـا انـداختند؟ باز نگاھی بـه پنجرهدادرا راه میھااینجا مسلمان

.پایین انداخت و به دو از محوطه کلیسا دور شد
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وارد راھنمای مدرسه که صبح ھمـه شـاگردھای تـازه. دانست باید به چپ برود یا به راستاصال نمی

ه بـود تـا نوشـین و دیگـر قـدر تنـد صـحبت کـردشـان بدھـد، آنرا جمع کـرده بـود تـا راه کـالج را نشان

نقشه شھر را کـه دسـت نوشـین داده . ھایی که از جاھای دیگر آمده بودند، چیزی سر درنیاورندبچه

وارد فرانسوی فکر کرد که ھمزمان با خودش از راه رسیده بود و به دختر تازه. بودند پاک گیج شده بود

. ھـا را پیـدا کـرده بـود انگـارم راهاش حـرف نداشـت و ھمـان سـاعت اول تمـاخوانیبرخالف او نقشـه

شان بدھد، راھنمای مدرسه که قرار بود تا شاگردھای جدید را دور شھر بگرداند و راه را از چاه نشان

ھـا را تنھا به نشان دادن دانشگاھی که نیوتن در آن درس خوانده بود بسـنده کـرده و میانـه شـھر آن

».خودتون برگردید. موقع نھار منهاالن«: ول کرده بود به امان خدا و گفته بود

ھــایی نگــاه کــرد کــه از جلــویش تنــد و تنــد رد نوشــین بــه اتوبوس. بــاران ریزتــر شــده بــود و بــاد کمتــر

نتیجـه نقشـه را در آورد امـا بی. شان ببینـدتوانست شاگردھای کالج را تویگھگداری می. شدندمی

ھا بستند اما رسـتورانھاتک و توک می، مغازهآھسته به راه افتاد. باز تایش زد و گذاشتش توی کیف

.آور آن توی تنش مانده بودباران قطع شده بود اما ھنوز سرمای لج. شدکم شلوغ میداشت کم

»فروردین و این سرمای مسخره؟«

، »مـاری«کـرد از دور ھـای دور و بـرش نگـاه میزیپ کاپشنش را باالتر کشـید و ھمـانطور کـه بـه آدم

پا تند کرد . رودطرف خیابان، ھدفون به گوش، تند و تند دارد راه میانسوی را دید که آنھمان دختر فر

.رود طرف خوابگاهدنبالش، حتم داشت ماری می

شـدند، بـا ھا با یک باغچه کوچـک از خیابـان اصـلی جـدا میھا و کالجھا سنگفرش بود و خانهخیابان

ھایشـان را بـه آن مـردم انگـار عـادت داشـتند دوچرخهھای کوتاھی کـهھای بلند و کوتاه و نردهحفاظ

ھای قــدیمی و تنھــا خانــه. ھــا ھمــه از یــک رنــگ بــود، کــرم روشــنھا و کالجدیــوار خانــه. زنجیــر کننــد

ای ھـای شیشـهزد، با ھمان فـرم پنجرهای تیره میتر بود که رنگ کرمشان به قھوهھای قدیمیکالج

ھا را دیـد ھا بایسـتد جلویشـان و تـوی خانـهاشت سـاعتکوچک که پرده نداشت و نوشین دوست د

نوشـین نـه . کرد، کسی توجھی نداشتاما انگار اینجا، برای مردم، عادی بود، کسی نگاه نمی. بزند

. اما، دوست داشت بایستد، دوست داشت نگاه کند

رفـت، لش مینوشین دنبـا. شد به یک پارکراھی که منتھی میماری دور زد و پیچید توی یک باریکه

پـارک حـاال خلـوت . توانسـت از دور صـدایش کنـدتوانست آنقدر تند برود تا به او برسد و نه مینه می

ھایتـان جلـوی ورودی پـارک، روی یـک پالکـارد فلـزی بـزرگ ھشـدار داده بودنـد کـه مواظـب کیف. بود

رین نفـری باشـد کـه ترسید، ھمیشه از اینکه آخـاز تنھایی می. ھایش را تند کردنوشین قدم. باشید

.شود ترسیده بودتنھا از جایی رد می

امروز اولین روز شروع کالس ھای زبانش در کالج بود، کالجی که مینو پیدا کرده بود  بـه قـول خـودش 

سکوی پرشش می شد برای رفتن به دانشگاه، بیشتر شاگردھا آمده بودند تا زبانشان را کامل کنند 

.انشگاه ی دیگرو امتحان بدھند برای ورودی د

ای و بـا شـیروانی قھـوه. کالج، یک خانه اشرافی قدیمی بود با نمایی از آجرھایی با رنگ کرم روشـن

کنـار . از ایستگاه اتوبوس تا حیاط کالج تنھا چند قدم فاصله بـود. ھای چوبی سفیدھایی با قابپنجره
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حیـاط پـر از . شـدکـالج جـدا میرنگ بود، که با یک پرچین چوبی ازکالج، یک کلیسای کوچک اخرایی

سـمت . ھا و شـاید شـاگردھا پـارک شـده بـودھابود و گوشه سمت چپ آن، ماشین معلمریزهسنگ

شـان را بـه آن ھایراست، یک میله فلزی دراز با پایه به زمین وصل شده بود کـه دانشـجوھا دوچرخه

. ق آن از بیـرون معلـوم بـودزنـگ خطـر و اطفـای حریـ. نوشین نگاھی به ساختمان انداخت. قفل کنند

بـس کـه . آوردند این بود که مواظب باشد تا جایی را آتش نزندچیزی که ھر لحظه ھمه به یادش می

:بی اسم کالج را بزرگ نوشته بودنددم در کالج، بر سر در فلزی آن با رنگ آ. ھمه چیز آنجا چوبی بود

».اف. المللی زبان ایکالج بین«

ریزه و سـنگدانی درسـت دم در بـود، بعـد از حیـاطی کـه پـر بـود از شـن ودو گلدان بزرگ گل شـمع

.ھای بزرگ چناردرخت

وارد که شده بود، درست روبه روی در، اتاقک کوچکی دید با تابلوی بزرگی که رویـش نوشـته بودنـد  

welcome .نـه . کـردشـان را صـادر میھـای تحصیلیتوی اتاقـک، دختـر جـوانی نشسـته بـود و کارت

درست کنار اتاقک، در بـزرگ . رفتھا کنار نمیاخالق بود و نه بداخالق، لبخندش اما از روی لبشخو

شد توی یک سالن بزرگتر، که بوفه کـالج بـود و از کنـارش پلکـان چـوبی بزرگـی ای بود، باز میچوبی

.رفت باال، به طبقه دومگرد می

گردھا گروه گـروه نشسـته بودنـد دور میزھـا میزھای گرد چوبی دور تا دور سالن چیده شده بود و شا

ھای روی دیـوار سـالن، بُـرد بزرگـی بـود کـه روی آن پوسـتر برنامـه. به حرف زدن، بـه زبـان خودشـان

گشت یک روزه شھر آکسفورد، تئاتر شبح اپـرای : کرد چسبانده شده بودتفریحی که کالج برگزار می

روی یـک .... روز دوشـنبه  و International student nightپاریس درلندن، تور یـک روزه کینگـز کـالج ، 

نوشین چنـد بـاری . برد کوچک، درست کنار این ھیاھو، یک معما با ماژیک قرمز نوشته شده بودوایت

.خیالش شدجمله را خواند، اما سر در نیاورد، بی

دیگری بود کـه بـه انتھای سالنی که بوفه در آن بود، باز دربزرگ. نوشین کمی ایستاده بود به تماشا

یـک پنجـره . شد و آنجا، باز میز و صندلی چیده بودند با یک میـز بیلیـارد کوچـکیک سالن دیگر باز می

روی حیاط داشت و دوباره انتھایش یک در دیگر بود به یک راھـروی دیگـر و بزرگ قدی ھم درست روبه

. یک پلکان دیگر

رونـد، ھا را باال و پایین مییری که چطور تند وتند پلهھای میانسال و پنوشین خیره مانده بود به معلم

اد معلـم یـ. کننـدھای سنگین را جا به جا میھا و کتابخندند و جزوهزنند، بلند میھاحرف میبا بچه

ھا ھم نشده خودش را بازنشسته کرده بود که ھنوز نصف سن این معلمسال آخر دبیرستانش افتاد

پلکیـد ن روزھایی ھم که مدرسه بود باید دائم یک نوچه دور و برش میھما. و نشسته بود کنج خانه

.کرداش را جمع و جور میھای امتحانیھا و ورقهو دفتر و کتاب

شان گفت که ھر کسی تا به حال اینجا بعد از امتحان تعیین سطح، وقتی مدیر کالج آمد و با خنده به

ید، نوشـین بـا کنـد اگـر مراقـب باشـجا تھدیـد نمیآمده زنده برگشته است و ھیچ خطری شما را این

خیال راحت به بغل دستی ھایش نگـاھی کـرد، پسـری کـه بعـدھا فھمیـد اسـمش یوھـانس اسـت  
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معرفـی کـرده بـود، بـه رویـش رد و دختر جـوانی کـه خـودش را مارینـاسریع و تند وسائلش را جمع ک

.لبخند زده و رفته بود

بگـویی ھای دیگـر کـه مثـل او تـازه وارد بودنـد، ا بدھنـد، بچـهنشست توی بوفه تا نتیجـه امتحـانش ر

البتـه بیشـتر بـین ھموطنـان خودشـان، بودنـد بـرای خودشـان دوسـتیسریعتر از او توانستهنگویی

کالھـش کـه پـس ھـا نگـردد،پـر ایرانینوشین یاد حرف یاشار افتاد که گفته بـود دم. دست و پا کنند

.گلیسی اش ھم ھرز می رودمعرکه است ھیچ، یادگیری زبان ان

ال پوشانده بود، بلوزھـای کوتـاھی پوشـیده بودنـد دخترھا توی این سرما که نوشین خودش را ھفت

بلنـد بلنـد . ھایی که به نافشان بودھای برنزه و با آن پیرسینگشان، با آن پوستدرست تا باالی ناف

زدنـد کـه نوشـین فکـر راحـت حـرف میقیـد و نشستند و آنقدر بیخندیدند، روی پای پسرھا میمی

چنـد نفـری از شـاگردھایی کـه درسـت امـروز بـا او رسـیده . کرد خودش از یک سیاره دیگـر آمـدهمی

شـان را بـه خـاطر بیـاورد، نـیالم ھایبودند، برایش از دور دستی تکان دادند، نوشین سعی کـرد اسم

تان بود اسمش چه بود؟ نوشین روی سوئیسی و آن پسر تپل سیاه که اھل عربسھمان دختر سبزه

ای را که روی میز بود برداشـت و خـودش سر تکان داد و برای اینکه مجبور نشود چیزی بگوید، روزنامه

صدای مینو را برای بار دھـم از دیشـب کـه رسـیده . ھا کرد که تلفنش زنگ زدرا مشغول دیدن عکس

کـه از در اصـلی وارد شـدند، قـد نوشین حواسش رفت پی گروھی از پسران دانشجو. شنیدبود می

ھایی کـه نوشین فکر کرد طبق تعریف. سوختهھای استخوانی آفتاببلند بودند و چھارشانه، با صورت

طور کـه جواب مینو را سرسری داد و ھمان. از صبح تا به حال شنیده حتما این گروه ایتالیایی ھستند

ای بـه صـفحات از روزنامـه را دسـتش گرفـت، لحظـهواردان بود تلفن را قطع کرد و بـمات و مبھوت تازه

ھـا رفتـه شان انگار حواس ھمـه پـی آنای به آن دانشجویان که با آمدنشد و لحظهروزنامه خیره می

.بود

»تازه واردی؟«

مردی که تا چند لحظـه قبـل . نوشین به صدای مردی که باالی سرش ایستاده بود سرش را بلند کرد

پیشـبند . کـردبـود حـاال داشـت میـزی را کـه جلـوی نوشـین بـود پـاک میپشت دخل بوفه ایسـتاده 

اش کـه پشت و یک خـال گوشـتی درسـت زیـر چانـهای بلندی داشت تا زیر زانو با موھایی کمسرمه

مـرد خندیـد و دوبـاره سـوالش را تکـرار . نوشین نفسش را حبس کـرد. خوردموقع حرف زدن تکان می

تمالش را مچاله کرد و گذاشت توی جیب جلوی پیشـبندش و تنـد مرد دس. نوشین سر تکان داد. کرد

:ھا را جا به جا کرد و بدون آنکه به نوشین نگاه کند پرسیدو سریع صندلی

»اھل کجایی؟«

کـرد، درسـت نوشین سرش را جلو برده بود تا بتواند صدای مرد را بشـنود، مـرد شـمرده صـحبت می

انگار عـادت داشـتند اینجـا شـمرده صـحبت کننـد تـا بقیـه ھایی که از صبح دیده بود، ھمهعین معلم

»ایران«: نوشین گفت. شان بشوندزدنجه حرفمتو

نوشـین دسـت و . ھایی که دور میزھای دیگر نشسته بودند برگشتند و نگاھش کردندچند نفر از بچه

، مـردم Nice«:مـرد گفـت. اش کـردگوشه روزنامه را تا کرد و بعـد آھسـته پـاره. پایش را گم کرده بود
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امـا از وقتـی شـاه رفـت اون ھـم . مـن یـک دوسـت ایرانـی داشـتم. خیلـی. گرمنـدایران خیلـی خون

».مھاجرت کرد آمریکا

. ترسـاندشاز صبح با کسی حرف نزده بـود و ایـن می. ھایش عرق کردهنوشین حس کرد کف دست

شـما «: ست و بلند گفـتور کرد، بعد صاف نشخواست بگوید یک بار در ذھنش مرجمالتی را که می

»اھل کجایید؟

را لـبشگوشـه . توانست گفتـه باشـدای است که میترین جملهترین و احمقانهفکر کرد این ابتدایی

»الجزایر«: گفت. کردپنجره بیرون را نگاه میمرد حاال ایستاد بود و از . جوید

. س کشـید و سـر تکـان دادنفـ. چکید تا روی سـتون فقـراتشھای عرق از زیر گردن نوشین میقطره

پسر جوانی از باالی پلکان بلند بلند چیزی بـه مـرد گفـت، بـه زبـان فرانسـوی، مـرد ھـم بـه فرانسـه 

»...ھای ما حرف نداره اگه یک بارقھوه«: بش را داد و بعد رو به نوشین گفتجوا

پسـر . رار کنـدنوشین ادامه صحبتش را نفھمید و فرصت نکرد تـا از مـرد بخواھـد دوبـاره حـرفش را تکـ

ھا صـدای ھیـاھوی بچـه. فرانسوی حاال آمده بود پـایین و نشسـته بـود روی صـندلی کنـاری نوشـین

:پسر نگاھش کرد و آھسته گفت. آمدمی

».قھوه ھاش مزخرفه. باورت نشه«

».من ماکسیم ھستم«: پسر دستش را جلو آورد. گفتنوشین چیزی ن. بعد خندید

ماکسـیم . انداخت، نفس راحتی کشید، خودش را معرفی کـردمیلھجه ماکسیم نوشین را به خنده

»نوچی؟ چه اسم قشنگی، اھل کجایی نوچی؟«:اسمش را زیر لب زمزمه کردچند باری

».اھل ایران«: لفظ جدید اسمش خوشش آمده بودنوشین از ت

»تھران؟«:ماکسیم پرسید

. از قبـل تھـران را دوسـت داردآھنـگ گفـت کـه نوشـین حـس کـرد حـاال بیشـتر تھران را جوری خوش

نشینی ممکن اسـت دانست پایتختھیچ نمی. شناسدخوشحال شد از اینکه ماکسیم تھران را می

رسـید زده بـه نظـر میماکسـیم کـه حـاال ھیجـان. روزی باعث فخـرش شـود، بلـه بلنـد بـاالیی گفـت

»تم بسازین نه؟خواین بمب اشما می«: ب کرد و جلوتر آمده ھم قالھایش را روی میز بدست

ھایش را قالب کرد روی شـکم و بـه  بعد تکیه داد به صندلی و پاھایش را گشاد از ھم باز کرد و دست

.دی که به دیوار بوفه نصب بود خیره شد.سی.تلوزیون بزرگ ال

چنـد دختـر و پسـر . حرفی برای گفتن نداشـت. کف سرش را خاراند. نوشین کش موھایش را باز کرد

ھا نشستند و شـروع کردنـد بـه صـحبت کـردن، بـاز ھـم بـه زبـان چ به دست دور میز آندیگر  ساندوی

اش را روی دوشـش انـداخت و ماکسـیم ایسـتاد و کولـه. خودشان، نه انگار که نوشین آنجا نشسـته

»see you«:آنکه به نوشین نگاه کند زیر لب گفتبی

نوشـین . ر مارکتی که نزدیـک خوابگـاه بـودماری رفت توی سوپ. دیدنوشین حاال خوابگاه را از دور می

کـرد بـس ھایش درد میشـقیقه. طرف خیابان تا ماری را نبیند و مجبور نشود حرفی بزنـدھم رفت آن

.ھایش، کلماتش و رفتارشبندیکه از صبح یک ریز فکر کرده بود راجع به جمله

12



بــه انــدازه نوشــین و کوچــک و گــرم و . اتــاق گــرم بــود. تــوی اتــاقش کــه رســید نفــس راحتــی کشــید

با ھمـان . میز تحریر را انگار به زور چپانده بودند توی اتاق. نفره جا داشتھایش و یک تخت یکچمدان

تـپش . ھایش را تکـان تکـان دادھـایش را در آورد و انگشـتکفش. بارانی خـیس روی تخـت نشسـت

کنان از آن طـرف سـیم خنـدهیاشـار . تلفنش زنگ زد. تر شده بود اما سردردش بیشترقلبش حاال آرام

»بینی خوشی؟ما رو نمی«:گفت

».انداختی من رو توی ھچل«: جا بغضش بترکد نفسی کشیدننوشین که کم مانده بود ھما

».شناسم اینجاھیچ کس رو نمی. خوام برگردممی«: نوشین گفت. ھر دو خندیدند

».یهبچه شدی؟ بمون و ببین دنیا دست ک«:یاشار گلویش را صاف کرد

».خوام برگردمحاال می. دیدم! دست منه«:نوشین به شوخی گفت

چشـمھایش گـرم خـواب شـده بـود کـه باصـدای آواز . گوشی را که قطع کـرد، دراز کشـید روی تخـت

.اش از جا پریدخواندن ھمسایه

دانست چرا آواز به زبان انگلیسـی اسـت؟ پلـک زد، از دانست کجاست؟ چه وقت است؟ و نمینمی

چند بار دیگـر پلـک زد و سـعی . سردش شد. نفس عمیقی کشید. پرید، اتاق تاریک شده بودجایش

.کرد این فکر را که منتظر شنیدن صدای حرف زدن مادر و پدرش ھست از ذھن پاک کند

بست بود که حاال خیس از باران شده بود و جا بـه جـا پنجره را باز کرد، پنجره مشرف به یک کوچه بن

ای بـود بـا آجرھـای قرمـز و سـرکوچه، سـاختمان دو طبقـه. کش پـر شـده بودنـد از آبھای کـوچچاله

شـکلی چوبی، سر در ساختمان، درست بـاالی در ورودی، صـفحه چـوبی مربعھای کوچک قابپنجره

از یکـی از . خورد، و با ھر وزش باد، تکان آرامی میRose and Crown: بود که رویش نوشته شده بود

بیشتر خم . گرایان استدانست عالمت ھمجنسچند رنگی آویزان بود که نوشین میھا، پرچمپنجره

خیـال سـرما، ایسـتاده زد و چنـد نفـری زیـر بـاران، بیشد، نور کمرنگی از پنجره طبقه اول بیرون مـی

. بودند به سیگار کشیدن

ریز و ، ھمینطور یکخواسته تھران ھم گاھینوشین پنجره را تا آخر باز کرد و فکر کرد چقدر دلش می

ھابه دو و بدون چتر رفتند و سوار بچه. چند تاکسی جلوی در خوابگاه نگه داشتند. وقفه بباردبی

جایی که ھمه امروز حرفش رفتند ھماننوشین به ساعتش نگاھی کرد، حتما می. ھا شدندماشین

بینند ھمدیگر را میدید که ھمه تافقط می. دانست چیست و کجاستزدند اما نوشین نمیرا می

:گویندبه ھم می

»Are you going to Ballare tonight?«

شور گشت کـه پیـدا دوری زد، دنبال کف. توی آشپزخانه رفت، آشپزخانه مشترک بود بین شش اتاق

ھـوای آشـپزخانه دم . ھای نشسته تلنبـار شـده بـودبه سینک ظرفشویی نگاه کرد که از ظرف. نکرد

کسـی کـه . ویی که رفت بوی ماندگی غذاھا زیر دماغش زد، پنجـره را بـاز کـردنزدیک ظرفش. داشت

ھا روی زمین ریخته بود اننخرده. ناھار یا شام خورده بود ھنوز وسایلش را از روی میز جمع نکرده بود

.تری که روی میز بود، از فرط چرک و چربی رنگ عوض کرده بودو تُس
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ای کـرد، لحظـهه بود به دیوار و داشت از پنجره بیرون را نگـاه مینوشین تکیه داد. صدای در راھرو آمد

ای دوبـاره برگشـت طـرف آشـپزخانه، نگـاھی بـه برگشت، پسری از توی راھرو رد شد و بعد از لحظه

»سالم«:پسر گفت. نوشین کرد، نوشین باز نفسش حبس شد

»ھا؟ھمسایه جدید، «:جلو آمد، دستش را جلو آوردنوشین جواب داد، پسر 

پسـر انگـار کـه بیخـودی دنبـال چیـزی بگـردد تـوی . دسـت پسـر را فشـرد. به لھجه پسر دقـت کـرد

اھـل «: اش گرفته بود، پسر گفتوشین خندهن. پاییدآشپزخانه چرخی زد، زیر چشمی نوشین را می

»کجایی، ھا؟

».ایران«:وشین جواب دادن

»ایران، ھا؟! آآآآ«:پسر سرتکان داد

»My neighbur« : اش گذاشتسینهدستش را رویو

پسـر ھـم . بلنـد شـروع کـرد بـه خندیـدن. اش را بگیردتوانست بیشتر از این جلوی خندهنوشین نمی

»اسمت چیه، ھا؟«: خندید و پرسید

بعــد طــوری . پســر ســرش را جلــوتر آورد و دوبــاره اســم نوشــین را پرســید. نوشــین اســمش را گفــت

دید کسی بتواند اینقدر بامزه اسمش را تلفظ در خواب ھم نمیاسمش را تلفظ کرد که نوشین حتی

