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کمی در باره رمان فوریو بدانید :
رمان فور یو با هدف تولید و عرضه محصوالت تلفن همراه بنیان نهاده شده است.
رمان فور یو تالش دارد گامی هر چند ناچیز در مس یر اعتالی فرهنگ کتابخوانی
غنی کشورمان بردارد.
ش ا یان ذکر اس ت وبس ا یت رمان فور یو بدون هیچ کمک مالی یا حما یت و
پ شتیبانی از سوی ادارات  ،سازمان ها و مو س سات دیگر در زمینه تولید محتوای
محصوالت فرهنگی و اجتماعی بر روی تلفن همراه مشغول به فعالیت می باشد.
آدرس وبسایت رمان فور یو :
کانال تلگرام :

نام رمان  :به من بگو لیلی
نویسنده  :مهسا زهیری
طراحی و صفحه آرایی :رمان فوریو
آدرس سایت :
کانال تلگرام :
تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است

2

به من بگو لیلی
مهسا زهیری

تهیه شده در:
وب سایت رمان فوریو

به من بگو لیلی
باسمه تعالی
ً
بعضی از صبح ها جوری از خواب بیدار میشیم که دقیقا یه حسی بهمون میگه
امروز قراره یکی از اون روزهای مزخرف و تکراری با شه .یکی از اون روزهایی
که از قبل می دونیم قراره حرومش کنیم ولی بر اسااااس یه قانون ننوشااته از
تخت بیرون میاییم و همون کارهایی رو می کنیم که ازمون انتظار میره.
 26شهریور برای نسیم یکی از همون روزها بود .گرچه هنوز نمی دونست چه
اتفاقی انتظارش رو می ک شه ...مردی که م سئول ر سیدگی به کفن و دفن ربابه
خانوم بود جلوتر اومد و گفت :شما تنها کس و کارشی؟
نسیم آهسته جواب داد :نه اگر کس و کار داشت که تو کهریزک نمی مرد.
 پس... من یه زمانی کمک کردم که پذیرش بگیره ...گاهی بهش سر می زدم. -بله .خدا بیامرزدش.
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 خدا رفتگان همه رو بیامرزه. کار من تموم شده ...شما تشریف نمی برید؟ میرم ...شما بفرمایید!مرد خداحافظی کرد و رفت .ن سیم دوباره باالی قبر تازه ای ستاد و آهی ک شید.
برای خاکسااراری فقچ چند تا یریبه از دور و اطراف قبرسااتون شاارکت کرده
بودند .نه تاج گلی نه خیراتی های آنچنانی .فقچ دسااته گل و فرف خرمایی
که ن سیم آورده بود .از این همه بی ک سی دلش می گرفت اما کاری از د ستش
برنمی اومد .به پیرمردی که باالی قبر اومده بود پول داد تا قرآن بخونه .بعد
نگاهی به سااا ت انداخت .اگر بیشااتر می موند به مشقاتش دیر می رسااید.
مشااتش رو باالی خاک باز کرد و گلبره های توی دسااتش با ر ق و آرومی
پایین افتادند .ساامت خروجی این قهعه راه افتاد .پرونده ی زندگی یه آدم به
راحتی پرونده ای توی خانه ی سالمندان بسته می شد و حتی کسی نبود که به
خاطرش گریه کنه .دوباره آهی کشید و سراغ ماشینش رفت.
یک سا ت گذشته بود که به آدرس مورد نظرش رسید .نگاه دیگه ای به آدرس
روی برگه انداخت بعد به ساااختمون ممتم  .کمی از پرفیومی که تازه خریده
بود روی گردن و شال زیتونیش پاشید و شیشه ی دایره ای شکل رو داخل کیف
برگردوند .از تیبای هاچ بک سفیدش پیاده شد و یک راست به طرف در ممتم
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ً
رفت .نفس میقی ک شید تا کامش از حس و حال قبر ستون بیرون بیاد .به هیچ
ً
وجه نمی خواساات روحیه اش به دیگران منتقل بشااه .مخًااوصااا وقتی برای
اولین دیدار می رفت .زنگ واحد  5رو فشااار داد و منتظر موند .چند نانیه بعد
صدای مردونه ای به گوشش خورد :بفرمایید؟
 سشم! آقای شفیق؟ بفرمایید؟؟ً
 دکتر ممیدی من رو فرستادند احتماال در جریانید که...در باز شد .به سا ت گوشی نگاه کرد و وارد ساختمون شد .چه بهتر که الزم
ً
نبود ح ضورش رو توجیه کنه چون ا صش فر صت ندا شت .همین که قرار بود
چند سا ت از تعهیلی جمعه اش اینما بگذره کافی بود .از آ سان سور بیرون
او مد و به طرف در نی مه باز آپارت مان حرکت کرد .سااکود دا خل راهروی
ریض کمی توی ذوق می زد ولی می دون ست که با آدم های محترمی سر و
کار داره و مشااکلی پیش نمیاد .جلوی در مانتوی زیتونی کوتاهش رو مرت
کرد و با ضربه ای به در وارد آپارتمان شد .نمی دون ست باید کف شش رو در
بیاره یا نه .به قیمت آپارتمان و چیدمان مدرنش نمی اومد که صااااحبش آدم
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مذهبی یا سنتی باشه .روی سرامیک های طرحدار منتظر موند تا خبری از مرد
بشه وقتی انتظارش بیشتر از حد طول کشید بلند صدا زد :آقای شفیق!!
صدای سشوار بلند شد و نسیم با تعم به دور و بر نگاه کرد .دوباره صدا زد:
ً
آقا!! لهفا...
صدای خنده با سشوار آمیخته شد .از داخل اتاق به گوش می رسید .با ابروی
باال رفته بدون اینکه کفش هاش رو در بیاره به همون طرف رفت .موق نزدیک
شدن به در کمی تعلل کرد اما باید حرفش رو می زد.
 آقای شفیق!سشوار خاموش شد .اما کسی جواب نداد .کمی جلوتر رفت و توی چارچوب
در پرسید :تشریف نمیارید بیرون؟!
صدای مرد نگاهش رو از اتاق بزره و تخت خواب و سهش جدا کرد :چقدر
رسمی!!
سر چرخوند و با دیدن مرد توی حوله روبدو شامبر سفید جا خورد .باور نمی
کرد که تو چه موقعیتی قرار گرفته .اینما اتاق خواب بود و پوشااش مرد هم یه
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جور بی احترامی به حسااااب می اومد .از همین حاال می دونسااات که کار
سختی پیش رو داره .به خودش اومد و با خونسردی گفت :این چه لباسیه؟
مرد نگاهی به خودش انداخت سشوار رو روی میز آینه گذاشت و جواب داد:
در واق لباسی در کار نیست!
نسیم جلوی پوزخندش رو گرفت و فقچ ابرویی باال انداخت.
 انگار بد موق مزاحم شاادم .بیرون منتظر می مونم تا شااما لباس مناساابروشید.
مرد د ستی بین موهای خی سش ک شید و با لبخند م سخره ای گفت :یعنی این
مناس نیست؟
با دست دیگه گره کمرش رو باز کرد و ادامه داد :حاال بهتره؟!
با ق رفتن حوله نساایم برگشاات و به طرف پذیرایی حرکت کرد .برای اینکه
سرخی صورتش چیزی از حال درونیش بروز نده کف د ستش رو روی گونه
ً
اش گذاشت .برای مرد با پرستیژی مثل شفیق همچین حرکتی واقعا بعید بود!
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اوضا ش از چیزی که حدس می زد وخیم تر به نظر می رسید .صدای مرد از
پشت سر به گوشش خورد :این کارها یعنی چی؟!!
به زور لبخندی روی صااورتش نشااوند و به طرف صاادا چرخید .سااعی کرد تا
جایی که امکان داشاات چشاام هاش رو از لختی زیر حوله دور نگه داره که
حاال با دستی که به چارچوب در تکیه داده بود و روشنی پوستش بیشتر جل
توجه می کرد .نسایم خیلی جدی گفت :حس می کنم ممکنه از تًامیم دکتر
شوکه شده باشید و این رفتار هم...
مرد وساچ حرفش پرید و در حالیکه به سامتش قدم برمی داشات گفت :رفتار
من؟!
 ... نکنه اهل بازی هستی؟ خ  ...من زیاد خوشم نمیاد!نسیم قدمی به ق برداشت و گفت :متوجه نمیشم!!
 -مگه دکتر تو رو نفرستاده؟ ...من که نمی تونم روش رو زمین بندازم.
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نسیم اخمی کرد و با قدم دیگه ای به ق