»Turkeyمن ،«:پسر گفت. کند

»اھل کجایی؟«:ھا را تکرار کرده بود پرسیددیالوگباری بود این کم از صبح بیستنوشین که دست

»Saudi Arabia«:پسر بادی توی گلویش انداخت

»ر عربفخ«: سکوت کرد و به عربی گفتای چند لحظه

»شما اگه عربی پس چرا اسمت ترکی است؟«:پرسیدمن ومنی کرد ونوشین

کـرد، بـا لھجـه غلـیظ ترکی که حاال زانو زده بود جلـوی در کـابینتش و چیـزی را تـوی آن جسـتجو می

. هنوشین سر تکان داد یعنی کـه فھمیـد. عربی و دست و پا شکسته چیزی گفت که نوشین نفھمید

»گفتی اسمت چی بود ھا؟«: ش کردپسر ایستاد و نگاھ

».اگه چیزی خواستی از توی کابینت من بردار«: بدون اینکه منتظر نوشین باشد گفتو 

.و بعد سری تکان داد و رفت

شـکل کـه دور تـا دورش را پنجـره مشـرف بـود بـه یـک حیـاط مستطیل. نوشین برگشت رو بـه پنجـره

کـرد، تـک و مشرف بودند به حیاط و حاال که نگـاه میھا ھمه آشپزخانه. ساختمان خوابگاه گرفته بود

اند دور میـز و جمعی نشسـتهخورند یا دستهدید که یا دارند تنھایی غذا میتوک دانشجوھایی را می

ــدحــرف می ــده و موزیک. زنن ــرد صــدای خن ــز ک ــرد کــاش یکــی از . آمــدشــان میگــوش کــه تی فکــر ک

مانـد و آمد توی آشپزخانه میدید، میی که میھایکم، شبیه ھمه آشپزخانهھایش، دستھمسایه

.پختمثال چیزی می

حتمی حاال پدرش از سرکار آمده بود، نشسته بود روبه روی تلوزیون روشن . به ساعتش نگاھی کرد

یاشـار چـه . مینو پای تلفن بود یا روی تردمیل؟ شاید ھم اصال خانـه نبـود. خواندو داشت روزنامه می

کرد؟می
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. برنامــه کــالح را بــه دیــوار زد. برگشــت تــوی اتــاقش. از صــبح نتوانســته بــود. زی بخــوردنتوانسـت چیــ

ھایش را روی میز مرتب کرد، عکس یاشار را گذاشت روی پاتختی درست زیر نور کمرنگی که از کتاب

روی تخت نشسـت، بـا ھـر تکـان بـدنش فنرھـای تخـت غـژ و غـژ صـدا . تابید رویشچراغ دیواری می

بعد از یـک روز پـر دردسـر حـاال . سکوت را دوست داشت. راھرو ساکت بود. ساکت بوداتاق . کردمی

.انگار این سکوت برایش آرامش بخش بود

بـه اتـاق . کـرداینکه مینـو نبـود، خوشـحالش می. آوردشناخت به وجدش میکه کسی او را نمیاین

ھمه بـه ایـن اتـاق رسیده و ایناش شده بود چه زود، ھنوز دو روز نشده بود که خانه. نگاھی انداخت

. رویی را دید عادت کرده بودھای روبهھای خانهاش شیروانیشد از پنجرهکوچک که تنھا می

محـو امروز کـه بـرای اولـین بـار رفتـه بـود خریـد. ای را که امروز برای خودش خریده بود برداشتمجله

ھای رنگ و وارنگ و روزنامه و کتـاب بـود، هھای بزرگ و زیادی که مملو از مجلطبقه. ھا شده بودمجله

چرخ بـه . آمدند، نظرش را جلب کرده بودآن ھم وسط یک مرکز خرید که ھمه برای خرید خوراکی می

ھای پورنو کـه به مجله. ھایشان و به تنوعشاندست مات و مبھوت مانده بود به جلد مجالت، به رنگ

شـان دسـت بزنـد، جلو آمده بود، اما نتوانسته بـود بهرسیده بود پا سست کرده بود، عقب رفته بود، 

امــا . اش نباشــدکــرد تــا کســی متوجــهکشــید انگــار، دائــم بــه دور و برخــودش نگــاه میخجالــت می

را از روی OKحـواس، مجلـه سـرآخر، تنـدو بی. شـان نکنـدتوانست جلوی خودش را بگیرد و نگاهنمی

.اولین پیشخوان برداشته و پا تند کرده بود

اش کجایی ممکن است فکر کرد لھجه. خوانداش باز آمده بود توی راھرو و داشت آھنگ میھمسایه

. کدامباشد، ترک بود یا عرب؟ شاید ھم ھیچ

ھایشـان پسـر نـه انگـار کـه چنـد نفـر دیگـر ھـم در اتاق. کـردچراغ دیواری ھر از گـاھی پـت پـت می

که امروز سر امتحان با او آشنا شـده بـود گفتـه بـود پسر عربی . خواندھستند، بلندتر از قبل آواز می

. کننـد و خطرنـاک اسـتکه بھتر است در اتاق را قفل کند ھمیشه، که پسرھا آخر شـب مسـت می

فنرھای تخـت بـدجور ناراحـت بـود و تـوی . برگشت و خوابید روی تخت. بلند شد و قفل در را چک کرد

راھـرو دوبـاره . شدن در اتاق پسر آمـدی کوبیدهسرآخر ھم صدا. خواندپسر فالش می. رفتتنش می

شـد، بیشـتر و تر میشـب نزدیـکاما حاال، سر و صدای کوچه بـود کـه ھـر چـه بـه نیمه. ساکت شد

.آمدبیشتر می

.ھای رادیویی گشتنوشین ھدفونش را توی گوشش گذاشت و به دنبال موج

نوشین به سـقف خیـره . معلوم نبودعکس یاشار حاال. چراغ دیواری آنقدر پت پت کرد تا خاموش شد

ھای حاال که اتاق توی تاریکی فرو رفته بود تازه دید کـه سـقف اتـاقش پـر اسـت از سـتاره. مانده بود

.درخشیدندشبرنگی که در تاریکی می

ھا را بــه ســقف زده یــا شــاید ھــم ذوق بــوده کــه ایــن ســتارهدانشــجوی قبلــی حتمــا خیلــی خــوش

...شدهھا تنگ میبرای دیدن ستارهای بوده که دلش شاعرپیشه

.ھایش سنگین شدپلک. شروع کرد به شمردنشان، یک دو سه
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این فاصله خوبِ دوست داشتنی

ھا را چیده بودنـد، نـه آنطـور اش، میزکالس، اتاق بزرگ سفید رنگی بود که در میانه. توی کالس رفت

ھای یک طرف اتاق، پنجره. گرداگرد، رو به روی ھمکه کسی پشت به کسی باشد، ھمه کنار ھم و 

ھـای زرد رنـگ و قـدیمی، کـه رو بـه حیـاط پشـتی بـاز ھای سفید چوبی، بـا کلونکوچکی بود با قاب

رفتند تا زیر درخت پُر برگ چنارش، سـیگاری بکشـند، ھا میھا، معلمجایی که زنگ تفریح. شدندمی

ھا ھمگی، موکت سبز رنگ تیره پھن بـود و بـه دیوارھـا اتاقکف . ای بنوشند و گپی با ھم بزنندقھوه

اش، آرم با یک سـاعت دیـواری کـه روی صـفحه. ھای انگلیس و ایرلند و نقشه جھان زده بودندنقشه

.رنگ کالج حک شده بودآبی

آمـد و ابرھـا کـه بـه سـرعت نـور آسـمان را روشـن و تاریـک بـاد کـه می. نشست درست کنار پنجـره

جـا در عمـرش ھمـه بـاران، یکھمـه ابـر و ایننوشـین این. کـردنجره انگار رنگ عـوض میکردند، پمی

دلـش بـرای . ماندسوخت که روزھای زیادی باید در حسرت باران میدلش برای تھران می. ندیده بود

. بدون کمترین سراشیبی حتی. دست بوداینجا ھمه چیز یک. ھا ھم تنگ شده بودکوه

دیروز توی بوفه با نیالم و خالد و ماری و یوھانس، داشتند بـه ھمـدیگر . رون آورددفترچه کوچکش را بی

برای ھم چیزھایی مثـل سـالم یـا . شودشان چطور بیان میبه زبان مادری» سالم«دادند که یاد می

نوشتند و با تعجـب بـه دسـت دوستت دارم را به فارسی و عربی و فرانسه و سوئدی روی کاغذ می

.کردندگر نگاه میھای ھمدیخط

نوشتند و کتـاب را ھـم از راسـت بـه دوستان اروپاییشان از اینکه نوشین و خالد از راست به چپ می

.خواستند کار آنھا را تقلید کنندکردند خوششان آمده بود و میچپ باز می

از توی ھمین حال و ھوا بودند که کم کم بقیه شاگردھا ھم دورشان جمع شدند، دختر و پسـرھایی

برزیل و اسپانیا و پرتغال، ازکشورھایی که نوشین کمتر اسمشـان را شـنیده بـود، اکـوادور یـا روسـیه 

ھرکدام با دفتر یادداشتی یا تکه کاغذی، بـاالی سـر نوشـین جمـع شـده بودنـد و بـه حرکـت . سفید

ری مـا. نوشـتھـا را میلغزیـد و اسـم آنکردنـد کـه چطـور آرام روی کاغـذ میھایش نگاه میدست

ایـن : کنی و ماکسیم با تحسین اسم خودش را نگاه کرد و گفـتگفت انگار که داری نقاشی میمی

.یه ھنره یه ھنر واقعی
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بـار در ھای خطی که مادرش بـه زور و زبـر فرسـتاده بـودش حـاال بـرای یککرد کالسنوشین فکر می

ھایش ھـوت حرکـت دسـتطـور مبحاال کـه ھمـه این. به دردش خورده،اش ھم که شدهتمام زندگی

دادند و پسـرھا اصـرار داشـتند تـا یادشـان شان را با تعجب به ھم نشان میھایدخترھا اسم. بودند

دار چــه س تواننــد بــه زبــان نوشــین بنویســند و آن خطــوط منحنــی و کــش و قــوبدھــد کــه چطــور می

.صداھایی دارد

انگـار ایـن اتفـاق را . دادرتکان مـیخندیـد و سـشان شده بود از دور میچی که متوجه بحثمرد کافه

رفتند، عالقه نشـان آمدند و میھایی که چند ماھی میبارھا دیده باشد و بارھا شنیده باشد؛ جوان

.کردنددادند و بعد فراموش میمی

:ای نوشته بودگوشه. دفترچه را باز کرد

کونیچیوا«

ھوال

بون ژوق

».یواکونیچیوا، کونیچ«:بعد برای خودش تکرار کرد

شـان بـه اش، ھمـه چیـز را برایاعتنا به زبان مـادریماری بی. دادکه به زبان ژاپنی معنی سالم می

گفت بزرگتـرین رویـایش ایـن اسـت کـه در بس که ژاپن را دوست داشت و می. کردژاپنی ترجمه می

. کننـدخواھـد بـه فرانسـه صـحبت گفت اما در ایـران، ھمـه دلشـان مینوشین می. ژاپن زندگی کند

ھا زبانماکسـیم کـه زبـان اسـپانیایی را بھتـر از خـود اسـپانیایی. دادخندید و سر تکان مـیماری می

فرانسه؟ بـا آن سـارکوزی «:کرد انگار که از این حرف نوشین چندشش شده باشد، گفتصحبت می

»افتاده؟با اون نظام بیمه عقب! احمق

بیشـتر از دو مـاه در فرانسـه دوام «: داد، گفتمینش را دور گردنش چینطور که شال گردبعد ھمان

»!اسپانووووول... جای زندگی اسپانیاست. آورمنمی

کـرد، نوشـین فکـر شان میجوید، با تعجب نگاهیوھانس که داشت ساندویچش را به سرعت نور می

رو کـرد بـه بعد . شود زندگی کردوقت فکر نکرده که جایی غیر از سوئد میکرد که یوھانس انگار ھیچ

:ماری و گفت

».We have a proverb in this situation«

:ماری با دقت به نوشین نگاه کرد و پرسید

»So! What is that?«

نوشـین تـوی ذھـن و . ھا بودتر از این حرفنوشین از حرفی که زد پشیمان شده بود، اما ماری سمج

:ھا گشتذھانش دنبال معنی لغتتوی 

»Imagin you have a chick«

:نوشین گلویش را صاف کرد و پوسته نازک روی لبش را کند. ماکسیم ھم حاال دقیق شده بود

».And your neighbor has the same«

:کردندھمه ساکت نگاھش می
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»So! You never see your chick's advantages, you always says my neighbor has a better

chick,-her chick is like a like a«

ھر چقدر ھم سعی کرد . دانستمعنی غاز را نمی. نوشین نفس عمیقی کشید و شانه باال انداخت

ماکسـیم مـدادش را . شدشان میبا پانتومیم برای دوستانش ادای غاز را دربیاورد، بیشتر مایه خنده

:پشت گوشش گذاشت و بلند گفت

»Aha! You mean, the grass is always greener on the other side? Did you«

:سری تکان داد . نفس تازه کردداد، نوشین که داشت توی دلش خودش را فحش می

»Something like that«

پـدرو، . در کـالس بـا صـدای غیـژی بـاز شـد. ھا و دفترھایش را بـه عـادت، مرتـب روی میـز چیـدکتاب

سالمی کند و یا حتی نگاھش کند، نه انگار که دیـروز، که بدون آن. اش وارد شدکالسی آرژانتینیھم

توی گردشی که کالج برای دیدن کمبریج برگزار کرده بود، کنار دسـتش نشسـته بـود و کلـی بـا ھـم 

ھایش کـه گـاه بـه گرمـی سـالم ھنوز عادت نکرده بود به رفتـار بعضـی از ھمکالسـی. گپ زده بودند

.نشستندرویش میکنند روبهآنکه نگاھش کردند و گاه مثل امروز بیمی

ھمیشـه از کـالس خـالی بیـزار . پدرو حاال سرش را گذاشـته بـود روی میـز. به کالس نگاھی انداخت

. انگیز بودروزھای مدرسه، روزھای دانشگاه، کالس خالی برایش ترسناک بود، غم. بود

ای ابـر و تـازه بـدون ذرهھـوا آفتـابی بـود . آمـد و نـه رگبـاری بـودپشت پنجره رفت، امروز نه بـادی می

نیالم و ماری توی حیاط ایستاده بودند به حـرف زدن و خالـد . شد، در میانه خرداد ماهداشت گرم می

. ین متوجه نشدنوش. نیالم سربلند کرد و چیزی گفت. کشیدگوشه دیگری ایستاده بود و سیگار می

».وسائلت رو جمع کن بیا پایین«:نیالم بلند داد زد

ھایش را تـوی ھـوا تکـان داد و نـیالم تنـدی دسـت. ساعت مچی روی دستش اشاره کـردنوشین به 

»خوای درس بخونی؟توی این ھوا می«:گفت

ــر بــرگ بودنــد و روی درخت. عــرض خیابــان ھیلــز را رد کردنــد و رو بــه مرکــز شــھر بــه راه افتادنــد ھــا پُ

شده ھیلز، برخالف صـبح کـه نگ فرشسخیابان. انداختندبان سایه میروھای پھن و عریض خیاپیاده

ھـا خـورده بـود و حیـاط زنـگ شـروع کالس. ھا زنجیروار تویش گیـر کـرده بودنـد، حـاال آرام بـودماشین

.آموزان خالی شده بودھای کمبریج از ھیاھوی دانشھا و کالجمدرسه

باغ بزرگی . بودنداز کنار باغ بزرگ بوتانیک رد شدند که روز قبلش با دوستانش حسابی آنجا را گشته

مـاری تــا . ھای گیـاھی را از سرتاسـر جھــان در آن نگھـداری کننـدکـه سـعی شـده بـود تمــام نمونـه

بـا خنـده و خوشـحالی صـدایش » ایـران«دید که کنارش نوشته شده بـود گلی میای یا بوتهدرختچه

. دادزد و آن را نشانش میمی

طور تند و تیـز حاال که آفتاب این. شدتر میھا شلوغشدند، خیابانتر میھرچقدر به مرکز شھر نزدیک

ھای خـاکی و کالھـای آفتـاب گیـر شـان پیـدا شـده بـود، بـا شـلوارکھا سر و کلهتابید، توریستمی

ھای موسیقی که توی ایستادند کنار گروهگاھی ھم می. رنگی، نقشه به دست و دنبال لیدرھاشان

.نواختندکرده بودند، یک نفری یا چند نفری، و میشان را پھن ای، بساطھرکوچه پس کوچه
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دخترھا که حاال به خیال خودشان، امروز پسرھا را قال گذاشته بودند، ھمگی ایسـتاده بودنـد منتظـر 

. نیالم

. ای زیـاد از نفـر جلـویی، ایسـتاده بـود تـا نـوبتش بشـودنیالم، رو بـه روی یـک عـابر بانـک، بـا فاصـله

صف . شدھا باید رعایت میای که انگار در تمامی صففاصله. کردعجب میای که نوشین را متفاصله

ھایی کـه نوشـین، در فاصـله. گرفتن غذا، ایستادن در بانک، گرفتن قھوه و منتظر ماندن در دفتر کـالج

ھا انگار، در رفتارھاشان، در ھمه چیـز و بـا کرد، در زندگی اروپاییھایش ھم احساسش میدوستی

اینکـه دوسـتانش، کمـی و نـه . کـردوشین غریب بود، اما حس استقاللش را تقویـت میاینکه برای ن

کردنـد اش سـوال نمیکه زیادی در مورد مسائل خصوصـیشدند، اینبیشتر در کارھایش قاطی نمی

چیـزی کـه . بخشـیدشان را، فارغ از جنسیت، معنا میشاید ھمین بود که دوستی. برایش جالب بود

داشتنی و خوب بود کـه انگـار بـه اسـتحکام یک فاصله دوست. انداخته فکر مینوشین را ھمیشه ب

.کردشان بیشتر کمک میروابط

نـیالم . صـدایش زد. روشنش کرد و آن را زوم کـرد روی سـر نـیالم. دوربین را از توی کیفش بیرون آورد

.برگشت، خندید، دست تکان داد

داشتنی بود و چـه خـوب بـود کـه ه، زیبا و دوستسوختھای ردیف و سفیدش توی صورت آفتابدندان

نه فقط نیالم، که ھمه انگار با ھمین لبخنـد زنـدگی . شدھایش دور نمیوقت از لبھا، ھیچاین خنده

ھمین لبخندھایی که از زن و مرد، پیـر و جـوان، از لـب ھـیچ . کردندزدند، کار میکردند، حرف میمی

.ھایش باز شد و خندیداخمنوشین ھم ناخودآگاه،. افتادکس نمی

برگشـت، سـاناز بـود و . اش خـوردطور دقیق بود توی صورت نیالم که دستی روی شانهنوشین ھمان

ساناز یک مـاھی زودتـر از نوشـین آمـده بـود و یـک . دورتر از آن اشکان با چندتایی از پسرھای ایرانی

اش حـاال از زیـر ایکه بـدن عضـلهنوشین خیره ماند به اشکان، . خواست بماندماھی ھم بیشتر می

شناخت، یک سالی بود که اشکان را دورادور می. شدشرت چسبان سفیدش به خوبی دیده میتی

ھـا انگـار کـه ھمـه ایرانیMBAگرفت برای دانشگاه لییـدز، رشـته کمبریج بود و به زودی بورسیه می

نھـا پسـر ایرانـی بـود کـه نوشـین شـوخ و شـنگ بـود و ت. برای خواندن ھمین رشته اینجا آمده بودند

. ای کنارش بنشیند و از در و دیوار حرف بزنددغدغه، چند لحظهتوانست،  بیمی

»گیری؟ھا فیلم میاز این گُه«: ک دوربین انداختساناز نگاھی به مونیتور کوچ

»!دوستمه ھا«:زدتلخ بود و زیادی حرف میساناز به نظرش گوشت. نوشین نگاھش کرد

ھایش کشیده بود، با فاصـله خط لب زرشکی پُر رنگی دورتادور لب. اش راه افتادشانه به شانهساناز

: عطرش شـیرین بـودبوی . تر کندایھایش را قلوهھایش، طوری که انگار بخواھد لباز خط اصلی لب

ھای ایرونـی، معرفـت فقـط دوسـت فقـط بچـه! اوه. ھـا بگـردیتـونی بـا ایـن خارجیتو چطوری می«

».ھایرونیا

چیه «: یک فرعی، ساناز پوزخندی زدنوشین برگشت و دید که اشکان راھش را کج کرد و پیچید توی 

»شی؟تو نَخِ 

».برو بابا«:نوشین گفت
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».پلکیدیدم ھی دورش می«:ھایش نگاھی کرداز به ناخنسان

».من دوست پسردارم توی ایران.ما آشناییم فقط با ھم«:نوشین گفت

دوســت ! ھــه«:زدھایش بــه زردی مــیخندیــد، موھــایش را داد پشــت گوشــش، دنــدانســاناز 

»اینھم روش.پسرسیخی چند؟ خب داشته باشی

کـرد و بـه چیـزی در انتھـای برگشت رو به نیالم که حاال داشت ورجـه ورجـه می. نوشین محلش نداد

بـس . ای نداشتکسی عجلهامروز. زدماری جلوتر بود و با موبایلش حرف می. کردخیابان اشاره می

.که ھوا خوب بود

ھـا یـه جـورین، نـه ای داری تو، این بابامردهچه حوصله«: برگرداند رو به ساناز، ساناز گفتنگاھش را 

ریـزن روی کنده ھمـه چیـز را مییکھـو راسـت و پوسـت. دونن چطوری حرف بزننتعارف بلدن، نه می

».شون کردشه اُسکلوب میخ. ھا یه چیزیباز ھم عرب! ای بابا. داریه

تـو خیلـی اعصـاب «:ساناز بسته آدامسی از کیفش در آورد و به نوشـین تعـارف کـرد. نوشین خندید

».رقمه حال و حوصلشون رو ندارم اصالداری، من ھیچ

. یه کمی انعطاف داشته باش، بـرای زبانـت ھـم خوبـه«: را با حرص زیر دندانش جویدنوشین آدامس 

».ھا نگردایرونیاینقدر با این 

»پسرھارو بچسب.برو عشق و حال! زبان کشک چیه«:اش را چین دادساناز دماغ قلمی

خیـال رفـت تـوی بعد دستی روی شانه نوشین کشید و بـدون خـداحافظی سـرش را کـج کـرد و  بی

.ھا را در آوردخیابان و بوق ماشین

بود، دختـر برزیلـی کـه یـک رگ از ژاپـن نوشین دوربینش را گرفت روی صورت مارینا، که دوست نیالم 