دوباره بینشون فاصله انداخت .مرد

با لحن وسوسه انگیزی ادامه داد :می تونم؟
 فکر می کنم سوء تفاهم شده! من «محسنی» هستم. حقیقتش اسمت برام مهم نیست.د ستش رو به طرف صورد ن سیم برد که با شال قاب گرفته شده بود .اما میونه
ی راه پایین انداخت و با برقی از تنفر توی چشاام هاش اضااافه کرد :کارم که
باهاد تموم بشه قیافه اد هم یادم نمی مونه ...چه برسه به اسم!
نسیم نفس میقی کشید و در حالیکه خودش رو سخت کنترل می کرد گفت:
ً
احتماال یادتون می مونه .چون از این به بعد قراره زیاد من رو ببینید.
مرد قدمی به جلو برداشت و گفت :پول چند روز رو گرفتی؟
با وجود اختشف قد زیاد نسیم می تونست گرمای نفسش رو روی گونه هاش
حس ک نه .با این که نی مه بره نه جلوش ایساا تاده بود و حرف های ناجوری
تحویلش می داد نساایم می دونساات که اگر پای مل وسااچ بیاد کاری نمی
کنه .این درکی که نسیم از آدم های اطرافش داشت مثل حس ششم تبدیل به یه
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ویژگی مثبت توی حرفه اش شااده بود .م س تقیم به چشاام های مرد زل زد و
گفت :پول چند ماه!
گیمی رو توی تیله های آبی یخی چشاام های مرد نادیده گرفت و ادامه داد:
من روانشناس مشاورتون هستم ...و ممنون میشم خودتون رو بروشونید!
نگاه جدی ای روی ساار تا پای مرد انداخت و وقتی چشاام هاش زیادی پایین
رفت دوباره خون زیر پوستش دوید و برای ضای ن شدن چرخید و به سمت
دیگه ی پذیرایی رفت .از گوشاااه ی چشاام می دید که مرد هنوز بی حرکت
ایستاده .توضیح داد :دکتر ممیدی یه تماس خًوصی با من داشتند .درباره ی
قضیه ی ممنوع الکار شدنتون!
 تعلیق!!!از صدای خشک و جدی مرد تعم کرد و به طرفش برگشت .مشغول بستن
کمربندش بود .با دست به یکی از مبل ها اشاره کرد و بدون هیچ حرفی به اتاق
برگشاات .نساایم داخل سااالن بزره آپارتمان شااروع به قدم زدن کرد .مبل ها و
کاناپه های شاایک و تمیز فرش ها و پرده های نفیس آشاارزخونه ی ممهز یه
خونه ی الی که با سلیقه ی یه زن هنرمند چیده شده بود .خونه ای که ایده آل
هر زنی می تونست باشه .اما نسیم براش متاسف بود که همسرش در ییابش با
ً
هر زن یریبه ای به راحتی حرف از پول دادن و خوابیدن می زنه! اصااش تعمبی
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نداشاات که این مرد به مشاااوره نیاز پیدا کرده! روی یکی از مبل ها نشااساات و
منتظر موند.
مرد چند دقیقه بعد با پیراهن و شلوار خاکستری رسمی بیرون اومد .روی مبل
رو به رویی نشست و به صورد نسیم خیره شد .فقچ یه کت کم داشت تا بره
ساار کشس های دانشااگاهش .حاال با این لباس ها و موهای مرت