نیالم ھم از یـک پـدر . ھایی ریزصورت بزرگ با چشم. دادطور گواھی میھایش که اینچشم. داشت

مارینا رگی از ژاپـن دارد، اھـل . کندافغان است و با مادری فرانسوی حاال دارد در سوئیس زندگی می

.اش گرفتخنده. اسپانیایی–انسوی برزیل است اما عاشق انگلیس و ماری، یک دورگه فر

.چه خوب که اینطور بشود دنیا بعد از مدتی

مارینا اما، قبـول . ماری گفته بود که براساس یک نظریه علمی، پدر و مادر اصلی بشر آفریقایی بودند

توانست اش را پنھان کند اما، نمیکرد احساسات نژادپرستانهنکرده بود، ھر چقدر ھم که سعی می

فقط جای یاشـار اینجـا خـالی بـود، کـه بگویـد نسـل برتـر فقـط نـژاد آریاسـت، . نظریه را قبول کنداین

طور رفتـار زد کـه در ایـران؟ بـاز ھـم ھمـانطور حـرف مـیراستی اگر یاشار اینجـا بـود بـاز ھـم ھمـان

کرد؟ می

اش بـرود بلکـه نوشین از اینکه به فکرش افتاده بود بعد از برگشتنش به ایران حتمـا سـراغ شـجرنامه

.ھایش پیدا شود به خنده افتادخونی غیرایرانی در رگ

.ھایش آمداختیار روی لبدوربین را خاموش کرد و دوباره لبخندی بی

شان قصد این را که بروند و توی آن رسـتوران غـذا بخورنـد ھیچ کدام. دخترھا ایستادند کنار پیتزا ھات

برعکس او کـه عاشـق محصـوالت آمریکـایی بـود، . زدمینداشتند این را نوشین نپرسیده ھم حدس 

ھا و اش اینطور نبودند اصال، نه پیتزا ھات و نه استارباکس و نه ھیچ کدام از رستوراندوستان اروپایی
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نوشین از این . ای آمریکایی را دوست نداشتند و نه البته مردمش را و نه کشورش راھای زنجیرهکافه

.وردآھمه لجبازی سر در نمی

کردنـد کـه بھتـر اسـت کجـا غـذا بخورنـد رسـتوران نـیالم و مـاری بحـث می. رفت و کنارشان ایسـتاد

ھا یکی یک ساندویچ بخرند و باز راه بیفتنـد و فروشگفت از ھمین دستایتالیایی یا ژاپنی؟ مارینا می

ه کرسی نشاندند شان را بآخر حرف. نوشین ھم بیشتر موافق مارینا بود. ھا گشت بزنندتوی خیابان

.خوشک بخورندو ھمگی دوباره راه افتادند سمت پارک اصلی کمبریج تا ھات داگ بخرند و خوش

ریخـت رو بـه که کیف بزرگی روی شانه داشت و موھای لختش دائم روی صورتش میمارینا در حالی

»دوستت چرا رفت؟«:نوشین پرسید

کرد چرا مارینا یک سـنجاق بـه داشت فکر میھایش را توی جیب شلوارش کرده بود و نوشین دست

ھایش نریزد و اعصـاب خـودش و بقیـه را خـراب نکنـد، قدراین موھا توی چشمزند تا اینموھایش نمی

».دوستم نبود، ھموطنم بود«:گفت

انـداخت اش که نوشین را بـه حسـادت میمارینا کمرش را صاف کرد و باز با آن لھجه غلیظ انگلیسی

»نه؟. ھای خودت جور نیستیانگار با ھموطنزیاد«:پرسید

نوشین فکر کرد چطور جواب بدھد که تف سرباال نشود برایش، آن ھم برای آدمی مثل مارینا که پُزی 

»ھا دوستی؟تو با ھمه برزیلی«: مدتی سکوت کرد. رفتمیبود و کمی روی اعصاب بقیه راه 

».نه البته«:مارینا سرتکان داد

نوشـین نگـاھی بـه . ی جیبش و دستمال کاغذی در آورد و فـین پرسـر و صـدایی کـردو دست کرد تو

».ھم جلوی بقیهکنیم اونما اصال ھمچین کاری توی ایران نمی«:مارینا کرد

گن فرھنگ شرق، درست مثـل به این می«: ھایش تیز شده بود برگشت و گفتوشماری که انگار گ

».م به خوداحترام به بقیه بیشتر از احترا. ژاپن

».اما آدم باید خودش راحت باشه«: مارینا شانه باال انداخت

».خوره، ھمش خودم خودم خودمھمینه که حالم از فرھنگ اروپا بھم می«: ماری گفت

».نمکقدر شور و نه اینقدر بیالبته نه اون«: نوشین گفت. داداکت بود و گوش مینیالم س

جـای مـن اونجاسـت . ر و بندلیم را از فرانسه جمع کنم و برم ژاپنآرزومه که ھمه با«:ماری لبخند زد

».اصال

»شون؟ژاپن؟ دیوانه شدی؟ با اون زبان عجیب و غریب! واه«:مارینا ابروھایش را باال داد

».ماری ژاپنی ھم بلده کمی«:نوشین توی حرفش پرید

».ھیچی. رصدنه حتی یک د«:جلوی صورتش تکان تکان دادماری خندید و دستش را

»آن نه؟خواد بری ژاپن زندگی کنی؟ به نظر کمی خنگ میتو واقعا دلت می«: نیالم گفت

چیز اونجـا ھمـه«:کنـد، گفـتزد و معلـوم نبـود بـه کجـا نگـاه میھایش برق میماری که حاال چشم

ونجـا ا. ھای گنـدِ دمـاغمھیاست برای اینکه راحت باشی، استرس نداشته باشی، نه مثل فرانسـوی

».خوامھمونی که من می. عالیه برای زندگی و کار

».اما تو اصال گند دماغ نیستی«:سه تایی برگشتند و با ھم گفتند
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».پوستهخب البته، برای اینکه یه رگ از اسپانیا دارم و جدم سیاه«:ماری خندید

د و رسـیده بودنـد ھایشـان را خـورده بودنـھمگی خندیدند و بدون آنکه متوجه شـده باشـند ساندویچ

.جلوی در بزرگترین موزه تاریخ کمبریج

ھای مـوزه را بـاال رفتنـد، قبـل از داخـل شـدن، آنکه به ھم نگاه کنند و از ھم چیـزی بپرسـند، پلـهبی

ھایی که در این چند اش، مثل تمامی موزهایتوانست از بیرون موزه و از پشت در شیشهنوشین می

ھای تخت جمشید را از دور ببیند که، در ورودی مـوزه، برجستهز نقشوقت دیده بود، قسمت بزرگی ا

. ھـایش آمـداختیـار و دوبـاره لبخنـدی روی لببی. شـدای از آن مراقبت میدرون یک محفظه شیشه

.تاریخ را دوست داشت ھمیشه، حاال اینجا، تعریف کردن و بازگو کردنش غرورآمیز بود انگار

تا به پیشنھاد مارینا عکس بگیرند، مارینا دوربینش را به یک توریست ھمگی ایستادند جلوی در موزه

ھا نشسته بود داد و دوید و آمد کنار نوشین و دست انداخت دور گردنش و سرش ژاپنی که پایین پله

مرد ژاپنی عکس را گرفت و با احترام دوربـین را برگردانـد، مـاری خـم شـد و بـه . را چسباند به سر او

.ز مرد تشکر کرد و دو دستی دوربین را از مرد گرفتزبان ژاپنی ا

».بھتر نیست یه قھوه قبلش بخوریم«:ھا داخل بشوند بلند پرسیدآنکه بچهنوشین قبل از

مـاری شـانه بـاال انـداخت و نـیالم از گوشـه . و به استارباکس بزرگی که جلوی موزه بـود اشـاره کـرد

امـروز سـخنرانی آزاد را جـو انجـام «:ایلش حرف زد گفـتمارینا بعد از آنکه با موب. چشم نگاھش کرد

».دهمی

».پس برگردیم کالج«:ھای ماری برقی زدچشم

».بھتره از دست ندیم. جو  معرکه است«:نیالم و مارینا با ھم گفتند. به ھمدیگر نگاھی انداختند

رفتنـد تـا سـوار صـلی میھایش به راه افتاد که به خیابان انوشین با دلخوری برگشت و دنبال دوست

. کردشان میبشوند که یکراست دم در کالج پیاده2ھای خط اتوبوس
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Scary boy

»چطوره اونجا نونوش خانوم؟«

ھای اتوبوس خـیس از شیشه. جا کردنوشین به ساعتش نگاھی کرد و گوشی را روی گوشش جابه

»ید اونجا نزدیک چھار صبح باشه نه؟چطور بیداری این وقت؟ ساعت با«:باران بود

ھایش سرشـانه. اش جابه جا کردپشتی را روی شانهنوشین بند کوله. یاشار مکث کرد، چیزی نگفت

».البد زیاد سیگار کشیدی«:نوشین پرسید. ای کردسرفهیاشار تک. خیس خیس بود

. اش اسـت نشسـته بـودخانـهنیالم کنار یک دختر ژاپنی که گفتـه بـود ھم. به ته اتوبوس نگاھی کرد

کرد اسم دخترک ژاپنی را بـه یـاد بیـاورد امـا ھرچـه کـرد نوشین سعی می. برایش دست تکان دادند

.نوشین سرتکان داد و لبخند زد. دخترھا به روی نوشین خندیدند. آمدیادش نمی

ی خانه راه خواب توھا، بیشبدرست مثل پدر خودش که نیمه. ھای یاشار خشک بود و کوتاهسرفه

.زدسرفه میرفت و تکمی

اش را پوشـیده بـود، ھمـانی کـه رویـش بـه رنـگ یاشار حتما، ھمان ربدوشـامبر کیمونـوی آبـی تیـره

سفید، به ژاپنی چیزی نوشته شده بود، کمربندش را محکـم دور کمـرش بسـته بـود و نشسـته بـود 

ــازی  ــدش ب ــه کمربن ــا دنبال ــنش و داشــت ب ــت و پھ ــایی پ ــل آمریک ــردمیروی مب ــع . ک ــه موق ھمیش

.طور بود، تکیه نداده به مبل، خیره به جاسیگاری روی میززدن اینحرفتلفن

».یه لنگه پا وایستادیم منتظر«:با صدای یاشار به خودش آمدنوشین

»منتظر؟ منتظر چی؟«:حوصله پرسیدیاشار کم

یـه خـانوم ویلچرسـوار «:جویـدبود کنـاره نـاخنش را میطور که گوشی موبایل دستشنوشین ھمان

».خواد سوار اتوبوس بشه و کلی دنگ و فنگ داره قضیهمی

از اینکه برای معلولھاشـون امکانـات دارن نـاراحتی؟ ھمینشـم کـه تـوی ایـران «:رمق گفتیاشار بی

».نیست

خالـد انتھـای صـف، زیـر چتـر . نوشین به صف طـوالنی مـردم کـه بیـرون ایسـتاده بودنـد نگـاھی کـرد

.کشیدی ایستاده بود و سیگار میرنگسیاه

کرد از راننـده نوشین دقیق شد، زن سعی می. زن ریزنقشی صف را دور زد و آمد جلوی ھمه ایستاد

«:توجه به اخم راننده جلوتر آمد روی پله اول اتوبوس و داد کشیدتوانست، بیچیزی بپرسد اما نمی

»کسی اینجا فارسی بلد نیست؟

اگه ایـران بـود ھمـه سـر فحـش را «:یاشار خمیازه کشید. کرد و جلوتر رفتنوشین پشتش را به زن 

».کشیده بودن به راننده

».ھا تاخیر دارنآد ھمه اتوبوسکلی ھم تازه دیر کرد، یه بارون که می«:نوشین نفس تازه کرد
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»...راستی یادم رفت بگم«:صدایش را آرام کرد

:راندکمرش را راست کرد و پشتش را به زحمت خا

».شیشه قاب عکست توی چمدون شکسته بود«

انگشتش موقع بیرون آوردن قاب از چمدان به گوشـه . جا کرد و به انگشتش خیره شدگوشی را جابه

رنگش جھیده بود زیـر شیشـه، درسـت کنـار پـای خون کم. خورده شیشه گرفته و زخم شده بودترک

.  حاال اما اثری از زخم نبود. یاشار

».فدای سرت، یکی دیگه بخر«: گفتیاشار

».خب اون کار دست خودت بود، کلی روش برام یادگاری نوشتی«:نوشین نفس تازه کرد

»راه نیافتاد اون اتوبوس؟«:یاشار گفت

».گندش بزنن، ھمیشه تاخیر داره«:نوشین غرغرکرد

بندیش رو اشـتباه زمانامکان نداره، حتما جدول «:یاشار انگار که تازه سرحال آمده شده باشد، گفت

».خوندی

».ھا وقطارھاشبندی اتوبوسس معروفه به زمانعزیزم انگلی«: نچی کردعد نچب

».عزیزجونمال زمان ملکه ویکتوریا بود اون ! آره«: نوشین خندید

».با مادرت صحبت کردم«: مقدمه گفتیاشار بی

سـوزه دلـم می«: ر گفـتیاشـا. ایینسـرید بـه پـھا مینوشین به رد باران نگاه کرد کـه روی شیشـه

».براش، کسی رو نداره تنھاس

مینـو دیـروز زیـاد حـرف زده بـود امـا . نوشین سعی کرد چیزی بگوید اما انگار راه نفسش بند آمده بود

.ای به تماس یاشار نکرده بودکوچکترین اشاره

».چه خوب«:اختیار آھی کشیدبی

اتوبـوس تکـانی خـورد و . معطلی خـداحافظی کـردرا بگوید بییاشار انگار که زنگ زده باشد تا ھمین 

نوشین نگاه به مردمی انداخت که کیپ ھم ایستاده و نشسته بودند، با چترھای بسته، . حرکت کرد

فکـر کـرد چطـور یاشـار . آلـودھایی خـیس و خوابھای خاکستری و صـورتی و سـبز، بـا صـورتبارانی

به مردم خیره . ھا را پس زدزند؟ فکراست که به یاشار زنگ میقدر یاد مینو کرده؟ شاید ھم مینواین

.شد

پـاد ھای آیھـا ھـدفونخواندنـد و جوانترھا کتـاب میکردند، میانسـالپیرھا از پنجره بیرون را نگاه می

.کنندشان بود و معلوم نبود به کجا نگاه میتوی گوش

آبی و بنفشش حاال آویزان از گوشی تکان نوشین به گوشی موبایلش نگاھی انداخت، پروانه کوچک 

.داشتنی پدر، ھمین پروانه کوچک فلزی بودخورد، تنھا ھدیه دوستمی

ــدرش را می ــاال پ ــین ح ــهنوش ــک نیم ــوی اتاق ــه ت ــد ک ــهدی ــت پروان ــا دق ــه ب ــرزمین، چ ھای تاریک زی

بـاز شـاید ھمـین االن ھـم،. کـرداش را به صفحه بزرگی که روی میزش بود سنجاق میشدهخشک

اش عــود کــرده باشــد، بــاز نشســته باشــد تــوی اتــاقکش، بــه ایھــای دورهخوابییکــی از ھمــان بی

.شاید. شده زل زده باشد و سیگار بکشدھای خشکپروانه
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خنکـای شیشـه نشسـت . ھایش را بسـتای چشمسرش را به پنجره تکیه داد و لحظه. لبخندی زد

ای در ذھـنش نوشـین را در آغـوش گرفتـه بـود لحظـهبوی سیگار و عطر تن پدر که. اشروی پیشانی

گفت تا دخترک کـوچکش ھا را آرام و شمرده طوری میدار و بم او که اسم پروانهپیچید و صدای خش

ھای بــال پا، پروانــهھای فرچـهپروانــه: بتوانـد یکــی یکـی آنھــا را بیـان کنــد در گوشـش طنــین انـداخت

وانه کوچک پستچی، که انگار حاال آویزان شده بـود بـه کنـاره بال و آن پرھای کاھیای، پروانهشیشه

.ھای فلزی و دو چشم سیاهموبایلش، بدون شکم و شاخک، با بال

ھا عــرق کــرده بــود از دم شیشــه. ھایش را بــاز کــردنوشــین چشــم. اتوبــوس تکــانی خــورد و ایســتاد

ھایش ورده بـود و داشـت دنـداننیالم آینه کوچکش را در آ. نوشین نگاھی به نیالم انداخت. مسافرھا

نـیالم سـر بلنـد کـرد و . نوشین خندید. شان مانده باشد از صبحانهکرد که مبادا چیزی بینرا نگاه می

مانوئـل . نوشـین سـر برگردانـد. ای بـه جلـوی اتوبـوس کـردبعد با سر اشاره. چشم در چشمش شد

تر نگـاھش تاد کـه بتوانـد راحـتھمکالسی جدیدشان جلوتر از ھمه ایستاده بود، نوشین جوری ایسـ

دیروز که . اشھای گندمیاش شره کرده بود روی گونهکند که چطور آب از روی موھای کوتاه مشکی

ھای مانوئـل چـه رنگـی اسـت؟ آبـی؟ سـبز؟ با نیالم سر کالس نشسته بودند مانده بودند که چشم

اش را تـا بـه ن زیبایی که مشـابهشان رفته بود پی رنگی به آای؟ و تمام کالس ھوش و حواسفیروزه

ھای ردیـف زیبـایش دنـدان. نیالم خندید. نوشین برگشت رو به نیالم و چشمکی زد. حال ندیده بودند

.نمایان شد

شناسی؟ جان را می! آھا«:ھمان روز اول، مانوئل بعد از آنکه فھمید نوشین ایرانی است، گفته بود

حتمـا اشـتباه «:نوشین فکـر کـرده بـود جـان؟ و گفتـه بـود»ه؟طبقه دوم خوابگا... یهیه پسره ایرونی

ھمــون پســری کــه بــا «: امــا مانوئــل بــا خنــده گفتــه بــود».جــان کــه اســم ایرونــی نیســت. کنــیمی

! آھـان«: نوشـین گفتـه بـود».ھمونی که ھمیشه توی آشپزخونه اسـت. زیرپیراھنی میاد توی حیاط

دانسـت خسـرو اسـمش را عـوض کـرده تـا مبـادا ن مینوشی. مانوئل شانه باال انداخته بود»خسرو؟

. دانست که اسمش را جان گذاشتهتلفظ اسمش به انگلیسی چیز ناجوری از آب دربیاید اما نمی

ھـا بـا دسـت غـذا شـما ایرونی«: کرد گفته بـودطور که وسائلش را از روی میز جمع میمانوئل ھمان

»خورین؟می

طور مات نشسته بود روی صندلی و چیـزی نوشین ھمان. ته بودو بعد پشت کرده بود به نوشین و رف

کـرد موقـع جـواب دادن، کلمـات تـوی ھـول می. گفـتدوست داشت البتـه کـه چیـزی می. نگفته بود

نوشین حرصـی . آمدندانگار به زبان نمی. شدند کنار ھمآمدند اما انگار درست چیده نمیذھنش می

نیالم ھر چه کرده بـود نتوانسـته بـود . یز فشار داد تا شکستقدر روی مشده بود، نوک مدادش را آن

. ھمه عصبانیت نوشین را بفھمدعلت این

ھا، جان روی آشپزخانه بلوک نوشین بود گفته بود که شبھفته قبلش ماری، که اتاقش درست روبه

اش یھای خاکسـترایستد پشت پنجره، گفتـه بـود از چشـمکند و میچراغ آشپزخانه را خاموش می

ماری گفته بود برای ھمین است که ھیچ وقت پـرده . ترسد و از اینکه ھمیشه پشت پنجره استمی

.کشداتاقش را کنار نمی
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.نوشین بیرون رفت و منتظر ایستاد تا نیالم پیاده شود. اتوبوس جلوی در کالج ایستاد

. رفـتمانوئـل جلـوتر راه می.کردند حرف زدندشان میھایی که باید حلاحوالپرسی کردند و از تمرین

».کشی باھاش حرف بزنیخجالت می«: نیالم آستین لباسش را کشیدنوشین پا کند کرد، 

.نوشین سرتکان داد

آمدنـد امـا ھا تا نـوک زبـانش میحرف. توانستخواست با مانوئل بیشتر حرف بزند اما نمیدلش می

. رسیدمعنی میالم به نظرش پوچ و بیھای عھمه حرف. رفتندچرخیدند، پس میتوی دھانش نمی

کننـد و زنند، چطور اصال موضـوع پیـدا میدغدغه حرف میقدر راحت و بیکرد چطور ھمه اینفکر می

کـرد توانست، سـعی میخودش نمی. کنندھا بحث میای ساعتسر چه چیزھای معمولی و ساده

ت کـه حوصـله تـوی بوفـه نشسـتن را توی راھروی کالج نیالم به نوشین گفـ. شدعادت کند اما نمی

.ھای چوبی را باال رفترود سر کالس و راھش را کج کرد و پلهندارد و می

مانوئـل . نوشین لبخنـدی زد و سـالم کـرد. توی بوفه، مانوئل نشست کنار ماری، یوھانس و ماکسیم

د، کـاری نوشین دستی روی شانه ماری کشید و با یوھانس روبوسی کر. سر تکان داد و چشمک زد

گفـت تـو واھمـه داری از اینکـه مـادرش ھمیشـه بـه نوشـین می. که اصال عادت نداشت انجام بدھد

نوشـین . ھا عادت به روبوسی ندارنـدرفت که ایرانیاما یوھانس به خرجش نمی. کسی لمست کند

ودنـد و توضیح داده بود فقط دخترھا با دخترھا و یوھانس و مانوئل و ماکسیم با تعجب نگاھش کـرده ب

و نوشین وقتی گفتـه بـود فقـط بایـد بـا پسـرھا دسـت داد، چنـد »پس با پسرھا چی؟«:گفته بودند

.شان از خنده ریسه رفته بودندای ھمهدقیقه

ھای انگلیسـی ماکسیم و یوھانس راجع به مزه مزخرف قھوه. قھوه سفارش داد و نشست کنارشان

قـد . نشسته بود که خسرو از در اصلی بوفه آمد توحرف طور بینوشین ھمان. کردندبا ھم بحث می

رفـت و انگـار ھمیشـه خـدا از وری راه میزد روی گـردنش، یـکبلند بود با سری که ھمیشه لق مـی

نوشین نگاھش نکـرد، جـواب سـالمش را . شان ایستادیک راست آمد جلوی روی. چیزی ناراضی بود

خواست کمکـش کنـد تـا خریـدھایش را بـاال میھفته پیش که خسرو توی راھروی خوابگاه . ھم نداد

آد با آدمـی مثـل من خوشم نمی«:ھایش نگاه کرده و گفته بودراست توی چشمببرد نوشین راست

».شما معاشرت کنم

.ھای خریدش را برداشته و پشت کرده بود به خسروبعد کیسه

».وایسا بینم«:داد زده بودکشند خسرو با صدای جیغ مانندش، انگار که دو تکه آھن را روی ھم می

.ھا را باال رفته بودنوشین سرش را انداخته بود پایین و به دو پله

چـه در خوابگـاه و چـه کـالج، ھـر جـا کـه . بعد از آن خسرو مثل یک سـایه، ھمیشـه در کمیـنش بـود

زی چیـھـای چروکیـده و نگـاھی کـه انگـار ھیچپاییدش، بـا پلکرفت، نگاه خسرو بود که دائم میمی

شب ایـن شب و نصفه. دو حفره خالی بود انگار. نگاھش نه عمق داشت نه جذابیت. پشتش نیست

. سکیدشانخسرو بود که ھمیشه توی حیاط یا توی آشپزخانه بیدار بود و می

».وای باز این اومد«: ماری زیرلبی گفت
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ـــاز کـــرد و خـــودش را مشـــغول کـــرد ـــا ا. و ســـریع کتـــابش را ب ـــل ب ـــه مانوئ نگلیســـی خســـرو رو ب

: ای گفتبستهشکسته

»My friend, hello, good morning«

جا باالی سرشان ایستاد و موبایلش را بیـرون آورد، نگـاھی بـه شان دست داد و ھمانخسرو با ھمه

خسـرو . ماری نگاھی زیرزیرکی به نوشـین انـداخت. اش انداخت و دوباره گذاشت توی جیبشصفحه

ھای نانی را که پیدا بود از صبحانه روی پیـراھنش ریختـه، رویشان، خردهوبهمیز را دور زد، باز ایستاد ر

مقدمـه جلـوی روی مـاری یاز توی کیفش بسـته چـای کـوچکی در آورد و ب. با پشت دست پاک کرد

: گرفت

 »This gift for you my friend«

:طور نگاھش کرد و دست جلو نبرد، پرسیدماری ھمین

»What for?«

: ھای ماریآورد، زل زد به چشمرا پایین خسرو سرش 

»You are my best friend, this is just a gift for you, taste it then tell me what is your idea«

. خندیـد، مـاری چـای را گرفـتماری به نوشین نگاه کرد، نوشین به مانوئل که داشـت زیرزیرکـی می

:رو دستی روی بازوی ماری کشیدخس

»I am always at your service.«

»معنی این حرف چیه؟«:ماری انگار که نفسش بند آمده باشد رو به نوشین پرسید

رفـت نگـاھی فـه بیـرون میھا کرده بود و داشـت از در بونوشین به خسرو که حاال پشتش را به بچه

».این، این، یه ترجمه اشتباھه«: کرد

.در حقیقت، چیزی جز تعارف نیست» ن ھستیمتادر خدمت«و سعی کرد توضیح بدھد که 

».رو بزنه اومد توی اتاقمدیشب بدون اینکه در اتاقم«: مانوئل با پوزخند گفت

».رهتوی اتاق دخترھا ھم ھمینطوری می«: رد و نگاھی به نوشین انداختمزه کاش را مزهقھوه

کنـه، مـن اصرار ھم می. یا شامکنه به ناھاراما مھربونه، ھمیشه من رو دعوت می«: ماکسیم گفت

».کنهگم نه چرا باز اصرار میفھمم وقتی یک بار مینمی

»کنن؟ھا چی صداش میمیدونید عرب«:موھایش کشیدبعد دستی الی

».چرک دندون«:سرش را پایین آورد.ھمه نگاھش کردند

».Scary boyگن دخترھا ھم بھش می«: ماری چشم غره رفت. خندیدندپسرھا 

اصـال مـن چـه . آد کسـی بھـم دسـت بزنـهبـدم مـی«:ای را پرت کرد روی میزبعد بسته چای کیسه

»صمیمتی با اون دارم ھا؟

یه بـار منـو دعـوت کـرد بـه شـام، «:یوھانس کالھش را روی سرش جابه جا کرد و شانه باال انداخت

»...راستشکنه به ھمه، خیلی مھربونه اماای ھم بود، خیلی ھم کمک میشام خوشمزه

».راستش یه کمی غیر طبیعه«: من کنان به نوشین نگاه کردمن و
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ده تـوی آشـپزخونه بـه چیـزی به ھیچ کسی اجازه نمـی«: اش را روی میز گذاشتلیوان قھوهمانوئل

».آده، به نظرم یه کمی وسواسی میدست بزن

».چرک دندون چه بامزه«: نوک دماغش را خاراند و با خنده گفت

ھـیچ «: مـاری دسـتی روی بـازویش کشـید کردنـد،ھمگی برگشته بودند و به نوشین نگاه میحاال 

».پادھای ما رو میخوابه، ھیچ وقت، یا از پنجره اتاق یا از پنجره آشپزخونه داره اتاقوقت نمی

»نه؟! فکر کنم اگه یه دوست دختر بگیره کارش درست بشه«: ماکسیم خندید

اش را جلـو کشـید و سـرش را خـم کـرد افتاد، مانوئـل صـندلیگیجه میکم داشت به سرنوشین کم

ھای مانوئل خیره شد، مانوئل آنقدر نزدیک بود نوشین نفس عمیقی کشید و به چشم. طرف نوشین

مانوئـل . ھایش کرخت شـدهکرد دستنوشین حس می. ھایش را حس کردشد گرمای نفسکه می

»اینطورین؟ چرک دندون؟ھمه پسرھای ایرونی«: ابرو باال انداخت

. سـاعت شـروع کـالس بـود. ھا ھمگـی ایسـتادندحرف و حرکت مانده بود، بچهنوشین بی. و ایستاد

»خوای بیایی؟نمی«:ماری رو به نوشین گفت

توانسـت از جـایش تکـان بوفـه خـالی شـده بـود، انگـار نمی. نوشین سرتکان داد و گفت شـما برویـد

کندنی بود بلند شد و رفت توی کیفش را برداشت و با ھر جان. ندلیبخورد، سنگین شده بود روی ص

ھا از پشـت گداری صدای خنده بچـهگه. حیاط خلوت و ساکت بود. حیاط، و بدون چتر ایستاد زیر باران

حوصله رفـتن و نشسـتن سـر کـالس را نداشـت امـا دلـش . آمدھا بیرون میھای بسته کالسپنجره

طور که ایستاده بود زیر باران، سرش را بـاال بـرد و خیـره شـد بـه دو ھمان. خواست برود خوابگاهنمی

. کردھا داشت نگاھش میچشم خاکستری خسرو که از پشت پنجره یکی از کالس
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ھذیان

جـواب ترکـی را کـه تـوی آشـپزخانه . نوشین لیوانی چای برای خودش ریخت و پشـت پنجـره ایسـتاد

یوھانس گیتارش را تکیه داده بـود . شد حرف ھای ترکی را فھمیدداد، سخت میپلکید سرسری می

مـاری و ماکسـیم تـوی حیـاط بودنـد و فرانسـوی صـحبت . اش و چراغ اتاقش روشـن بـودپشت پنجره

.کردشنید که داشت با کسی فارسی صحبت میصدای خسرو را ھم از دور می. کردندمی

رفتنــد اش امشــب مینوشــین لبخنــد زد، دوسـتان تــازه. دادخالـد از تــوی حیــاط بــرایش دسـت تکــان 

زدن دائم فکر کنـد و لغـت که باید برای حرفاز این. حوصله نداشت. قبول نکرده بود برود. نشینیشب

.پیدا کند خسته شده بود

کـرد، کرد، کمـرش درد میدلش درد می. سوزاندسرما تا مغز استخوانش را انگار می. سردرد داشت

پنجـره را بسـت و بـه . اند توی مغزش، توی حلقش، توی قلبشکرد تمام دردھای عالم ریختهفکر می

چـراغ دیـواری بـرای . تاریک بـوداتـاق نیمـه. عادت چراغ آشپزخانه را خاموش کرد و تـوی اتـاقش رفـت

نوشین نشست لبـه . شدشد و بعد از چند دقیقه دوباره خاموش میخودش ھر از گاھی روشن می

ھایش را که روی تخت چیده بود تا بـه خیـالش چندسـاعتی ھا و کتابیک دست تمام جزوهتخت و با

بلنـد شـد و . آمـدصدای قھقھه دخترھا و پسرھا از تـوی کوچـه می. را درس بخواند، روی زمین ریخت

پـرده چـرک بـود، از چنـد جـا . فکر کرده بود باید این پرده را عوض کند یا بشوردش. پرده را کیپ کشید

.افته بود و زھوارش در رفته بودشک

فکـر کـرد امـروز را حسـابی . به سقف خیره شد. جرعه آخر را نوشید و پتو را تا زیر گردنش باال کشید

بـدجور گنـد زده . ھا، ھم آدرس پرسیدن و ھم خرید کـردنگند زده، ھم در جواب دادن به سوال معلم

.سوال کندروتر از آن بود تا ھرچیزی را دوبارید و کمفھمبود، لھجه تند و غلیظ مردم عادی را نمی

سرفه کرد، نـه . تابیدالی پرده توی اتاق مینور کمرنگی از البه. چراغ خاموش شد. رو به دیوارچرخید

. بغـض راه گلـویش را بسـته بـود. نشست، نفـس تـازه کـرد. آمدنفسش باال نمی. یک بار که چند بار

نبضــش انگــار روی . ختی برداشــت و شــروع کــرد بــه ورق زدنمجلــه را از روی پــات. چــراغ روشــن شــد

بـاز . مجلـه را پـرت کـرد وسـط اتـاق. زد، روی گلویش، گرم شده بود، داغ شده بودھایش میشقیقه

فکـر کـرد . کـرددید بغض کرده ھمیشـه دعـوایش میمینو تا می. ترکیدنمی. بغض لعنتی. دراز کشید

بـرای ھمـین شـاید، از گریـه . ست، حتی در بدترین شرایطھیچ کسی ھیچ وقت گریه مینو را ندیده ا

کـرد تـا بـه قـول تـوی اتـاق حبسـش می. کـرداش میآمد، ھمیشـه مسـخرهکردن نوشین بدش می

توانسـت گریـه نوشین حتی در خلوت خـودش ھـم انگـار نمی. ھای نوشین تمام شود"زر زر"خودش 

. چـراغ خـاموش شـد. آوردسـش را بنـد مـیبغض چسبیده بود به گلویش، عین یـک زالـو، راه نف. کند

شـان انگـار، عـین رسـید، ھمهساعت که بـه دوازده می. آمدھایش از توی راھرو میصدای ھمسایه

ھایشـان تـوی سـرش، تـوی حرف. زدنـدبلند بلند حـرف می. زدند بیرونھایشان میھا، از النهخفاش
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اشت بلند بگویـد، دوسـت داشـت دوست د. توی دلش گفت خفه شین. شدمخش، انگار کوبیده می

. لرزیـدتـب کـرده بـود، می. جا دراز کشیداما ھمان».ھاخفه شین عوضی«: در را باز کند و بلند بگوید

تر از آن بود تا جلو بیاید، تـا تـن داغ پدر ترسوتر و ھراسان. اش کندمینو تشت آبی آورده بود تا پاشویه

گفت؟ صدای گفتگـویش بـا پـدر مثـل پتـک کشید، چه میمینو یک بند ھوار می. نوشین را بغل بگیرد

پیچید، انگار تـوی بـازار صداھا توی سرش می. رفتخورد توی سرش، چشم ھایش سیاھی میمی

پوست تنش . ریخت روی پاھای الغر نوشینزد و آب میمینو یک بند غر می. مسگرھا ایستاده باشد

ھایش خواسـت دسـتمی. کردفقط نگاھش میمینو باالی سرش نشسته بود و . آمدانگار کش می

یک شب ھم «: را بگیرد اما مینو، دستش را پس کشید، رو به پدرش که کنار تخت نشسته بود گفت

».اش رو نداریعرضه نگھداری

. اش چشــم دوختــه بــود بــه نوشــینچردهپــدر شــانه بــاال انــداخت و بــا آن کلــه طــاس و صــورت ســیه

یـک دارو را چنـد «:گفـتمی. کـردطور تعریف میمینو ھمیشه این. داروھایش را پس و پیش داده بود

ھـا، ھرچـی ایـن داده، ھشت سالشه، خورده عین خنگ. بار داده بچه خورده، بچه که چه عرض کنم

».ھم خوردهاون

کرد انگار دارد یک داستان جذاب کمدی تعریـف ھا؟ مینو طوری تعریف میخندیدند یا خالهھا میدایی

ھایش دانست چطور لباش که انگار میبا آن خال درشت موروثی. زدطور که او حرف میآن. کندمی

.طور زیبا به نظر برسدرا باز و بسته کند تا آن خال، آن

ھا در گوش ھم خاله. رقصیدھای رنگارنگ میرفت و ھیکل تو پُر سفیدش میان آن لباسمینو راه می

زد و مینـو سـیگار آتـش مـی. خندیدنـدبعد زیرزیرکـی می»نوشین به کی رفته؟«:گفتندآھسته می

ــداخت و میتراشــش را روی ھــم میپاھــای خوش ــدان ــه نوشــین و از پشــت دود زل مــی. خندی زد ب

.خندیدمی

. کوبید توی سینه، تـق تـق تـققلبش می. نوشین چشم باز کرد. کوبیدیکی به در می... تق تق تق 

خـیس . قلبش انگار حاال توی حلقـش بـود. نوشین نشست. کوبیدمحکمتر به در مییک نفر محکم و

ساعت چند بود؟ . صدای عربده شنید. زدنفس نفس می. عرق بود

کشـید، انگـار پسر عربده می. کرد، تق تق تقیاشار کجا بود؟ چرا در را باز نمی. رفتسرش گیج می

:کشیدکوبید و فریاد میحاال با پا به در می

»Any body there«

:باز داد کشید

»Open the door, hey, open the fucking door«

گفـت البـد کـه نوشـین کشید، چیزھایی ھم به زبان خـودش میپسر داد می. نوشین پشت در رفت

.نوشین توی دلش گفت. خفو شو عوضی. یعنی نگھبان ندارد اینجا؟ خفه شو. فھمیدنمی

.سر حتما کلید ورودی راھرو را جا گذاشته بود یا شاید مزاحم بود اصالپ. قفل درش را چک کرد

پروانـه فلـزی چرخـی خـورد و زیـر نـور کمرنگـی کـه از . خبری از یاشـار نبـود. نه. موبایلش را برداشت

.نوشین رفت زیر پتو. ساعت چھار بود. زد برقی زدالی پرده بیرون میالبه
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».ھاچه غلط«:مینو گفت

نوشـین تنـد و . که حاال برگشته بود تا برای نوشین دست تکان بدھد نگاھی انداختـه بـودو به یاشار

مینو دستش را دراز کرد تا گردنبـدی را کـه یاشـار بـرای نوشـین ھدیـه . حواس پرده را کشیده بودبی

نفسـش . تقال کرد. نوشین تقال کرد. فشرده شد. دستش دور گردن نوشین اما ماند. خریده بود ببیند

...ھاھا، آن چشمآن چشم. نگاھش خالی بود، ته نداشت. کردمینو نگاھش می. ند آمده بودب

نشــینی حتمــا دانشــجوھا از شب. نوشــین چشــم بــاز کــرد. آمــدصــدای ســوت و دســت و خنــده می

حاال خیابـان . چراغ را خاموش کرد. چراغ باالی سرش روشن بود. ھوا روشن شده بود. برگشته بودند

مانـد تـوی شـاید می. حوصله درس و زبـان نداشـت امـروز. ساعت شش و نیم بود. دساکت شده بو

دوسـت داشـت ھمـین حـاال . یاشار زنگ نزده بود چرا؟ مینو کجا بود؟ فکـر کـرد کـاش برگـردد. اتاقش

.گشتبرمی

مینـو امـا رفتـه بـود . چند روز گذشته پـدرش چنـد بـاری زنـگ زده بـود. ھا ریخت توی سرشباز سوال

کـردن رود مسافرت حتما، بدون دغدغـه بزرگمینو حاال خوشحال و راحت می. زنگ نزده بود.مسافرت

.اماش بودهکردن تمام روزھای زندگیکه ھمیشه بھانه خراب. من

. قاب عکس یاشار را برداشت

ھـای قـاب بـا رنـگ طالیـی و قرمـز اش کنارهنخـورده، یاشـار بـرایچوب ساده و تراش. قاب چوبی بود

پشتش با خطی کـج و کولـه و بـا . چند ماھی طالیی و چند نقطه قرمز دور و برش. کرده بودنقاشی

:خودنویس مشکی نوشته بود

کشد مرابه آتش می«

» شعله چشم تو

ــو آن ــه چشــممین ــا اشــک ب ــود ت ــده ب ــه خندی ــن جمل ــه ای ــدر ب ــودق ــده ب ــن چشــم«:ھایش آم ھای ای

»ت رو گفته؟خروسیکون

جـایی کـه نوشـین و یاشـار خون خشکیده بـود البـه الی تـرک، ھمان. بودشیشه قاب حاال شکسته 

خـون خشـکیده بـود . ھا، طوری که قله دماوند ھـم پیـدا باشـد تـوی کـادرنشسته بودند کنار شقایق

.درست زیر پای یاشار
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موھای فرفری و آن خال موروثی

ری و ماکسـیم گفتـه بودنـد کـه تـا بـه حـال دیـروز مـا. روی آینه و به صورتش دقیـق شـدایستاد رو به

الی موھـای پُـر پشـتش کـه نوشین خندیده بـود، دسـتی البـه. اندموھای فرفری به این زیبایی ندیده

».کنیدشوخی می«: حاال از رطوبت چندین روزه حسابی وز کرده بود، کشیده و گفته بود

».دخترھای شرقی، اصال حرف ندارن«: ماکسیم گفته بود

نی ھسـتی کـه مـن باھـاش تو اولین دختر مسلما«:کرده بود به آواز خواندن و بعد گفته بودو شروع

».زنمحرف می

».ای دخترتو معرکه! چه خال قشنگی ھم داری«:ماری گفته بود. اش گرفته بودنوشین خنده

شـد بھتـر و بعد ماری و ماکسیم شروع کردند به بحث کردن که کال چند نوع خال وجـود دارد و کجـا با

گرفـت کـه ماکسـیم رو بـه شـان داشـت بـاال میبحث. ھایی دارنـدھا و چه انـدازهاست و یا چه رنگ

: اش گفتنوشین کرد و با لھجه غلیظ فرانسوی

»Sorry, we are French, like to discuss about nothing«

و بلند بود تـا روی موھایش لخت . ھایش کوچک و ریز بود و پوست گندمی داشتچشم. ماری خندید

فقـط ھـم بلـدیم «:زد گفـتطور که سیبش را گاز میبه خنده ھمان. کرد ھیچ وقتآرایش نمی. کمر

».No,no,noھمیشه . مخالفت کنیم

حـاال کـه در آینـه . نوشین توی دھنش آمد تا بگوید باید خال مـادرم را ببینیـد کـه زود حـرفش را خـورد

ثی، ھرچند به بزرگی و پُـر رنگـی مینـو نیسـت امـا جـایش کـه دید، این خال مورودقیق شده بود می

ھای عـین ھنرپیشـه. با نوک مداد چشم فقط یه کمـی پـررنگش کـن«: ماری گفته بود. جاستھمان

».یه رژ قرمز و دیگه ھیچی... شیکالسیک می

دختـر، صـاف «: بـه آرامـی پشـتش زده بـود. بعد بلند شده بود و نوشین را مجبور کرده بود تا بایسـتد

».صاف

.نوشین قوز کمرش را صاف کرد

».مثل یک پرنسس. شکم تو، سینه جلو«:ھای بداخالق شده بودین معلمماری که حاال ع

انگـار مـاری . صورتش را عقب و جلـو بـرد. نوشین مداد چشمش را برداشت و روی خال را پر رنگ کرد

ھـا ھـایش ریمـل زد، مژهبه مژه. فتگھایش آنقدرھا ھم ریز نبود که مینو میچشم. گفتراست می

رژ لبی را کـه دیـروز بـا . خندید، از ته دل خندید. اش را باال کشیدایھای قھوهباال رفت و گوشه چشم

.رژ قرمز بود، به رنگ خون. ماری خریده بود از کیفش در آورد

»کالب؟امشب میای نایت«:نیالم پرسیده بود
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ور جاھا نرفته است ھمه دھانشان باز مانده بود که چطور ممکـن ھمین که گفته بود تا به حال این ج

پـس چطـور زنـدگی «: ھـا گفتـه بودنـدتراست؟ و ھمین که گفته بود در ایران مـا کـالب نـداریم، جوان

»جا؟کنید آنمی

.فکر کرده بود خیلی راحت

ت نداشـت انگـار، بـا دوس. از ھمان ساعت بود که دوستانش اصرار کرده بودند که باید بیایی و ببینی

فقط جای مینو خالی بود تا این لحظـات . دانست، نمیترسیدآمد یا میاش جور در نمیخلق و خوی

اش که به ثانیه کرد، با آن دلربایی ذاتیھایش میحتم داشت فوری خودش را قاطی دوست. را ببیند

. ھـا نشـوقاطی این آدم«:تگفو بعد زیر گوش به نوشین می. رسید تا ھمه را محو خودش کندنمی

».دوست نیستن که

ای داشـت، یـک تـاپ ھمرنـگ ھای درشـت قھـوهاش پولکاش را پوشید که رویدامن کلوش مشکی

گوش قـدیمی مـادربزرگش را کـه طـرح بتـه جقـه داشـت و حـاال ھمـه شال سـه. دامن ھم تنش کرد

ل ھم مانند دامـنش، زمینـه شا. ھایش انداختاش عاشقش شده بودند، روی شانهدوستان اروپایی

ھایش ریـش ریـش بـود و تـا کمـر گوشه. ای و زرشکی و طالییھای قھوهمشکی داشت با بته جقه

سـر . ه زدھایش صـاف کـرد و جلـوی شـال را گـرشال را روی شانه. ماری نگاھش کرد. آمدپایین می

».هبرای رقص عالی. ھیکلت ھم خوبه، نه زیادی الغر نه زیادی چاق«: تکان داد

».خوش استیلی«: گفتبوسید و میگونه نوشین را میھمیشه . یاشار ھم یک بار این را گفته بود

ھمه طول کشیده بود اش اینزد؟ کجا بود این روزھا، چطور بود که مسافرت کاریچرا یاشار زنگ نمی

خبر؟ قدر بیھم اینو آن

رسـاند یـک روز گفتـه بـود کـه گوش نوشین میاش، اخبار فامیل را به ھای ھر روزهسیما که با ایمیل

پــیش «:پــدر کجــا بــوده؟ ســیما نوشــته بــود. یاشــار را دیــده دم در خانــه، یــک لنگــه پــا منتظــر مینــو