هیکل

خوش فرم و چشم هاش بیشتر جلوه می کرد .تشطم نگاهش خوابیده بود ولی
هیچ چیز نمی تونست فکر نسیم رو از صحنه ای که چند دقیقه پیش دیده بود
منحرف کنه .پس برای پرد کردن حواس هر دو خودش سکود رو شکست:
دکتر ممیدی گفتند بعد از تعلیقتون توی دانشااگاه یه کمیساایون هم توی
بیمارستان تشکیل شده که به وضعیتتون رسیدگی بشه...
 وضعیتم؟! در واق من ...خ  ...از من د ود به همکاری شده برای... -برای چی؟
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مرد به جلو خم شده بود و دوباره ًبی نگاه می کرد .نسیم سعی کرد طوری
کلمه ها رو انتخاب کنه که جلوی پرخاشااگری احتمالیش گرفته بشااه .با لحن
مشیمی گفت :برای بررسی روحیه ی شما.
مرد پوزخند زد و سوالی نگاهش کرد .رو در بایستی رو کنار گذاشت و دقیق تر
گفت :برای تعیین صشحیت شما.
مرد خنده ی کوتاهی کرد و منتظر ادامه موند.
 همون طور که می دونید جراحی ا ًاب شوخی بردار نی ست .با جون آدمها سر و کار داره نمیشه هیچ ریسکی روش کرد.
 و شما اینمایی که کار من رو بهم یاد بدی؟! نه ...از این زاویه بهش نگاه نکنید!مرد حرف نساایم رو نشاانیده گرفت و با لحن تند تری اضااافه کرد :اینمایی که
سشمت قلی من رو بسنمی؟!
نساایم برای اینکه کنترل اوضاااع رو از دساات نده با صاادای خشااکی گفت:
درسته!!
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مرد پوزخند م سخره ای زد و به طرف پنمره ی کناری خیره شد .با تا سف سر
تکون داد و گفت :یه زن رو فرستادند!!
ً
بعد سری سمت نسیم برگشت و با اخم گفت :اصش مدرک تو چی هست؟!
نساایم ل باز کرد که حرفی بزنه اما مرد منتظر نموند و با یریر زیر ل از
جاش بلند شد .به طرف آ شرزخونه رفت موبایلش رو از شارژ بیرون ک شید و
با چند قدم از دیدرس خارج شد .کمی بعد صدای صحبت از همون طرف به
گوش نسیم رسید« .دکتر از شما انتظار نداشتم!» « ...سشم! خیلی ممنون»...
«همین جریان این »...صداش رو پایین آورد «زنیکه ی و سچ آپارتمان من»...
« ِکی؟؟»« ...چرا خبر ندادید؟»« ...البته که« ...»...ای بابا ...یه لحظه فکر
ً
کردم در مورد صااحبت های اون هفته جدی بودید و »...به خنده افتاد «دقیقا.
از همون سااورپرایزها!!» دوباره خندید «بله متوجه ام ...متوجه ام»« ...ولی یه
ً
زن؟» جوری حرف می زد که انگار اصااش اهمیتی نداره که همون زن!! داره
صداش رو میشنوه .نسیم نفس میقی کشید .مرد به صحبت ادامه داد «حتی
ا سمش به گو شم نخورده .یعنی من یه فوق تخ ًص ارزش یه پز شک معتبر
رو هم ندا شتم؟! د ست شما درد نکنه »...دوباره گوش داد و بعد بلند خندید.
با خنده اضافه کرد «می دونم یه امضاست ...متوجه ام» بعد از چند تا تعارف
و خداحافظی گفتگو تموم شد.
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مرد توی دید قرار گرفت .نگاهی به هیکل و لباس های ن سیم انداخت که حاال
هر دو دسااتش رو به دسااته های مبل تکیه داده بود و روی کایذ دیواری های
طرحدار و هماهنگ با رنگ محیچ چشاام می چرخوند .به ساامت مبلی که از
روش بلند شده بود رفت و همزمان گفت :انتظار داشتم هدیه ی تولدم باشید!
نسیم با تعم نگاهش کرد .ادامه داد :دوست هام تًوراد میبی درباره من
دارند...
 ... فکر می کنند فقچ یه راه واسه سر حال آوردن من هست!!نسیم پوزخندی زد و مرد با لبخند کمی شونه باال انداخت .نسیم چشم هاش
رو ساامت میز برگردوند .مرد حتی بابت رفتارش ذرخواهی هم نکرده بود.
همه جای برخورد و رفتارش می لنگید و نساایم می دونسااات این مورد قراره
خیلی وقتگیر و حسااس باشاه .نباید مقابل این آدم از موضا قدرد پایین می
اومد .نگاهش رو از میز باال آورد و به چشام های مرد دوخت .پرساید :پس از
این هدیه ها زیاد گرفتید؟
 -کی برگه ها رو امضا می زنید؟
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 کدوم برگه ها؟ نگو که کار خودد رو هم بلد نیستی! من کارم رو خوب بلدم .اگر منظورتون گواهی های تأیید صااشحیته ...کهشرمنده ...به این راحتی ها امضا نمیشن!
چ شم های درشت شده و ابروهای باال رفته ی مرد جلوی ادامه دادن ن سیم رو
نگرفت :نه بعد از چیزهایی که توی همین نیم سا ت از شما دیدم!
 که شامل زیر حوله ی من هم میشه؟نسیم دوباره خمالت زده شد اما جواب داد :شامل تک تک رفتار هاتون میشه!
این برخورد برخورد آدم های نرمال نیست.
مرد با ًبانیت از جاش بلند شد و ن سیم د سته ی صندلی رو توی م شتش
فشار داد .اما سمت نسیم نیومد و به طرف یکی از پنمره ها رفت .سه دقیقه ای
از گوشاااه پرده به بیرون نگاه کرد و در نهایت بدون اینکه روش رو از پنمره
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بگیره به حرف اومد :مثل اینکه یه نفر این کایذ پاره های فرمالیته رو جدی
گرفته!
 متاسفانه. ... پرونده ی شما رو به من ارجاع دادند من هم وفیفه ام رو کامل انمام میدم.طبق قراری که با دکتر گذا شته بودم به خاطر مرا اد حال شما باید از جمعه
هام می زدم و جلسه ها رو اینما خًوصی تشکیل می دادم ...که شما راحت
باشید .ولی...
مرد سمتش برگشت و گفت :جلسه ها!!!
ً
نسیم بی توجه ادامه داد :ولی فاهرا بهتره که جلسه ها!! جای رسمی تری برگزار
بشه.
 چی؟!! -من دیگه پام رو هم اینما نمیذارم.