»!ھاشپروانه

.و یک شکلک شیطانی ھم پشت بندش گذاشته بود

. ن بـزرگزد پشت یـک سـاختمارفت، دور میھا باال میصفی که از پله. حاال ایستاده بودند توی صف

روشــان بیــرون صــدای بــیس موســیقی از ھزارتوھــای دیوارھــای آگوســتیک ســاختمان دو طبقــه روبه

. درخشـیدھای نئون بنفش به دیوار آویزان بود زیر بارش بـاران میکالب که با چراغاسم نایت. آمدمی

شدن به سـالن ھایی که منتظر وارد دو مرد کوتوله پانچو بر دوش، دائم توی جمعیت و بین صف جوان

شان ریختـه بودنـد بـه بقیـه تعـارف ھایی را که در کاسه کاله مکزیکیخوردند و چیپسبودند، وول می

داری پیدا کـرده شان روی صورت کج شده بود و قیافه خندهھای پت و پھن مصنوعیسبیل. کردندمی

. ای استحوصله نکرد از کسی بپرسد که این دیگر چه صیغه. بودند

الی موھـایش آزادانـه باران را دوست داشت، و این ھوای سرد و این باد را کـه البـه. باز کردچترش را 

ھا شـان روی سرشـانهبسـت، از رھـا کردنبرای ھمین بود که موھایش را ھیچ وقت نمی. پیچیدمی

. آمدخوشش می
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کشـیدن به صف طوالنی پشت سرش نگاھی انداخت و فکر کرد چقـدر از تـوی صـف مانـدن و انتظـار 

اش ھای تھران افتاد که ھیچ شباھتی با صفی کـه حـاال تـویھای طوالنی بانکبیزار است و یاد صف

نـیالم و ماکسـیم کنـار دسـتش ایسـتاده بودنـد بـه فرانسـه . یک پله باالتر رفت. ایستاده بود نداشت

ھای تبـرق نگـاه ماکسـیم و شـیطن. کشـیدندای سیگار میحرف زدن و ماری و خالد داشتند گوشه

.آورنددادشان که چقدر ھمدیگر را دوست دارند و چقدر به روی ھم نمینیالم از دور لو می

ھا را دوتـا تلـو خـوران، پلـهگداری، پسر جوانی، بطـری بـه دسـت و تلوگه. رفتصف آرام آرام جلو می

ال واضـح و گاردھـای دم در حـا. گذشـتزد و از میـان جمعیـت میآمد پایین، به بقیه تنه مییکی می

سـبیل . سـیم بـه دسـترنگ و بیھـای شـبھای تراشیده، کتچھارشانه با کله. شدندتر میواضح

ماکسـیم زیـر گوشـش گفـت کـه . اش را بگیـردآنھا را که دیـد دیگـر نتوانسـت جلـوی خنـدهمصنوعی

ھاست و یک چیز دیگر گفت که نوشین خوب نفھمید اما سرش را تکان داد کـه امشب شب مکزیکی

شان را نشان دادند و ھای شناساییجلوی ورودی در، قبل از ورود به ساختمان، کارت. نی فھمیدهیع

ھــا را پوشــی شــدند کــه زن و مــردی انتھــایش ایســتاده بودنــد پشــت میــزی و پولوارد پــاگرد موکت

ت شد به یک سالن کوچک که حاال باید کـسوتر در دیگری که باز میدادند و آنگرفتند و قبض میمی

.ھا ایستادندماری و نیالم توی صف تحویل کیف. خواستنددادند اگر میشان را تحویل میھایو کیف

ای از آنھا جدا شـده نوشین، پشت به بقیه، خیره به سالنی مانده بود که تنھا با یک در بزرگ شیشه

پشـت برگشـت و. ایسـتاد. نوشـین پـا پـیش گذاشـت. لرزانـدھا را میبیس موسـیقی شیشـه. بود

ھـوا او زد و بیجمعیت تنه مـی. چشم چرخاند. زدسرش را نگاه کرد که حاال از جمعیت سیاھی می

تر نزدیـک. چرخیـدوار میھا دایـرهرنگی روی شیشـهنـور فسـفری و سـرخابی. کشیدرا به کناری می

ا سـفت بغـل کـیفش ر. آمـددود میالی رقص نور و مهصدای جیغ و خنده از توی تاریکی، از البه. رفت

. ھای ماری را سفت چسبیددستش را در تاریکی دراز کرد و دست. ماری از دور صدایش زد. کرد

در باز شد و صدای مدونا که تنھا چھار دقیقه فرصت داشت تا دنیا را نجات بدھد، بلندتر از حد ممکن، 

اری خـودش را بـا مـ. کشـیدرفت و توی جمعیت سـرک مینیالم جلوتر راه می. ھایش را پر کردگوش

چـی «:مـاری کنـار گوشـش داد زد. ھنوز بازوی ماری را سفت چسبیده بـود. دادریتم آھنگ تکان می

»خوری؟می

تر کشـیده نوشـین جلـوتر کشـیده شـد، عقـب. و بعد میان جمعیت که کنار بار ایستاده بودند گم شد

روی ای، روبـهید و ایستاد گوشهخودش را از میان دیگران کنار کش. شد، پاھایش انگار روی زمین نبود

شـان را صـاف ھایکردنـد، چـین لباسدخترھا با دقت خودشـان را تـوی آینـه نگـاه می. یک آینه بزرگ

زد، شان مـیکردند، کسی صدایشان را روی پیشانی مرتب میھای خیس از عرقکردند، چتریمی

نـور . سـالن تاریـک شـد، جلـوتر رفـت. ای خیره به تصویر خودش در آینه مانـدنوشین لحظه. رفتندمی

ھای رنگی، با شروع آھنگ بعدی، انگار پاشیده شد روی دود سیگار  و حبابو الی مهسرخی از البه

ر خورده بود از روی سرشـانه. زدای دامنش حاال برق میھای قھوهسرش، پولک ُ شـال . ھاشالش س

.ریک شدسالن تا. را برداشت، برگشت، خودش را در آینه نگاه کرد
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خـورده ھـای نیماز کنار میزھایی که پر بود از لیوان. زدنددنبال دوستانش راه افتاد که سالن را دور می

. کردنـددید که چطور دنبالش میرد نگاه پسرھا را می. ھای سر و ته شده رد شدندمشروب و بطری

ــویش داشــت راه می ــه جل ــت گذاشــتدســتش را روی شــانه ماکســیم ک رگشــت و ماکســیم ب. رف

.اختیار فشار دادنوشین شانه ماکسیم را بی. چشمکی زد

ھــا اعــالم کــرد کــه امشــب شــب مخصــوص دانشــجویان اســت و شــب جــی بــین یکــی از آھنگ.دی

. بندش یـک آھنـگ معـروف عربـی گذاشـتھا و باز چیزی گفت که نوشـین نفھمیـد و پشـتمکزیکی

شـان را بـاال بردنـد و شـروع ھـای مشروبخواننده که شروع کرد به خواندن، پسـرھای عـرب گـیالس

ماکسیم زیـر گـوش . خواندکالب بود که حاال عربی مینیمی از سالن بزرگ نایت. خوانیکردند به ھم

»این آھنگ مال ایرانه نه؟«: نوشین داد زد

».یهاین عربی«:سر تکان داد که نه و بلند گفت

.بابت اشتباھشو بعد معذرت خواست ».تشخیصش دشواره«: ماکسیم گفت

کردند یادشان بدھنـد شان را گرفته بودند و سعی میدخترھای اروپاییپسرھای عرب دست دوست

یعنی آنقـدر سـخت بـود قـر کمـر؟ جـای یاشـار خـالی کـه . اش گرفتنوشین خنده. که چطور برقصند

ه بود نـه جـواب یاشاری که حاال یک ھفت. بر کندھایش از خنده رودهدار شود و ھمه را با شکلکمیدان

.زدداد و نه به او تلفن میھایش را میایمیل

».خواد منو ببوسهماکسیم می«: گفتنیالم در گوش نوشین. عدی را گذاشتجی آھنگ ب.دی

»خب؟ تو چی؟«: شنید، گفتنوشین که به سختی صدای نیالم را می. و ریز خندید

».دونمنمی«: نیالم شانه باال انداخت

شـد بـه ھای ریزی داشت که تنھا از یک پدر افغان میچشم. ھای نیالم نگاھی کردنوشین به چشم

دور شرت و شلوار جین ساده آمده بود، یـک دسـتمال گـردن سـرخابی بسـته بـود با یک تی. ارث برد

»کنی؟طوری نگاه میچرا این«: نیالم زد زیر خنده. گردنش

بـه دختــر و پســری کـه داشــتند ھمــدیگر را طور کـه خیــره بــودآنکــه نگـاھش کنــد، ھمــاننوشـین بی

»شون؟ببینم اینجا پسرھا از دخترھا اجازه میگیرن برای اینکه ببوسند«: بوسیدند، گفتمی

: نوشین فکر کرد چه جالـب و گفـت. چرخاند توی جمعیت، سرتکان دادطور که چشم مینیالم ھمان

.ھا که نوشین خیلی دوست داشتنیالم باز خندید، از ھمان خنده» .آدتو ھم که بدت نمی«

ھای عجیـب درسـت ھـا شـکلرقص نورھا روی بدن آدم. شد و رنگ به رنگسالن تاریک و روشن می

ن تا راحت. کردمی . ھا را ببیندتر بتواند آناز دوستانش دور شد و ایستاد کنار سِ

ایشــان را تکــان ھکــرد کــه بــا ھــر ضــرب آھنــگ، تنــد و محکــم بدنبــه دخترھــا و پســرھایی نگــاه می

. رفتنــدکشــیدند، جلــو و عقــب میشــدند، ھمــدیگر را در آغــوش میدادنــد، بــه ھــم نزدیــک میمی

خواھنــد ھــم را ببوســند و ســرآخر کردنــد کــه انگــار میقــدر بــه ھــم نزدیــک میھایشــان را آنصورت

رقصـند، بـا یھا بـا ھـم مطور که ایرانییعنی نه آن. کردندگشتند و از پشت ھمدیگر را بغل میبرمی

ــه ھــم، بدنش ــه پشــت ب ــه روی ھــم ن ــه کرشــمه میفاصــله، روب ــا کــوبش، ھایشــان ب ــه ب چرخــد ن
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تر وقــت از یــک حــدی نزدیــکچرخــد و آن فاصــله ھیچھایشــان چــه نــرم و آھنگــین روی ھــوا میدست

.وقتھیچ. شودنمی

م کـرده بـود سـرش را خـ. جلوتر رفت و ایستاد کنار سکوی بزرگی که مشرف بود به سـن زیـر پـایش

پسـر . داد کـه سـنگینی دسـتی را دور کمـرش حـس کـردپایین داشت برای اشکان دست تکان مـی

»رقصی؟می«:پسر گفت.دستش را پس زد،. شناختیقدبلندی که پشتش ایستاده بود را نم

: پسر گفـت. و نگاه کرد به جایی که دوستانش ایستاده بودند قبلتر و حاال خالی بود»نه«:بلند گفت

:و بعد دستش را گرفت» .ھی لبخند بزن«

»Just feel the beat«

رفـت و . ، خالد را که از دور دیـد نفـس راحتـی کشـیدھای پسر بیرون کشیددستش را از میان دست

».الکلش کمه. بیا برای شروع خوبه«: دستش دادماری رسید و بطری کوچکی. کنارش ایستاد

شانه باال انداخت و پـا بـه پـا . دادمزه کرد، مزه لیموناد میکمی مزه. نوشین بطری را دستش گرفت

ریــتم آھنــگ را دوســت داشــت امــا انگــار خجالــت . جــی آھنگــی اســپانیایی گذاشــته بــود.دی. شــد

خالـد ھـم . رقصـیدتوجه به بقیه، تنھا میماری جلوی رویش، بی. کشید تا تکانی به بدنش بدھدمی

داد و انگار که دنبـال کسـی بگـردد، سـرش را جلو و عقب میاش کنار ماری، بطری آب به دست، تنه

شان دستی تکان داد و بـه در خروجـی اشـاره ماکسیم از دور برای. چرخیدھا دائم میمثل گنجشک

».دوست داشتی اینجا رو! ھی نوچی«:خالد بازوی نوشین را گرفت و پرسید. کرد

. یعنی آرهسرتکان داد شنود، ایش چیزی نمیھکرد دیگر گوشنوشین که حس می

چنـد پسـر جـوان وسـط . کشـیدھـایش ھنـوز سـوت میگوش. ساعت سه صبح بود که بیرون آمدنـد

ھـایش را در آورده بـود و زدنـد و دختـری کـه کفشخیابان داشـتند یـک دل سـیر ھمـدیگر را کتـک می

. یــه کــردناش تکــه تکــه و پــاره شــده بــود کنــار ایســتاده بــود بــه جیــغ کشــیدن و گرجــوراب شــلواری

کنی پاچـه تـو شان میدیدند زیادی نگاهشان کند که مست بودند و اگر میدانست نباید زیاد نگاهمی

تر از ھمیشه یک تاکسـی گرفـت و ھمگـی سـوارش شـدند بـه مقصـد خالد سریع. گرفتندرا ھم می

.خوابگاه

*1-4 minutesآھنگی از مدونا
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ھاپروانه

. کـردھا را تماشـا میھا و داشـت رقـص پروانـهنوشین دراز کشیده بود روی چمن. ھانهھا، پرواپروانه

توانسـت ھا از کدام نوع و دسته ھستند، شـاید میدانست که این پروانهاگر پدر بود حتم داشت می

.کردھای نر را خشک میھر چند پدر فقط پروانه. حدس بزند نر ھستند یا ماده

ھا باال و کنان، انگار که روی قایقی نشسته باشند و آن قایق روی موج، رقصسه دسته پروانه رنگی

.شانگشتند سر جای اولزدند و باز برمیپایین برود، مسیر مشخصی را در پارک دور می

ھا را لخـت کـرده و روغـن زده بـود تـا نـیالم سرشـانه. نوشین سرش را گذاشته بـود روی پـای نـیالم

فتاب داغی بود که بعد از یک ھفته آسمان خاکستری و ھوای بارانی، حاال آ. تر شودپوستش گندمی

ھا و مردھا، دخترھا و پسـرھا جمـع شـده گوشه گوشه پارک زن. چسبیدبه تمام اھالی کمبریج می

خوانـدن و یـا گیتـار گرفتن و کتاببودند، روی زیلویی نشسته یا در حال بازی فیریزبی، مشـغول آفتـاب

ھای رنگــی از کاســکتســوارھایی کــه پشــت ھــم ریســه بودنــد، بــا کاله، دوچرخهھــر از گــاھی. زدن

.پریدندھا آزاد بودند و برای خودشان باال و پایین میسگ. شدندکنارشان رد می

زدنـد ای دستشـان بـود، موسـیقی جـایی را میگروه موسیقی کوچکی، کناره پارک، سازھای کوبـه

آھنگ بود و با حال و ھوای امروز پارک کامال ھمـاھنگی خوششبیه ھند یا آفریقا که به گوش نوشین

شده رنگی کـه معلـوم بـود روزھـای ھیکلی بودند با موھای بافتهھای درشتھا زنموزیسین. داشت

شـده و ھـای آبیزیادی است شسته نشده، با یک تی شرت و شـلوارک سـاده بـر تـن، بـا خالکوبی

ایستاده بودند و با خنده و شادی بـرای خودشـان . ویزان بودشان آجای بدنھایی که از ھمهپیرسینگ

. زدندو جمعیت کمی که دور و برشان بود آھنگ می

مرطوب، احساس سـبکی ھای نیمهنوشین با یک پیراھن گل و گشاد صورتی، درازکشیده روی چمن

پـارک، تـوی ھـای تـویجا کرد تـا بـرخالف آدمھایش، کمی خودش را جابهتکیه داد به دست. کردمی

چیـزی نخـورده . ه بود امروز ماری برایش مشروب الیتی خرید. سایه درخت چنار کنار دستش بنشیند

آمد، یوھانس گیتـار بـه دسـت داشـت بـا کسـی سـالم و خالد از دور می. سرش به دوران افتاده بود

گذاشـته ھایش طور که دسـتش را روی چشـمکرد و ماری، دراز کشیده کمی دورتر، ھمانعلیک می

چسبید، نیالم دراز کشید به پھلـو و دسـتش را گذاشـت زیـر خنکای باد حاال می. بود، خواب بود انگار

»گفتی بابات کلکسیون پروانه داره؟«:سرش
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شان را از چنـدین و چنـد متـری بـه راحتـی ھاینوشین مشغول تماشای مردمی بود که صدای خنده

نیالم موبایـل نوشـین را از روی زمـین برداشـت و . ن دادمشروبش را مزه مزه کرد و سرتکا. شنیدمی

»تو ھم البد دوست داری نه؟«:اش نگاھی انداختبه پروانه آویزان فلزی

شـده تحـرک، سنجاقطور خشـک و بینه آن. ھا را زنده ببینددوست داشت پروانه. شانه باال انداخت

یافـت، انگـار از در جـادویی شـان راه میخانهای تـویاما پدر ھمین که به اتـاق پروانـه. به سینه تابلو

تاریک، نوشین برای خودش آنجا در آن اتاق سرد نیمه. خندیدشد و میخلق میگذشته باشد، خوش

گوشه دنجـی داشـت، میـان کمـد و دیـوار، درسـت زیـر پنجـره، کـه فـرش کـوچکی پھـن کـرده بـود و 

ربی، زن و شوھر و دو بچه، که گاھی نوشـین، یک خانواده با. ھایش را چیده بود کنار ھمبازیاسباب

شـان صـحبت بهھا را ببینند و طوری راجعبرد تا پروانهھایش ھم شده، آنھا را میبرای تفریح عروسک

نوشین حتـی، روزھـایی کـه پـدر بـا دوسـتانش . کننداند و دارند پرواز میشان زندهکرد انگار ھمهمی

ھــای یــا گــراز، اجــازه داشــت تــا از کتابخانــه پــدر، کتابرفتنــد شــکار خــرسای میبــرای چنــد ھفتــه

ھـای ھایش توضیح دھد ھـر کـدام از ایـن بالای بنشیند و برای عروسکدارش را بردارد، گوشهعکس

ھا و پاھا و بنـدھا چـه معناھـایی دارد مـثال و بـرای خـودش رنگارنگ مخملین، ھر کدام از این شاخک

شـان ھـر روز کـدام مادرھـایی دارنـد بـه چـه زیبـایی و مادرھایھا، ھـربافت که ایـن پروانـهقصه می

.کودک با نان و پنیر بخورندکنند تا موقع دیدن برنامهشیرین درست میشان چاییبرای

شان را که مادربزرگ ھای خوابشان، لباسبرد توی خانهھا را میعروسک. بستوقت کتاب را میآن

خواباندشـان، طـوری کـرد و روی زمـین میشان میدوخته بود تنشان ھای اضافی برایاز تکه پارچه

شـان بـرده باشـد و زن و شـوھر، ھا، انگار که اتاق مجزایی دارند، سرھایشان کنار ھم، خوابکه بچه

ھای ابدی، طوری پیش ھم بخوابند که زن سرش روی سینه مرد باشـد و دسـتش مھربان با آن خنده

.ھا دیده بودکه توی فیلمطور جایی روی گردن مثال، ھمان

ش برای شکار برنگشته بود، اینوشین اما یک روز صبح، که پدر ھنوز از سفرھای چندین و چند ھفته

اش بـود، نوشـین کنـار درسـت روز اول مدرسـه. ھا را خـالی دیـدوقتی توی اتاق رفت، جای عروسک

ھـا را کشـید و فھمیـد کـه دیگـر آنھا دسـت مانـده از عروسـکھای جادیوار زانو زد، به رخت و لباس

بازی را مینو تھدید کرده بود که با شروع شدن مدرسه، بھتر است فکـر و خیـال عروسـک. نخواھد دید

. کنار بگذارد

جا کـز کـرد از ترس مینو، که به قول خودش دوست نداشت صدای زر زر یک دختربچه را بشنود، ھمان

از اول صـبح، کـه مـادرش زودتـر از بقیـه مادرھـا تـوی حیـاط طور کـه کنار دیوار، بغضش را خورد، ھمان

تالش برای پیدا کردن مادرش شـبیه تـالش بـرای . مدرسه تنھایش گذاشته بود، بغضش را خورده بود

.ای نداشتھایش، فایدهپیدا کردن عروسک

ورده ای گل صـحرایی آسوخته از سفر برگشته بود و برای نوشین، دستهآن شب، پدر خسته و آفتاب

ھـایش را در ھـم کشـیده و بـا فریـاد ھایی بود که ایستاده بود رو به روی مینو، اخمازمعدود شب. بود

ــا عروســک ــود ت ــودمینــو جیغ. ھای نوشــین را ســرجایش برگردانــدخواســته ب ــان گفتــه ب احمــق «:زن
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خـت ریھای بیھـا؟ جـز ھمـین گـراز و خـرس و ایـن پروانـهفھمی؟ تو از زندگی چی می. کشحیوون

»فھمی از زندگی؟مسخره چی دیگه می

بـه چـه . ورور و اونفھمم کـه دائـم پالسـی ایـنھرچی ھست از تو بیشـتر مـی«:پدر داد زده بود که

»تاق من؟حقی پات رو گذاشتی توی ا

».رمھرجا بخوام می. خونمه، حقش رو دارم«:مینو گفته بود

خونه تو؟ تـو؟ «: ھایش خون افتاده بود، چشمپدر یک قدم نزدیک مینو شده بود، صورت به صورت ھم

»...یزنیکه

.مینو دست نوشین را کشیده بود و برده بود توی اتاق خوابش و حبسش کرده بود

طور کـه نوشـین را بـا آرامـش روی قبل از آنکه در را ببندد، المپ اتاق را باز کرده و موقـع رفـتن ھمـان

».شیتا آدم«:نشاند به تحکم گفته بودتختش می

.قدر خیره مانده بود به المپ توی حیاط تا خوابش برده بوداتاق تاریک بود، نوشین آن

ھایش را بست، فکر کرد چند سالی بوده که این خاطره را فراموش کرده، سـعی کـرده جـایی، چشم

آیـد کـه سـوی دنیـا، چیزھـایی بـه یـادش میپس و پشت ذھنش آن را دفـن کنـد و حـاال، اینجـا، این

. گریختهھا میھا از آنسال

»Nochi, where are you? Are you ok?«

.زد باالی سرش ایستاده بودھای سفیدی که توی صورت سیاھش برق میخالد خندان با دندان

:اش گفتلھجه عربیھایش و با تهای خیره ماند به چشمنوشین نگاھش کرد، خالد لحظه

»What are you thinking about? Why are you so sad?«

ای میـوه و یـک کیسه. آنکه منتظر جواب نوشین باشد، ھیکل درشتش را روی زمین انداختو بعد بی

ماری نشست و گوشـه . ھاسیگاری گیراند و لم داد روی چمن. باکس آبجو برای دوستانش آورده بود

ھـای مختلـف، حـاال تھـای مختلـف بـا ملیآدم«: آبجو را از دست خالد گرفتپلکش را خاراند، قوطی

».ھم، اینجا توی یک پارک وسط کمبریجکنار 

گشت سوئیس، بغضش را خورد و بـا آتـش شد و باید برمینیالم که تا دو ھفته دیگر ترمش تمام می

شـان نوشـین از دور نگـاه. ھا برداشـتسیگار خالد سیگاری روشن کرد و قوطی آبجو را از میان چمن

کدامشـان اینجـا شان و تا ماه دیگر، ھیچشناختھمین یک ماه پیش نمیھایی که تاکرد، به آدممی

وقت شد، شاید ھیچخور نمیھا دمھا یا با ژاپنیوقت با عربفکر کرد اگر یاشار بود شاید ھیچ. نبودند

.شدشان نمیدوست. رفتشان نمینزدیک

.کردشان میآرام نشسته بود و نگاهکردند، ماری ھای ماری پرواز میھا حاال، دور شانهدسته پروانه

:اش کرد و به خنده رو به ماری گفتنیالم دمر خوابید و دستش را ستون چانه

»Saint Mary.«

یوھانس گیتارش را بغل گرفت، ماکسیم و مانوئل و چند نفر از پسرھای خوابگاه که . ھمگی خندیدند

چـی داشـتند قـدم رو بـا مـرد کافـهاشـکان و خسـ. شناختشان دورشان نشسـته بودنـدنوشین نمی

نوشـین نزدیـک نـیالم . یوھانس گیتارش را کوک کـرد. زدند و برای نوشین از دور دست تکان دادندمی
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ماکسـیم معلـوم بـود حسـابی مسـت . شد و کنارش نشست و بطری خالی را کنـار پـایش گذاشـت

یوھـانس ھـم کـم . خوانـدنکرده، مثل ھمیشه تلو تلو خوران شروع کرد شعری را به زبان اسپانیایی

خالد رویش را طرف دیگری برگردانده بود و ماری، بـه یوھـانس خیـره مانـده . کم شروع کرد به نواختن

.بود بدون آنکه پلک بزند

صـدای . رفـتھـای آجـری پـایین میھـای قرمـز و دودکشھای یک شـکل بـا بامخورشید پشت خانه

جوشـش گـرم اشـک را . در نگـاه دوسـتانش دیـددورگه ماکسیم که اوج گرفت، نوشین برق اشک را

ھا، بعد از حتی به دنیا آمدنش، جایی درونش گم شده بـود، فرامـوش حس کرد که انگار از پس سال

. شـان کنـددیگر تالش نکرد تا پنھـان. ریختشده بود و حاال، در خنکای یک عصر تابستانی، بیرون می

. ھا گم شدندبال، میان درختنگاه کرد که سبکھاھا سرازیر شده بود و نوشین،به پروانهاشک
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I kissed the girl…

»ترسی مادر؟توی غربت نمی«:مادربزرگ زنگ زد و با صدای لرزانش گفت

».طورھا ھم نیستنه اون«:ازه دوش حمام را باز کرده بودتنوشین 

».ھاخودت رو حفظ کنی«:مادربزرگ باز غر زد

ھـا آمـد و شـد نکنـی، با ایـن فرنگی«: کنان گفتفیندربزرگ فینما. و خندیدبرد زیر آب داغدستش را

».نوشین، مادر جون، ببین چند بار گفتم، برگردی ھزارتا حرف پشتته

حولـه حمـام را از دورش بـاز کـرد و آن را . ھایش را روی میز چید، سرخابی، طالیی، قرمزنوشین الک

اول به کف دست و بعد به پاھـایش . کننده را از روی کتابخانه برداشتطوبکرم مر. روی تخت انداخت

نوشـین . داد، تلـخ و شـیرین بـودکـرم بـوی عسـل و بـادام مـی. مالید، کاری که از مینو یاد گرفته بود

ھــا، ســرخابی را از میــان الک. دوســت داشــت، ھمیشــه بوھــای تلــخ و شــیرین را دوســت داشــت

Katyآھنـگ جدیـدی از . اتاقش چرخـی زد و صـدای رادیـو را زیـاد کـردھمانطور برھنه توی. برداشت

Perryدیده بود که دخترھـای نوجـوان آن را تـوی اتوبـوس و . شدبود که دم به ثانیه از رادیو پخش می

که یک دختر دیگر را بوسیده ترانـه به اینخواننده که خودش دختر جوانی بود راجع. خوانندھا میپارک

. آھنگش در عرض چند ھفته حسابی گل کرده بودخواند و می

گـرا ھاشـان ھمجنسآھنگ را زیر لب زمزمه کرد و یاد نیالم افتاد که اصرار داشت یکـی از ھمکالسی

گفـت نوشـین ھـم می. زنـداست و به نوشین گفته بود که دخترک تایلندی دائم به بدنش دست می

ایــران ھــم خــب، مــثال شــده کــه دخترھــا در کــه در ھــای فرھنگــی اســت و اینشــاید بخــاطر تفاوت

کدامشـان ھا با ھم برقصند، حتی دست ھمدیگر را بگیرنـد، ھمـدیگر را بغـل کننـد ولـی ھیچمھمانی
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رفـت و نوشـین بـه خـرجش نمی. گفت که آن حس فرق داردنیالم لجوجانه می. گرا نباشندھمجنس

قـدر ھـا سـردر بیـاورد و آنگ بقیـه ملتاصرار داشت به نیالم بفھماند بھتر است کمی بیشتر از فرھن

. قضاوت عجوالنه نکند

یاشار خندیده بود، چند دقیقـه . بوسیدن یک دختر چطور ممکن است باشد؟ از یاشار ھم پرسیده بود

»ی تا حاال فکر کردی به اینکه ازھمجنس خودت خوشت بیاد؟راست«:نوشین گفته بود. طوالنی

»!ھاریتو داری از دست میدختر«:کنان گفته بودیاشار خنده

».ھاگم ھمین االن برگردیمی. فکر و خیال نکن«:بودبعد گلویش را صاف کرده 

»به حرف تو ھست مگه؟«:نوشین خودش را در آینه نگاھی کرده و گفته بود

. و بعد پشیمان شد از حرفی که زده بود

:واندکرم را به گردن و صورتش مالید و بلند ھمراه با خواننده خ

»I kissed the girl and I likedit«

.ھایش را بست و سعی کرد تخیلش را بکار بیندازدچشم

صدای . زدصدای اشکان را شناخت که از توی کوچه صدایش می. با شنیدن اسم خودش به خود آمد

.ضبط را کم کرد

»...نوشیییییییییییین«

حرف زدن روی انگلیسی که مبادا فارسی اینھای مشترک زیادی داشت اما از ترسبا اشکان کالس

اش تنھا چند باری را که بـا دوسـتان اروپـایی. پلکیدھا نمیزیاد دور و بر ایرانییادگرفتنش تاثیر بگذارد

.شان باشدبه سینما یا پارک رفته بودند، از اشکان ھم خواسته بود تا ھمراه

اشکان پایین پنجره تکیه داده بـود بـه ماشـینش، . ھایشکنار پنجره رفت و پرده را کشید جلوی سینه

اش درست فرم بدنش را پیراھن مشکی. رفتسیگاری گذاشته بود گوشه لبش و با موبایلش ور می

ای گرفته بود، چھارشانه بود و بدن عضالنی سفتی داشت، این را نوشین وقتی داشت از بدن عضله

ھمان موقع وسط حیاط کالج پیـرھنش را بـاال زده کرد فھمید، وقتی اشکان ھا تعریف میپوستسیاه

.و البته پسرھای کالج بکشدو دخترھاتایی شکمش را به رخ نوشین بود تا عضالت شش

. صدا نگاھش کردای بینوشین چند لحظه

به بـه، «: لبخندی. انداخت کف زمیناشکان سرش را باال اورد، سیگارش را از گوشه لبش برداشت و 

»حموم بودی؟

ارش، ھایش را کـرد تـوی جیـب شـلواشکان دست. رده را مثل حوله حمام دورش پیچید و سالم کردپ

».پس من بیام باال تا اون پرده با جاش کنده نشده از سقف«:سرش را کج کرد

»نه بابا؟«: درازی کرد و گفتنوشین زبان

».یاطمده دقیقه دیگه توی ح«:نوشین بیشتر خم شد از پنجره. اشکان جلوتر امد

»!ھاسرده«:اشکان موبایلش را توی جیبش گذاشت

».پوشمنترس لباس گرم می«:نوشین سرش را تو آورد و داد زد
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نشسـت روی . دسـتی دور گـردنش کشـید. ای ایستاد و نفس تـازه کـردچند لحظه. پرده را کیپ کرد

.عذاب وجدانش انداخته بودکه اشکان بیاید باال تنش را داغ کرده و به ای فکر اینتنھا لحظه. تخت

»!لعنتی«

.گذاشتای فکر یاشار راحتش نمیلحظه

این فکرھا از کـی تـوی سـرش . اش گرفتخنده. به سرگیجه افتاده بود. نشست. دراز شد روی تخت

.فرستادنش اینجاگفت که نباید یکه و تنھا میافتاده بود؟ مادربزرگ راست می

»ور دنیا؟ از خودت؟ از یاشار؟کشی ایناز چی خجالت می«: دخودی خندید و از خودش پرسیباز بی

ھا ھایش را توی کیف کـوچکی گذاشـت و پلـهلباس پوشید، الکش را برداشت، سوھان و ال انگشتی

.را دو تا یکی پایین رفت

شـان تـوی یکـی سـر و کلهھا یکیدم غروب بـود و بچـه. کردتوی حیاط، خسرو با اشکان صحبت می

ھا، رفتنـد و بعضـیخوردنـد و میآمدند و چیزی میھاشان تکی میبعضی. شدا پیدا میھآشپزخانه

ھـای صـبح دمخوردنـد و تـا دمگذاشتند، مشـروب میکردند، موسیقی میگروھی، شام درست می

که به خسرو و اشکان نگاه کند رفت گوشه حیاط، روی جدول کنار باغچه آننوشین بی. خوابیدندنمی

. اشکان با خسرو خداحافظی کرد و آمد نزدیـک نوشـین نشسـت. وھایش را بغل گرفتنشست و زان

وای «:پاکت سیگارش را درآورد و رو به نوشین تعارف کرد، نوشین دست دراز کرد و یک نـخ برداشـت

».خیلی وقته نکشیدم

اشـکان چھـار زانـو نشسـت و . نوشین دستش را حائل کرد پشت سـیگار و پـک زد. اشکان فندک زد

»چطور؟«:پرسید

:شانه باال انداخت. ھای پایش خیره شدنوشین سوھان را از توی کیفش بیرون آورد و به انگشت

».کردیم توی مدرسه اما از ترس مامانم دیگه فراموشش کرده بودمھایی مییه شیطنت«

اشـکان . انگشت کوچک پایش را میان دو انگشـت دسـتش گرفـت و سـوھان را کشـید روی نـاخنش

ھـا جـرات کارھـایی اینجا خوبیش اینه که آدم«:بری شدش را، از پشت، ستون بدنش کرد و یکدست

خـوان ھـایی کـه میچـه اون... ھمـه راحـتن. کنن که ھـیچ وقـت نتونسـتن انجـامش بـدنرو پیدا می

اصـال . نه سرخری نه حرف مفتـی. فقط خودشونن و خودشون. ھایی که میان و میرنبمونن، چه اون

».ارت کاری ندارهکسی به ک

امـا خـب یـه بـدی «:اشکان پاھایش را دراز کرد. شدنوشین سرش را کج کرد و به ناخن پایش خیره 

... یـهره، اصـال کمبـریج ھمینطوریآیی به یکی عادت کنـی، طـرف یـه ھفتـه بعـدش مـیداره، تا می

فـر رو ھای ثابـت و طـوالنی مـدت پیـدا کنـی، ھمیشـه خـدا چنـد نشھری نیست کـه بشـه دوسـتی

».رنبینی که یا دارن میان یا دارن میھاش میچمدون به دست توی خیابون

رسی صحبت کند نفـس راحتـی ھا به فاکه باید بعد از مدتنوشین به اشکان نگاھی انداخت و از این

شون داری کنی چقدر دوستبینی که فکر میھای خوب میگیج ھمینم، یه سری آدممنم«:کشید

فھمـی کـه دیگـه تـا آخـر عمـرت ممکنـه یـارو را شـه میماه که طرف ترمش تمـوم میاما بعد از یک

».نبینی
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».خوای بمونیبرای تو سخته که می«:زدحاال داشت انگشت بزرگش را سوھان می

».تا حاال بدون آرایش ندیده بودمت«:اشکان دست برد زیر چونه نوشین و سرش را باال آورد

»!جالبه«: اشکان گفت. خند زدرا کج کرد و لبنوشین سرش 

کــرد و قلــبش تنــد و تنــد ھایش درد میشـقیقه. نوشـین آرام ســرش را عقــب کشــید و چشــمکی زد

.زدمی

گـردی و یکـی و داری بـرای تـو خوبـه کـه برمی«:اشکان سیگارش را توی خاک باغچه خـاموش کـرد

».اونجا

آره، تنھا چیـزی کـه بایـد «:دمه گفتمقنوشین سوھان را روی زمین گذاشت و کمرش را ماالند و بی

».به خاطرش برگردم ھمونه

. کردیشان محاال خسرو رفته بود در آشپزخانه و از پشت پنجره نگاه. اشکان زانوھایش را بغل گرفت

»مونی تا بری دانشگاه؟ من فکر کردم می«: اشکان گفت

ا گوشـه حیـاط خـاموش کـرد، ھایش گذاشـت و سـیگارش رالی انگشـتھا را البهنوشین ال انگشتی

».خواد بمونم ھم نمونمگیج شدم، ھم دلم می«:ھایش یخ یخ شده بوددست

چی کـالج کـه تـوی حیـاط خوابگـاه خسرو حاال سـرش را از پنجـره بیـرون آورده بـود و داشـت بـا کافـه

»ات چیه؟ھدفت چیه؟ برنامه«:اشکان پرسید. زدکشید حرف میایستاده بود و سیگار می

یاشار امـا، قبـل . جانوشین برود دانشگاه، بماند ھمانمینو دوست داشت. ه باال انداختین شاننوش

. دانستخواست؟ نمیخودش چه می. از رفتنش، قول گرفته بود تا برگردد و با ھم باشند

»!عجب رنگی «:یشه الک را از کنار نوشین برداشتاشکان جا به جا شد و ش

:نوشین گفت

البتـه اینجـا کـه اصـال تابسـتون نـداره، ولـی خـب، . ھای تھـرانه مـن تـوی تابسـتونرنگ مورد عالق«

».خواداحساس کردم دلم یک کمی رنگ می

»خواد؟دیگه دلت چی می«: خندیداشکان

».اینکه اون دیوونه را یه جوری سر به نیست کنم«:نوشین سرش را نزدیک گوش اشکان برد و گفت

»!نوابی«:اشکان بلند خندید و سر تکان داد. و با سر به خسرو اشاره کرد

ھـایش آنقدر آرام که انگار دارد ناخن. زدھایش مینوشین الک را به آھستگی و یک به یک روی ناخن

:پرسـید. ھایش را تکـان تکـان دادکارش که تمام شد پاھایش را دراز کرد و انگشت. کندرا نوازش می

»خوب شد؟«

ھایش خیره شده بود که چطور رنگ گرفتـه بودنـد و انگـار حـالش را ناخننوشین به . اشکان بلند شد

»می خوای بری؟«:نگاھی به اشکان کرد که باالی سرش ایستاده بود. حسابی جا آورده بودند

ھای اشـکان نوشین دستش را محکم در دسـت. اشکان دستش را دراز کرد تا دست نوشین را بگیرد

ای ایسـتاد، یـک قـدم عقـب رفـت، خـاک پشـت اشکان، لحظـهنفس به نفس. سفت کرد و بلند شد

نمی خوای دعوتم کنی بـه «:اشکان سرش را خاراند و این پا و آن پا شد. شلوارش را با دست تکاند

»یه چایی؟
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کلید را از توی جیب شلوارش در آورد و به خسرو کـه . کرد دیگر یارای ایستادن نداردنوشین حس می

».بذار فکر کنم. اممم«:گاھی کرد و گفتاز پنجره آویزان بود ن

».زیاده، کلی تمرین حل نکرده دارمفرصت«:بعد ریز خندید

تـوی اتـاقش رفـت، چـراغ را . ھا را یک نفس تا طبقـه سـوم دویـدنوشین پله. اشکان خداحافظی کرد

الی البـهپنجره را باز کـرد، بـاد سـردی . بلند شد، راه رفت، آب خورد. روشن نکرد، روی تخت نشست

ھایش را دست. آمد، توجھی نکردصدای زنگ موبایلش می. ھایش گُر گرفته بودگونه. موھایش پیچید

».اشکان«:اش را از پنجره بیرون داد و داد زدستون بدن کرد و باالتنه

.شداشکان کوچه را دور زده و از خوابگاه دور می
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Gracias a la vida

»کجایی؟«

نوشین گوشی را سـفت چسـباند بـه گوشـش، بـه آسـمان نگـاه کـرد، یکدسـت سـیاه، تـک و تـوک 

چـه «:گفـت. مه غلیظ سرِ شب حـاال رقیـق شـده بـود. الی ابرھا بیرون آمده بودندھایی از البهستاره

»!عجب

».ببخش عزیز. گرفتار بودم کمی«:سرحال بود. یاشار خندید

از سر شب دنبال ماکسـیم کـه بـا پـای برھنـه . تنگ دور خودش پیچیدژاکتش را . نوشین سردش بود

ریسـه شـده بودنـد و کنـاره رودخانـه را . سرتاسر روز را توی خیابان و کالج و بقیه جاھـا راه رفتـه بـود

.زار بزرگگرفته بودند و رسیده بودند به یک بیشه

».نیکریم پیکبا دوستام داریم می«:گفت

»شبی؟ نیکه نصفهقع پیکچه مو«:کرداش را صافیاشار سینه

».ھای اینجا بیشتر ھوام رو دارن تا توبچه«:نوشین به طعنه گفت

:کمی بعد گفت. سکوت کردیاشار 

».بازی نبودی اینجااھل دوست«

».توفیق اجباری«:نوشین خندید

یاشـار . زدنـدف میروند و حـردید، که راه میدوستانش را کمی جلوتر می. ھایش را آھسته کردقدم

».تون چند روز پیشرفتم خونه«:گفت

کوچـه تنـگ و باریـک بـود و عطـر یـاس تـوی ھـوا سـنگینی . شـدندھا دور میبچـه. ای ایسـتادلحظه

»تو که گفتی گرفتار بودی؟! ھه«: گفت. ھا روشن بودتوک چراغ خانهتک و. کردمی

».پدرت رفته بود شکار مثل ھمیشه«:یاشار پوزخند زد

»دایه عزیزتر از مادر شدی؟«:جا کردنوشین گوشی را روی گوشش جابه

».مادرت زنگ زد، من ھم رفتم«:یاشار تند گفت

ھـر از گـاھی زن و مـردی . کردھا نگاه میپرده خانهھای بیبه پنجره. نوشین راه افتاد. سکوت کردند

چیـه؟ بـاز دوبـاره «:یاشـار گفـت. دید، نشسته پشت میز غذاخوری یا مشغول خواندن روزنامهرا می

»اسم مینو اومد؟ بداخالق شدی؟

پشت گوشـش کهو گل سرخیوز و شلوار یک دست سفید بلماکسیم با آن . نوشین چیزی نگفت

.خواندندبلند برای خودش آواز میگذاشته بود، داشت بل
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مینو حـرف زده بـود، مینـو گفتـه امروز صبح که با . ھای آخر، از یاشار زیاد حرف زده بودمینو این دفعه

».ناھار اینجا بود یاشار، چند روز پیش«:بود

».ھاشاز برنامه. ش گفتاز زندگی«:گفته بود

شاید ھم خیـره شـده . کردبعد مکث کرده بود، مثل ھمیشه که قبل از گفتن حرف مھمی، مکث می

».میادمعقول به نظر «:ھای فرش و گفته بودبود به دستگاه تلفن یا گل

»چطور؟«:نوشین پرسیده بود

».ھاشخوشم اومد از فکر و ھدف«:مینو گفته بود

ایـن پسـره .مرده داری اینجـافکر نکنـی کشـته«: نفس تازه کرده بود. داصبعد خندیده بود، مالیم و کم

».بچسب به درست.جنس ھای خودشهھم مثل بقیه ھم

»منظور؟«:پرسیده بود

».اشتوی آینده. ھاشتوی برنامهاسمی از تو نبود«:دمینو با آرامش گفته بو

و سـرآخر بـوق . شـدقطـع و وصـل می. شـدتکـه میصدای مینو تکه. نوشین چیزی دیگر نشنیده بود

مینو واقعا خندیده بود لحظه آخر؟... بوق بوق

»الو نونوش؟«:یاشار گفت

. پا تند کرد. شان برسدھا ایستاده بودند تا نوشین بهبچه. ھوا تلفن را قطع کردبی

مـاری و ماکسـیم . نشسـتند. زدنـدھای زمخت و بلنـد را کنـار میبر زدند و حاال علفزار را میانبیشه

سرنشین جمع کرده بودنـد کـوت ھای بیھایی را که از میانه راه از توی سطل زباله و روی قایقچوب

. کردند روی ھم و آتش روشن کردند

چیـزی روی قلـبش سـنگینی . ای در تـاریکیکز کرد گوشـه. زحمت قورت داددھانش را بهنوشین آب

قطـع «:تلفنش دوباره زنگ زد. دادانگار یکی از پشت دائم تکانش می. پاھایش را بغل گرفت. کردمی

».شد

»کشه؟معموال سفرھای بابات چقدر طول می«: یاشار با احتیاط گفت

صـفحه سـبز و . ی دکمه خـاموش تلفـن نگـه داشـتدست را رو. خواست بیشتر بشنودنوشین نمی

.ای سیاهنارنجی شد و بعد از ثانیه

ماکسـیم . ھر کسی برای خودش جـایی پیـدا کـرد و نشسـت. کشیدھا از میان تاریکی قد میچھره

ھا گردنایـن دسـتمال«:جو نوشید و سیگاری تمام کرد، رو به نوشین گفتکه چند قلپی آببعد از آن

»یه، نه؟ونه خاصیتوی ایران نش

ھـا حسـابی مـد شـده بـود، نوشین نگاھی به دستمال گردن ماکسیم انداخت که انگار میان اروپایی

».یهخب البته نشانه قشر خاصی«: خندید، سرش را تکان داد. یهشالی چھارخانه، شبیه چف

».این رو یک دوست عرب بھم داده«:ماکسیم شانه باال انداخت

.خودی دستمال گردن را لمس کردو بینوشین دست جلو برد 

».مسخره است نشونه چیز خاصی باشه. برای من یک ھدیه است«:ماکسیم گفت

.نوشین چیزی نگفت
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»تو توی ایران حجاب داری، نه؟«:ماکسیم پرسید

».وقتی توی خیابون ھستیم، نه توی خونه«:نوشین خندید، سوال ھزارباره، سر تکان داد

»فقط توی خیابون؟«:ماکسیم اخمی کرد

تـونی ھرطـوری کـه خواسـتی باشـی، تـوی توی خونـه می«: چیدپتوی کوچکش را دورش پینوشین

».خیابون قانون فرق داره

»این تضاد نیست؟«:ماری موھایش را پشت گوشش داد

.نوشین جوابی نداد

رد و نـیالم لیمـو کـھای تکـیال را پـر میماکسیم شـات. یوھانس گیتارش را از توی ساکش بیرون آورد

اختیار خودش را به جلـو و عقـب تکـان نوشین بی. خالد خیره شده بود به آتش. زدھا را قاچ میترش

. دادمی

اش را کشــید روی یوھــانس، کــوک گیتــارش را درســت کــرد و نگــاھی بــه ماکســیم انــداخت و پنجــه

:ماکسیم صدایش را بم کرد و خواند. ھاسیم

»Gracias a la vlida«

».قدریخی چه«:دست نوشین را گرفت، گفت. ھا تقسیم کردھا را بین بچهبعد شاتو 

اول «: ماکسـیم گفـت. ا از دسـت دیگـرش گرفـتنوشین لیمو ر. و بعد گودی کنار شستش را لیسید

».نمک، بعد شات، بعد لیمو

».عالمترین دختر مسملونداشتنیبه سالمتی نوچی، دوست«:استکانش را باال برد و بلند گفت

لیمو، تلخی را پـس . بعد ته حلقشزیر زبانش داغ شد. معطلی نوشیدوشین، شات اول را تند و بین

زندگی ازت ممنونم برای ھمه چیزھایی کـه «:کردماکسیم حاال آھنگ را به انگلیسی ترجمه می. زد

»...به من بخشیدی

. ش سـنگین بـودنفسـ. نوشین چشم دوخت به گـل سـرخی کـه ماکسـیم پشـت گوشـش زده بـود

ھاییبرای چشم«:ماکسیم بلند گفت

کنمکه به من دادی تا زمانی که بازشان می

».بتوانم سفید را از سیاه بازشناسم

تـا «:ماکسیم صدایش را حاال زیر کرده بـود. لیمو را توی دھانش فشرد. نوشین شات بعد را باال رفت

بتوانم آن باال در آسمان صور فلکی را

ی زمینجا روو این

ھا راآدم

شان دارم،مردمی را که دوست

».ببینم

:بعد بلند گفت

».Gracias a la vida«
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صـدای خنـده . ھای نـیالم قاپیـدشات سـوم را از دسـت. ھای دست و پایش کرخت شده بودانگشت

. شـدندصـداھا پـس و پـیش می. شنید، صدای بـوق ممتـد تلفـن رامینو  را انگار از پشت سرش می

پـدر . تمام نیرویش را جمع کرد تـا بازشـان کنـد. ھا سنگین بودندیش را بست و باز کرد، پلکھاچشم

رفـت کرمـان خصـوص اگـر میآمد به خانـه، بهشد که نمیگشت؟ گاھی حتی یک ماه میکی برمی

فکر سمجی را کـه مثـل خـوره بـه جـانش ... یاشار یاشار یاشار. ماندمینو تنھا می. برای شکار خرس

.بود پس زدافتاده

خواسـت تکیـه دلش می. شنیدبا صداھایی که می. به جنگ افتاده بود با خودش، با خواب، با بیداری

.ھایش را بستچشم. ھوا روش شانه خالد گذاشتبدھد به جایی، به کسی، سرش را بی

ر، از اش توی نوپاھای کشیده. زداش برق میپوست برنزه. مینو لباس سفید گشادش را پوشیده بود

بـه زور . نوشـین نفـس کـم آورد. نزدیکتـر. رفـت نـزدیکشیاشـار می. زیر آن لباس نازک، حتما پیدا بود

.ھا را گشودچشم

ھـا در آتـش، شـبیه صـدای صـدای سـوختن چوب. خوانـدماکسیم آھنگ دیگـری را محـزون و آرام می

. ھا بودشدن شاخه درختشکسته

ــه آســمان خیــره شــد ــد و ســتاره.دراز شــد روی زمــین و ب ــار رفتــه بودن . درخشــیدندھا میابرھــا کن

رنگش ھـر مـاه کامـل بـود و نـور شـیری. ھا گذشـتزن از میان سـتارهھواپیمایی با نور سرخ چشمک

.شدلحظه بیشتر می

ھای از بـاالی شـانه. کـردمینـو نگـاھش می. بدنش گرم بـود. نشستھا توی تنش میخنکای چمن

نوشـین زبـان کشـید روی . تـرک خـورد. ھـایش خشـک شـده بـودلب.خندیـد. کردیاشار نگاھش می

. سـرش را بـاال آورد. شـدشـدند، مـاه نزدیـک میھا دور میسـتاره. ھا، شوری خـون را مـزه کـردلب

. زدیوھانس دیگر گیتار نمی. ھاسرش افتاد روی چمن

گذاشـته بـود ماری حاال باال سـرش بـود، پشـت دسـتش را . نوشین چشم باز کرد. زدندصدایش می

چرخیدنـد، دور و ھا بـاالی سـرش آمدنـد، میصـورت. گفـتروی گونه نوشین و به فرانسه چیـزی می

ھای مـاری بـه انگشـت. پروانـه شـده بودنـد. ھا، رنگ به رنـگ بودنـدمثل بال پروانه. شدندنزدیک می

ھا اشـک. خندید، دقیـق شـده بـود تـوی صـورتشنیالم نمی. شدھایش کشیده مینوازش روی گونه

اش نشسـت، خنکـای آبـی روی گونـه. راه نفسش بند آمده بود. جوشید از گوشه چشم نوشینمی

:آمدصدای خالد از دور می. پلک زد. خواست بخوابدمی. پلک زد. خواست بنشیندپلک زد، می

».زود باشین بیاریدش، ماشین اومد«
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شکار

بـا . کردنـد خیـره شـدھای باران روی رود درسـت میی آبی که قطرهھابه حباب. کنار رودخانه ایستاد

حتـی حوصـله نکـرده بـود بـا . پوشید، آمده بود بیـروناش که موقع خواب میھمان بلوز و شلوار نخی

. حواس توی حیاط ایستاده بـودای بیچند لحظه. ھا را دوتا یکی آمده بود پایینپله. خودش چتر بیاورد

.ھا کیپ تا کیپ کشیده شده بودندپرده. ھا نگاه کردبه پنجره اتاق. دحیاط سوت و کور بو

رنـگ و رو کـه روی یک نیمکت چوبی بی. زدنفس میقدر که حاال نفسآن. دویده بود. تند راه رفته بود

.ھاست ھمان کنار، گوشه دنجی افتاده، نشستمعلوم بود سال

ھایی را کـه بـه سـاق یکی برگخم شد و یکی. ینکرد روی زمپای شلوارش، چکه میآب از کناره دم

باریـد روی موھـایش، گـردنش و باران می. سرش را گذاشت روی زانویش. پایش چسبیده بود پس زد

. خورد زیر پیراھنشآرام قل می

ھای پُربرگ چنار و بیـد رودخانه آرام بود، درخت. رویش رد شدچند قایق از روبه. شدتنش مور مور می

ــار رود ــد، ســایه تیرهکن ــه بودن ــده. رنگــی روی آب انداخت ــه شــاخه دیگــر صــدا از شــاخهھا بیپرن ای ب

.پریدندمی

صــدا از روبــه رویــش ســوارھا تنــد و بیروی صــندلی، دوچرخهبــه پھلــو خوابیــد طور نشســته، ھمــان

. ھایش را بستچشم. کردند و بعضی نهھا نگاھش میبعضی. گذشتندمی

زود از شکار برگشتین این بـار؟ «:نوشین پرسیده بود. کردو یک بند سرفه میدار بود صدای پدر خش

»کجا بودین اصال؟ کرمان مثل ھمیشه؟

بـار رفتـه بـودیم کرمـان کـه نـه، این«:کـرداش خـس خـس میپدر نفس بلنـدی کشـیده بـود، سـینه

».زودتر از گروه برگشتم. ارسباران، سرما خوردم بدجور

»چسبه، نه؟ھای مادربزرگ میفقط از اون جوشوندهاالن«:نوشین گفته بود

».اتفاقا چندروزی ھست مادرجون اینجاست«:رفت توی خانه، گفته بودپدر انگار داشت راه می

»مادربزرگ اومده اونجا مونده؟«:شین مکثی کرده و با تعجب پرسیده بودنو
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پایش را کـرده تـوی «:گفته بود. ودطور حدس زده بزد، نوشین ایناش را ھم میحاال پدر داشت چای

».خواھد بیاید تو را ببیندیه کفش که می

بـاره شـمرد، یکھای سقف را برای صدمین بار مینوشین روی تخت دراز کشیده بود و داشت ستاره

»چطور؟! وا«:روی تخت نشسته بود

از کرده بود روی میز و گوشـی روزنامه را حتما ب. پدر لیوان را حاال گذاشته بود روی میز جلوی تلویزیون

».دونممن ھم نمی«:را از این دست به آن دست داده بود

»مادر کجاست؟«:نوشین ایستاده بود توی اتاق، کمی راه رفته بود

».دماوند«:کنان گفته بودمِنپدر مِن

»دماوند؟ تنھا؟«: نوشین نشسته بود روی صندلی

».نه انگار، تنھا که نیست«:زیرلبی گفته بود. پدر سکوت کرده بود

تـاپش کلید لپحاال لم داده بود روی صـندلی و داشـت بـا صـفحه. کندکار میدانست چهنوشین نمی

»یعنی چی؟«:پرسیده بود. کردبازی می

».گن تنھا نرفتهمی«:پدر انگار پک محکمی به سیگارش زده باشد گفته بود

»گه؟کی می«:نوشین گوشه ناخنش را جویده و پرسیده بود

»گردی بابا؟کی برمی«:پدر سرفه کرده بود، گفته بود

.ھایش را بسته بودنوشین نگاه کرده بود به عکس یاشار و چشم

ر خوردن چرخ دوچرخه ُ مانوئـل را لحظـه اول نشـناخت، مانوئـل . ھایش را باز کردای چشمبا صدای س

:کاله از سر برداشت و پرسید

»What are you doing here?«

مانوئل از دوچرخـه پیـاده شـد و تنـدی کـتش را در آورد و . پریدنوشین نگاھش کرد، گوشه پلکش می

نوشین خـودش را پـس کشـید و کـت را روی . کنارش نشست. ھای لرزان نوشین انداختروی شانه

:مانوئل پرسید. زمین انداخت

»Are you all right?«

»خوری؟تو اینجا چه گھی می«: فتطرف کرد و به فارسی گیش را آننوشین رو

:مانوئل با تعجب گفت

»Come on, I know a good café over there. you have to drink some tea«

اش را بـه یکـی از دوچرخـه. پاچه ایستاد، کت را برداشت و تکاندنوشین به مانوئل نگاه کرد که دست

سـیما «:نوشین باز به فارسی گفـت. و دراز کردھای حفاظ رودخانه قفل کرد و دستش را طرف انرده

مـن ھمیشـه آخـرین ! اَه... چیزھـایی دربـارهحتی مینو انگار یک. یه چیزھایی گفته بود. بھم گفته بود

».ھمیشه. نفرم

».باورم نمیشه! عجب! عجب«: دست مانوئل را پس زد و بلند گفت

:گفتمانوئل دستش را گرفت و . بلند شد و کنار مانوئل ایستاد

»You are freezing,I think it's better to go to dormitory«
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».خوای بخوری بخورتو یکی ھم ھر گھی می«:نوشین گفت

ای ایستادند، راه افتادند، روی پل چوبی که رسیدند لحظه. مانوئل راھش را کج کرد به سوی خوابگاه

زار بزرگی که درست سمت چپش بـود و یـک بیشهباریکه کنار رود، بهنوشین به رود نگاه کرد و به راه

.رفت و گاھی آرامگاھی تند می. زدبند زیر لب غر می

مانوئــل . دادگــاھی بــه فارســی جــوابش را مــی. فھمیــدزد و نوشــین چیــزی نمیمانوئــل حــرف مــی

بـه دروازه خوابگـاه کـه رسـیدند، یوھـانس و . چسـباندخندید و نوشـین را بیشـتر بـه خـودش میمی

آنکـه منتظـر شـود راسـت بـار بیکشیدند، نوشین اینسیم زیر طاقی ایستاده بودند و سیگار میماک

.یوھانس با نگرانی نگاھی به مانوئل کرد. شان را بوسیدشان و رویرفت طرف

».شنیدی خبر جدید رو! ھی نوچی«: یوھانس رو به نوشین گفت

».دونیدخبار محلی کمبریج رو میشماھا ھم که از دنیا فقط ھمین ا«: نوشین زیرلبی گفت

ای را که تا کرده و زیر بغلش زده بود در آورد و بازش کرد، نوشین بـه روزنامـه نگـاھی یوھانس روزنامه

مانوئل روزنامـه . عکس پسر جوانی بود که انگار تازه به قتل رسیده بود. جویدگوشه لبش را می. کرد

:ھای یوھانس قاپیدرا از دست

»What the fu…«

».ھای کالج خودمون بودهآره از بچه«:یوھانس گفت

؟ بـه راه نیستیانگار روبه! ھی نوچی«:بعد کنار نوشین آمد و دستش را روی شانه نوشین گذاشت

»خب؟. ھر حال تنھا بیرون نرو

.کردنوشین سرش را انداخته بود پایین و داشت با کلید اتاقش بازی می

».ھیچ کسی نباید تنھا بیرون بره، این یه قراره... ت بد، مکان بدساع«:ماکسیم از دور داد زد

مانوئل در . ھای راھرو را باال رفتپاکِشان پله. مانوئل دنبالش رفت. نوشین سر تکان داد و به راه افتاد

:اتاق را برایش باز کرد

»What's going on girl? What's happened«

ھایش را در آورد و پرت کـرد گوشـه روی تخت نشست و کفشطور خیسنوشین ھمان. اتاق گرم بود

:مانوئل گفت. اتاق

»You have to drink something.«

ھای مانوئـل دو زانو رو به روی نوشین نشست و دستش را زیر چانه نوشین بـرد، نوشـین بـه چشـم

:مانوئل گفت. توانست تشخیص دھدای، سبز، ھنوز نمیدقیق شد، فیروزه

»You have to change your clothes, I can help you«

»ھاحرومزاده«:نوشین پوزخند زد

اش نگاه کرد کـه حـاال شـته زده بـود و نوشین به گلدان کوچک شمعدانی. مانوئل نشست کنار تخت

.شدداشت خشک می
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در طور نشسـته ھمـان. دستش را کرد توی کیفش که از صندلی آویزان بـود. نگاھی روی میز انداخت

شـماره یاشـار را . ھایش را باز کرد، سرآخر موبایلش را از پشت قاب عکس یاشار پیدا کـردکمد لباس

».گُه«: گرفت، تلفن را پرت کرد گوشه اتاقدوباره گرفت، باز ... بوق اشغال. گرفت

.دراز شد روی تخت

عکس را جلو و عقب . به اسپانیایی چیزی گفت. مانوئل قاب عکس یاشار را از روی پاتختی برداشت

»خندی؟چته؟ چرا می«: نوشین گفت. برد

نوشـین خـودش . جلوتر آمـد. قاب را دمر گذاشت روی پاتختی. شانه باال انداخت. مانوئل نگاھش کرد

:مانوئل بلند شد و گفت. را جمع کرد گوشه تخت

»I'll go to bring some beer«

مانوئـل خندیـد، . بـا دسـت مانوئـل را پـس زدخم شد روی نوشین، نوشین صورتش را عقب کشید و 

.کلید اتاق را از روی میز برداشت و از در بیرون رفت
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رھایی

آنکه نگاھش کند، لباسش را پوشیده بود و زیرلبی خداحافظی کرده و بیرون مانوئل تند و باعجله، بی

.رفته بود

ھای پالسـتیکی سـقف خیـره برھنه و تنھا، به سـتارهنوشین. داد و تاریک بوداتاق بوی عرق تن می

.شد

پیچیـد تـوی درد انگار با حرکت دسـت می. ھایشھایش، میانه راندست کشید روی شکمش، سینه

. شد توی دلشتنش، ریز ریز می

معلوم «:موبایلش زنگ زد، یاشار بود. نتوانست، افتاد روی تخت. خیز شد تا پرده اتاق را کنار بزندنیم
»ھست کجایی؟

»جاھا چطور؟ھمین«

»دی؟دختر چرا تلفون رو جواب نمی«

»کی زنگ زدی؟«

»چته تو؟. بار زنگ زدماز دیشب تا حاال ده«

:دماوند خوش گذشت؟«

:یاشار گفت. نوشین بلند خندید. یاشار سکوت کرد

»گی؟چرا مزخرف می«

».خواددلم می«

»لت خوب نیست؟زنی؟ حاطوری حرف مییعنی چی؟ چرا این«

».شماز این بھتر نمی«

»دیشب کجا بودی؟«

».دیسکو، بار، بیرون، به تو چه اصال«

».مزخرف نگو«

».خب تعریف کن ببینم«

»گی؟فھمم چی میمن نمی«

».نکنه من باید توضیح بدم«

:یاشار صدایش را باال برد

»دی؟چه مرگته تو، چرا گیر می«

».صدات رو ببر«

»...گفت که، مریضی، مینو راست میایتو دیوونه.بس کن نوشین«

»کنی؟ھمه داد و فریاد میکه اینچی گفته مینو«

»خوای بدونی؟می«

»خوام بدونم مادرم در مورد یکی یدونه دخترش چی گفته؟آره می«
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ھـولکی و رو ھواسـت ھمـه ھول... تونی بگیریعقلی، یه تصمیم درست نمیگه حسودی، کممی«

».کارھات

:نوشین تکیه داد به دیوار و به شکم لختش نگاھی کرد، قلبش تیر کشید

».الو الو... ببین یاشار«

پـس مینـو و . چیزی انگار راه گلویش را بسـته بـود. به سرگیجه افتاده بود. تلفن را گذاشت روی تخت

ده بـود؟ بایـد بـاور ھـارا زواقعا مینـو ایـن حرف. به او حرف زده بودندیاشار با ھم نشسته بودند و راجع

چه فرقی داشـت؟ فرقـی نداشـت واقعـا؟ دلـش . ھای یاشار را؟ شانه باال انداختکرد تمام حرفمی

آنکـه منتظـر شـود بی. تلفـن دوبـاره زنـگ زد. خواست گریه کند اما نه بغضی داشت و نه اشـکیمی

:با فریاد گفتیاشار چیزی بگوید، 

»ت، آره؟اینا رو موقعی که توی بغلت بود بھت گف«

:ای سکوت کرد و تند گفتیاشار لحظه

»توھم زدی؟ این مزخرفات رو کی بھت گفته؟. خفه شو. خفه شو نوشین«

»ھا گفتن آقا کبکه، سرت رو کردی زیر برف؟کالغ«

»دونم از مادری مثل مینو چطوری دختری مثل تو دراومده؟نمی«

:درد پیچید زیر دلش، تکیه داد به میز. نوشین ایستاد

»تونه به خوبی مادرش بغل پر کن بشه؟که نمی«

».خفه شو«:یاشار گفت

»...بچه که دست راست و چپت رو بلد نبودیآخه تو یه الف«:یاشار گفت. نوشین سکوت کرد

تــو، تــو، چــی «:لرزیــدصــدای یاشــار می. نوشــین نشســت روی زمــین، بــالش را گرفــت تــوی بغلــش

»...داشتن و کوفت و درد و زھر مار که حاالدونستی از رابطه و عشق و دوست می

».کثافتخفه شو«

تو یه «:خواستدھانش خشک بود و دلش آب می. ھایش را بستنوشین چشم. یاشار سکوت کرد

»ی دھن بینھرزه ایی یاشار یه ھرزه

یه حسود که به ھر زنی، حتـی اگـه اون زن مـادرت باشـه . تو  حسودی نوشین«:یاشار ھوار کشید

».شهش میودیحس

بھـت خـوب حـال داده کـه اینطـور ھـار ! خوبـه «:نوشین گلویش را صـاف کـرد و آرام و شـمرده گفـت

»شدی

». ھیچ خبری نبوده، تو خودآزاری داری«

:لرزیدیاشار صدایش می. نوشین حرفی نزد

».فقط ھمین. خواست از شھر بزنه بیرونخسته بود و دلش می. من فقط بردم رسوندمش دماوند«

:بلند شد و بالش را انداخت روی تخت. زده بود به ھدف

»تونست بره نه؟ که این ھمه سال یعنی، کسای دیگه بردنش؟که مینو خودش نمی«

»فھمی؟می. مادر. مادرته. خفه شو نوشین«
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».مادر. مادر؟ ھه«

».دن بگو از این به بعد بیشتر دقت کننبه کسایی که خبر می«

نه؟ اونقدر ھول بودی کـه وقـت نکـردی . وز نبیننررا دم در ویالی دماوند یه شبانهآره، که ماشین تو «

».دیوث عوضی. ماشینو بزاری توی پارکینگ

».شهبلند میھا از گور کدوم مادر قحبه ای دونم این آتیشمن می«

».دیوار حاشا که کوتاه نیست یاشار جان«

».بس کن دیوونه روانی«

تلفن . توی اتاق راه رفت. تلفن را پرت کرد روی تخت. لرزیدھایش میرد، دستنوشین تلفن را قطع ک

شـد طور به اسم یاشار که روی صـفحه مونیتـور موبایـل خـاموش و روشـن مینوشین ھمان. زنگ زد

. نگاه کرد و بعد تلفن را خاموش کرد

بـرای . تـرس و عـذابهھمـپـس ھمـین بـود؟ آن. خندید. ملحفه را پیچید دور خودش و به پھلو خوابید

از . خواسـت گریـه کنـد تعجـب کـرده بـودکـه نمیکوتاه؟ واقعا ھمـین بـود؟ از اینیھمین چند دقیقه

.ای عذاب وجدان نداشت حتی، انگار خوشحال ھم بودکه ذرهاین

ھـایش را پـروا لباسطـور بیوار و مجنـون، مینـو را بوسـیده؟ ھمینطور دیوانـهیعنی یاشار ھم، ھمین

ھــای رده، بــه بــدنش دســت کشــیده، حــریص و ھیــز نگــاھش کــرده، موھــایش را بوییــده و حرفدرآو

.عاشقانه در گوشش زده؟ چرخید

ھـای گـردنش را بوسـیده و از تـه الی موھای یاشار، کنارهیعنی مینو ھم رھا و لخت، دست برده البه

دل خندیده؟

در آن لحظات سرخوشی، به نوشین فکر دانست مینو، می. دمر خوابید و نفسش را با صدا بیرون داد

انگـار دوسـت داشـت . دیـدکرد، مینـو را میانگار به ھر طرف نگاه می. طور که نوشین به اونکرده، آن

دوسـت داشـت . رقصـدخنـدد، میلغـزد، میھای مانوئـل، میطور میان دسـتمینو، ببیندش، که چه

.کنندھا چطور سر تا پایش را برانداز مینگاهگردد، طور سرھا به طرفش برمیمینو بود تا ببیند، چه

نوشینی درونش . از خودش ترسید. نه ھراسی از چیزی داشت نه حتی اندکی غصه. باز خوابیدطاق

آسـمان روشـن شـده بـود، . نشسـت روی تخـت و پـرده را کنـار زد. شناختشرشد کرده بود که نمی

موبایـل را برداشـت، پـس . کرد و تشنه بـودد میسرش در. باد خنکی توی اتاق وزید. پنجره را باز کرد

اش به جـا ایپروانه فلزی کجا بود؟ کیفش را زیر رو رو کرد، پروانه کنده شده بود و تنھا نخ باریک فلزی

شاید دیشـب تـوی راه کـه موبـایلش را در آورد تـا بـا مـاری . دوال شد زیر تخت، خبری نبود. مانده بود

.ھای خیابان و تا صبح لگدمال شدهده است جایی، میانه سنگفرشتماس بگیرد، کنده شده و افتا

شده که ھنوز به موبایل آویزان بود نگاھی کـرد و به زنجیر کوتاه پاره. موھایش را از روی صورت کنار زد

»!چه حیف«:گفت

چه کردی دختر؟. زدتشنه بود و قلبش توی سینه تند و تند می. موبایل را روی میز گذاشت

ـر خـورد و پیچیـد دور ایستاد زیر دوش، خـط کم. داغ را باز کرددوش آب ُ رنـگ خـون، از کنـاره رانـش س

آب گرم انگار بـه تـنش جـان . طور زیر آب ایستاد و صابون را گرفت میان دو دستشھمان. ساق پایش
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ھـر چـه کـرد چیـزی یـادش . دوست داشـت آوازی زیـر لـب بخوانـد. کرداحساس سبکی می. دادمی

.دوش را بست. فکر کرد باید برود و از تُرکی چند نخ سیگار قرض کند. وس سیگار کرده بودھ. نیامد

نوشـین . ترکی سرسنگین جـوابش را داد و پاکـت سـیگار و فنـدکش را گذاشـت کـف دسـت نوشـین

»چته ترکی؟«:پرسید

. در اتـاقش را بسـت. ترکی نگاھش کرد و سرش را کمی تکان داد و چیـزی بـه عربـی زیـر لـب گفـت

. نوشین یک نخ سیگار برداشت و پاکت را گذاشت پشت در

.از توی یخچال، بطری بزرگ آب معدنی را برداشت

ھـایش ھـا شـیرین بـود و نوشـین را یـاد کودکیعطـر گل. توی حیـاط، نشسـت کنـار بوتـه گـل رز زرد

. کـردیخالد از پنجره اتـاق خـوابش دوال شـده بـود و داشـت نگـاھش م. سیگاری گیراند.انداختمی

»حالت بھتره؟«:خالد بلند گفت. نوشین بطری بر لب برایش دست تکان داد

»آره چطور؟«:بان صورتش کرده بودنوشین حاال رو به آفتاب، دستش را سایه

».االن میام پایین«:خالد گفت

ماکسـیم . ھا، کنار دست نوشیننشستند روی سنگفرش. ماکسیم و خالد با ھم رسیدند توی حیاط

. ھـادیشب خیلی مست کرده بودی«:ھایی بود که شب قبل خورده بود، گفتھنوز گیج مشروبکه 

«

».خب ھمه مست بودن«:نوشین خندید

».آخه انگار تو خیلی سرخوش بودی«:خالد با نگرانی به نوشین نگاه کرد و گفت

»کار عجیبی کردم مگه؟«:نوشین شانه باال انداخت و پرسید

:نوشین پک عمیقی به سیگار زد و گفت. ھم نگاه کردند و زدند زیر خندهماکسیم و خالد به

»یعنی من یادم رفته؟. ھی بگین ببینم«

». رقصیدیزدی و ایرانی میمدام داشتی به فارسی حرف می«:خالد به خنده گفت

قصـن گیر داده بودی به پسرھا که باید ایرانـی بر«:ماکسیم فندک نوشین را از دستش گرفت و گفت

».باھات

ھمـه «:ماکسـیم گفـت. خالد و ماکسیم بلند خندیدند. نچی کردنوشین سرش را پایین انداخت و نچ

».زدیم به سیم آخر، این ھفته

».یادت نره. راستی نوچی، امشب پارتی توی آشپزخونه منه«:خالد گفت

»وای دوباره پارتی؟«: نوشین ایستاد

ریزھـا را ریخـت تـوی ھایش را جمع کرد و خردهلباس. ض کردھای تخت را عوملحفه. توی اتاقش رفت

ھمه دلشوره برای چه بود؟ رفت و ایستاد جلـوی آینـه، بـه این. کشو تا سر وقت جمع و جورشان کند

دمـر . برگشت و دراز شـد روی تخـت. رنگشھایش دست کشید و به خال کمبه لب. خودش نگاه کرد

. ، موھایش ریخـت دور صـورتش، فنـر تخـت غـژ و  غـژ صـدا دادشد و سرش را از کنار تخت آویزان کرد

قاب را گذاشـت . آنکه سرش را باال بیاورد دست برد و از روی پاتختی قاب عکس یاشار را برداشتبی

شکسـته قـاب شیشـه نیمه. با گوشه ناخن چفـت پشـتش را بـاز کـرد و عکـس را در آورد. روی زمین
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ھای اشکش قطره. عکس را برداشت و گذاشت روی زمیننوشین. صدایی داد و از وسط دو نیم شد

. چکید روی عکسمی
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لندن

. دادشد پاھایش را تکان میدراز کشیده بود روی تخت و داشت با ریتم آھنگی که از رادیو پخش می

ر میقطره ُ توانسـت لحظـه رفـتن مـاری کـه نمی. خـورد روی بالشـتھای اشک از کناره چشمش س

حاال فقط خالد مانـده بـود کـه شـنبه بعـد از رفـتن . از یاد ببردکرد رابغلش کرده بود و گریه میسفت

اش کـه گـاھی نوشـین را بـه خالد با دنیای آرزوھایش، با لبخند ھمیشگی. خواست برودنوشین می

ض یکـی عـودانشـجوھا یکی. ھا تنھا او مانده بـود و نوشـیناز جمع چندنفره آن. انداختحسادت می

رویی را ھم خالی نگـه داشـته ھای روبهساختمان. گرفتشدند و حیاط خوابگاه شکل دیگری میمی

شان انگار به نوشین و تمام خاطراتش پردهھای بیبودند برای بازسازی و رنگ و نقاشی و حاال پنجره

ــاز بــود و میدر اتاق. ھایش ھمگــی رفتــه بودنــدھمســایه. کــردکجــی میدھن کــی یشــد یکیھــا ب

مانـد، روی تخـت از ایـن ھا تـوی اتـاقش مینوشین ساعت. شان شد، تاریک و لخت و ترسناکداخل

زد و مینـو تـا داد، گھگداری تنھا با پدرش حرف میھایش را نمیشد، جواب تلفندنده به آن دنده می

.کردخواست گوشی تلفن را بگیرد به ھزار بھانه تلفن را قطع میمی

خـوای برگـردی پس می«:کرد، مرد گفته بودچی خداحافظی میکالج با مرد کافهامروز که توی بوفه

»نه؟. ایران

خـب پـس حتمـا کلـی سـوغاتی «:چی گفتـه بـودمرد کافـه. نوشین سر تکان داده بود یعنی که بله

».خریدی

»سوغاتی؟«:ھاج و واج گفته بودنوشین به مرد نگاه کرده و 

»ار زیاد خوشحال نیستی؟انگ«:چی پرسیده بودمرد کافه

».شهدلم برای اینجا تنگ می«:ای و ریز مرد نگاه کرده و گفته بودھای قھوهنوشین به چشم

.گرددتر از آن چیزی که آمده بود دارد برمیبعد فکر کرده بود چمدانش سبک

»ات تنگ نشده؟مگه دلت برای خانواده«:یوان چای را دستش داده بودچی لمرد کافه

بندش خشـک کـرده و چی دسـتش را بـا پیشـمـرد کافـه. شین چـای را گرفتـه و چیـزی نگفتـه بـودنو

»اگه ویزا داری بیشتر بمون، داری؟«:خندیده بود

. ای بماندتواند چند ھفتهنوشین قند را گوشه لپش انداخته و گفته بود که ھنوز می
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. آیـددانسـت کـه تـوی اتـاق نمیمیخالد بـود،. ھایش را بسته بود که زنگ در اتاقش را شنیدچشم

سـالنه ھا را سالنهنوشـین پلـه. مانـدجا جلوی در به نوشین گفت که توی حیـاط منتظـرش میھمان

نوشـین نشسـت . کشید، خندید و سر تکان دادخالد روی جدول نشسته بود و سیگار می. پایین آمد

آنکـه نگـاھش کنـد، خالـد بی. نـدترفآمدنـد و میغروب بود و تک و توک دانشـجوھا می. کنار دستش

»چه خلوت شده نوچی اینجا، نه؟«: گفت

ل کنـار رود، دستش را گذاشـت روی جـدودلیل باال و پایین میکرد ضربان قلبش بینوشین حس می

».ھرکی بود و نبود رفت دیگه خالد«:حیاط و تکیه داد به دیوار

زھا خیلی توی خودتی، انگار نه انگار که این رو«:کردسرخی نوک سیگارش نگاه میخالد داشت به 

».یه سابقیاون نوچی

گفتـی «:نوشین گوشه چشمش را خاراند و یک نخ سیگار از توی پاکت کنار دسـت خالـد بیـرون آورد

»کنه؟برادرت لندن زندگی می

».رم عربستانرم پیش اون، بعدش میآره، اول ھم می«:خالد فندک را برایش روشن کرد

خیلــی فــرق داره زنــدگی لنــدن و کمبــریج؟ «:ایش را گشــاد از ھــم دراز کــرد تــوی حیــاطنوشــین پاھــ

»ورم از نظر کار و امنیت و ایناست؟منظ

وقت از مشکالتش به من چیزی ترم ھیچالبته برادر بزرگ. فکر کنم فرق داره«: خالد شانه باال انداخت

».گهنمی

تـر از خـودش داشـته وبـه کـه آدم یـه بـرادر بزرگچـه خ! تـربـرادر بزرگ«: نوشین پکی به سیگارش زد

»باشه، نه؟

از وقتی پـدرم مـرد تمـام مسـوولیت کـار و «: دھای نوشین نگاه کرای برگشت و به چشمخالد لحظه

».چی با اون بوده، اول اون بعدش ھم منخونه و ھمه

»!مرد کوچولو«:نوشین دستی روی شانه خالد زد

گردی، نه؟ حتما دلـت بـرای غـذاھای یلی خوشحالی که داری بر میخ«:خالد گفت. ھر دو خندیدند

».دلت برای تختخواب تمیز خودت، برای توالت و دستشویی خودت. خونگی و مادرت تنگ شده

دونم، یــه لحظــه دلــم نمــی«:ھا تکــان دادنوشــین خاکســتر ســیگارش را کنــار پــایش روی ســنگفرش

».خوام بمونمخواد برم یه لحظه ھم نه، میمی

»یعنی به موندن فکر کردی؟«:خالد با تعجب نگاھی به نوشین کرد

بیشتر از اینکه به رفتن فکـر کـنم بـه «:نوشین نفس عمیقی کشید و موھایش را داد پشت گوشش

».موندن فکر کردم

نوشـین . آنکه چیزی بگوید نگاھش کـردرویش نشست و بیخالد برگشت رو به نوشین، درست روبه

»کنی؟طوری نگام میچرا این! وا«:موش کرد گوشه باغچه و گفتسیگارش را خا

ھایشـان دم در خالد چیزی نگفت، برگشت و نگاھی به دانشـجوھای جدیـدی انـداخت کـه بـا چمدان

بـرو «:گفـت. گشـتندخوابگاه ایستاده بودند و گیج و حیران دنبـال شـماره اتـاق مسـئول خوابگـاه می

».حاضر شو امشب بزنیم بیرون
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»خل نشدی از تنھایی این چند روز؟«:خالد گفت. مِنی کردشین مِننو

».خب بیا االن بریم«: نوشین خندید، گفت

»!رمجا نمیشه ھیچبا دختری که لباس تو خونه تن«: تاد و خاک شلوارش را تکاندخالد ایس

ار سـفت فشـکـرد انگـار کسـی گلـویش رانوشین ایستاد، ضربان قلـبش زیـاد شـده بـود، حـس می

»یه من و تو، نه؟شه گودبای پارتییعنی می«:سرفه کرد. دھدمی

:خالد گفت. ایستادند توی حیاط. ھای صبح بود که برگشتنددمدم

»ری نه؟فردا میپس«

».تا ھفته دیگه که برگردم سعودی. رم لندنمن فردا می«:خالد گفت. نوشین سرتکان داد

ایـن کـارت «:آن پـا کـرد و کـارتی از تـوی کیـف پـولش در آوردخالـد ایـن پـا و. نوشین بغضش را خورد

».شماره من رو ھم که داری! برادرمه، وکیله، خب

:ھای نوشین را پاک کردخالد نمِ گوشه چشم. چکید پایینھای نوشین از دو طرف صورتش میاشک

».کنهتنھایی آدم رو مریض می. شهجا وطن آدم نمیدونی که ھیچخودت ھم می«

خالد آرام دسـت . اش و گریستھوا دست انداخت گردن خالد، سرش را گذاشت رو شانهوشین بین

.کشید روی موھای او و چیزی نگفت

چنـدباری . بـه سـر و صـدای دانشـجوھای جدیـد گـوش داد. شب را تا صبح، چشم دوخت بـه سـقف

بلـیط . را قطـع کـردآنکه منتظر باشد کسـی گوشـی را بـردارد، تلفـنشان را گرفت و بیشماره خانه

.زداش و ھر چند وقت یکبار ورقش میرنگش را گذاشته بود روی سینهآبی

ھایش شـاید فکر کرد رد کبود زیر چشـم. کردشد و توی آیینه خودش را نگاه میھر از گاھی بلند می

د، شخواست در خواب بکشد و نمیھایی بود که این اواخر داشت، فریادھایی که میخوابیمال بی

ای از ذھـنش دور ھای مینـو کـه لحظـهدار و بلنـد خنـدهخاطر تصویر یاشار و صـدای خـششاید ھم به

.شدنمی

تـر از کـرد زشـتاش کـه حـاال فکـر میرنگش، به موھای فرفـریبه صورتش دست کشید، به خال کم

امـا چند بـاری دسـت بـرد طـرف قیچـی تـا از تـه کوتاھشـان کنـد. دھدھمیشه وز کرده و آزارش می

.نتوانست

ھـای لباس. اش را که تازه خریده بود چپاند توی چمـدانشراه مشکینشست روی زمین و پیرھن راه

اش را ریخـت تـوی کیسـه و ھمـه را خـودیھـای بیرنگ و رویـش را گذاشـت کنـار و جزوهکھنه و بی

ــوی آشــپزخانه ــار ســطل آشــغال ت ــرد. گذاشــت کن ــالی ک ــابینتش را خ ــل . ک ــد بســته گ ــا چن رز تنھ

.شده، نعنا و زردچوبه را گذاشت توی کشو بماندخشک

ھا را کشید توی راھرو، برای بار آخر به اتاق کوچکش نگاه کرد و بـه گلـدانش ھای صبح، چمداندمدم

.در را بست. که دیگر خشک شده بود

ر خـوردن چرخ. صدا بودحیاط خوابگاه آرام و بی ُ ھای خـیس، ھـای چمـدانش روی سـنگفرشصدای س

مـرد . زیر سردر دانشگاه، تاکسی سفیدرنگی با آرم سبز ایستاده بـود. شنیدتنھا صدایی بود که می
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نوشـین . حـرف و سـالم، چمـدانش را گذاشـت تـوی صـندوق عقـببی. آمـدراننده به نظر ھندی می

ه مرد راننـده از تـوی آینـه ماشـین نگـاھی بـ. ھابارید روی پنجرهصدا میباران حاال تند و بی. نشست

»فرودگاه ھیترو؟«:نوشین انداخت و بلند گفت

نوشـین سـرش را تکیـه داد بـه پشـتی صـندلی و بـه . متـر را روشـن کـردو بعد دست برد و تاکسـی

راننـده رادیـوی تاکسـی را روشـن . ھای شھر که دم صبح ھمیشه شلوغ بود، نگاھی انداختخیابان

چنـد سـاعت دیگـر ابرھـا کنـار خواھـد رفـت و که تاگفت و اینھا میمجری داشت از ترافیک راه. کرد

.آفتاب دلنشینی خواھد تابید

حوصـله و نواخت، کمراه طوالنی بود و آسمان خاکستری، راننده در خط میانی با سرعت متوسط، یک

مسـافر کـدوم «:مرد راننده پرسـید. نوشین باز شماره ایران را گرفت و سریع قطع کرد. رانداخمو می

»کشوری؟

».ایران«:بخشی را از توی کیفش بیرون آورد و گفتبرگ قرص کوچک آرامنوشین 

»چند وقته اینجایی؟. ایران، ایران! آه«:مرد سر تکان داد و گفت

سـه «:کرد خیـره شـد اشین نگاھش میھای مرد که حاال داشت از آینه مای به چشمنوشین لحظه

».ماه

مـن «:مـرد گفـت. دیـداش را میفید روی شـقیقهچرده و موھـای سـرخ سیهنوشین نیم. مرد خندید

»خوای برگردی؟حاال چرا می. مسافر ایرانی زیاد دارم

».نمی دونم«: ھای سرسبز کنار جادهدرختخیره شد به. نوشین قرص را بدون آب قورت داد

»دونی؟نمی«: را کم کرد و به نوشین نگاھی کردمرد سرعت ماشین

».دونمنه واقعا نمی«:زیرلبی و به فارسی گفت. ر کندنوشین منتظر بود تا قرص اث

»یعنی ھم دوست داری بمونی ھم نه؟«: راننده گفت

».آره دقیقا«:شیشه ماشین را پایین داد. نوشین به مرد نگاه نکرد

».ترهکفه کدوم سنگین. باید ببینی کدومش برات بیشتر نفع داره«:مرد سرش را تکان داد

راننـده . ده بود و دیگر تپش قلب نداشت، حوصله نکـرد جـواب مـرد را بدھـدنوشین سرش سنگین ش

».دستش بگیرهخدا نکنه آدم کاسه چه کنم چه کنم «:سرعت را زیاد کرد و گفت

».گیمھا این رو میالبته ما ھندی«: بندش گفتخندید و سریع پشت

:وقتی پولش را گرفـت، گفـت. شتراننده چمدانش را کنار پایش گذا. توی پارکینگ فرودگاه پیاده شد

».اگه رفتی، سفرت بخیر«

جـدول زمانبنـدی پروازھـا روی یـک تلوزیـون . روی ساختمان بـزرگ فرودگـاه ھیتـرونوشین ایستاد روبه

ای لحظـهورودی ھشـت را پیـدا کـرد و بی. دادبزرگ توی حیاط اسـم و شـماره پروازھـا را نشـان مـی

.ھایش کند بود و چمدان برایش سنگین بودقدم. شدرنگ ھیترومعطلی وارد ساختمان طوسی

دویدنـد، ھا دنبـال ھـم میبچـه. آمـدتعـداد میداخل سالن، آن جمعیت پرھیاھوی بیرون بـه نظـر کـم

دست با کردند، بعضی ھم لیوان قھوه بهھاشان را چک میھا پاسپورتپیرترھا نشسته بودند و جوان

یکـی چـک کـرد و رسـید بـه آرم ھمـای ھـا را یکـیوجینوشـین خر. زدنـدشـان حـرف میکناردستی
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کمی جلوتر، میانه سالن، صفحه بزرگ اطالعـات پـرواز، برنامـه پروازھـایش را تنـد تنـد عـوض . ایرایران

. نوشـین خیـره مانـد بـه شـماره پـروازش. شـدزد و رد میجمعیت تنه مـی. جا ایستادھمان. کردمی

زنی؟ نوشـین جـان، تـویی بابـا، الـو الو؟ چرا حرف نمی«:رفتتلفن را بیرون آورد و شماره پدرش را گ

».نوشین

ھـا خـاموش و روی شـماره پروازھـا و ایرالینچراغ سبزرنگ کوچکی که درست روبـه. تلفن را قطع کرد

نوشین، خالف جھت راھی که طـرف خروجـی . ایر روشن شده بودروی ایرانشد حاال روبهروشن می

ھایشـان را بـا سـرعت کرد که با عجلـه چمدانھا را تماشا میو ایرانیرفت، ایستاده بود ھشت می

.کشیدند، مبادا از پرواز جا بمانندشان میدنبال

فکر کرد کاش آن قرص صـورتی ریـز را زودتـر خـورده . خندید. رفت کنار پنجره و نشست روی چمدانش

بـه برنامـه . ا تـوی حیـاطبلند شد و چمدانش را دنبالش کشـید تـ. سیگاری گوشه لبش گذاشت. بود

. ای ایسـتادکنار باجه فروش بلـیط چنـد لحظـه. رفت نگاھی انداختقطارھایی که به سوی لندن می

نوشـین ھـم ھمـانطور . ھای نوشـینفروش زن چاق بـداخالقی بـود کـه زل زده بـود تـوی چشـمبلیط

»ی یا نه؟خرباالخره می«:حواس ایستاده بود که زن از پشت باجه تقریبا جیغ کشیدبی

.به مرکز شھر لندن را خریدوشین به زن نگاه کرد، بلیط ساعت دهن

1388تیر 14اتمام –1387شروع مھر 

پونه ابدالی
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