18
از زیپ کیفش کارتی رو بیرون آورد و روی میز جلوش انداخت.
 شماره و آدرس دفتر من. شما رو نمی دونم اما من واسه این مسخره بازی ها وقت ندارم.ً
 مشکل خودتونه برای شروع فعش  10جلسه کافیه.نساایم کارش اینما تموم شااده بود و نمی خواساات بیشااتر از این قیافه ی از
خودراضاای مرد رو ببینه .از اول هم نباید کوتاه می اومد و قبول می کرد که
خارج از دفتر کار کنه .از جا بلند شد و به طرف خروجی حرکت کرد .صدای
مرد رو شنید :باورم نمیشه! ...همین االن این مزخرفاد رو تمومش می کنی!
نسیم روی پاشنه چرخید و گفت :شد  15جلسه.
دوباره ساامت در رفت .مرد خنده ی ًاابی کرد و درحالیکه به طرفش می
اومد گفت :هیچ یلهی نمی تونی کنی!
بدون اینکه برگرده جواب داد 20 :جلسه.

به من بگو لیلی
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دستی روی بازوش نشست .به ق کشیده شد و به یه جفت چشم سرخ شده
از ًبانیت و نفرد خیره شد .با خونسردی گفت 25 :جلسه.
ً
مرد ل باز کرد که احتماال بد و بی راهی بگه اما نسیم اجازه نداد 30 :جلسه!!!
بازوش رو از د ست مردی که خ شکش زده بود بیرون ک شید و م س تقیم از
آپارتمان خارج شد .به طرف آ سان سور رفت و لبخندی زد .همی شه از اخشق
خودش خو شش می اومد .از اینکه می تون ست موق کار و م شاوره مرزها رو
حفظ کنه و اجازه نده مهربونی ذاتیش روی شااغلش انر بذاره .حداقل در مورد
تعداد جلسااااد به توافق رساایده بودند .خیلی وقت بود که از گوش دادن به
بحران های دخترهای نوجوون خسته شده بود و بدش نمی اومد با یه کیس تازه
تر مهارد های خودش رو به چالش بک شه .حتی امتحان کردن یه چیز جدید
هم هیمان انگیز بود .دوباره لبخند زد و وارد آسانسور شد.
2
زونکن های مرت شااده رو داخل قفسااه برگردوند و توی گوشاای گفت :یه بار
دیگه چک کردم ولی هیچ موردی از سااندرم مونشااهاوزن نیساات .در واق اگر
ً
بهش برخورده بودم حتما یادم می موند.

20
آقای بهمنی که یکی از همکشساای های سااابقش بود جواب داد :ذر میخوام
مزاحتمون شاادم .بیمارهای من دمردند گفتم شاااید شااما بین خانوم ها با این
مورد رو به رو شده باشید.
 خواهش می کنم .ببخشید که نتونستم کمکی کنم.صدای بحث از بیرون در اتاق توجه اش رو جل کرد .بهمنی دوباره گفت :نه
شما ببخشید.
 باز هم بین آشناهام سفارش می کنم .خیلی هم نادر نیست پیدا میشه. ممنون میشم. به خاطر مقاله ای چیزی می خوایید؟ بله دارم رو بیماری های نادر تحقیق می کنم. موفق باشید. -ممنونم .وقتتون رو نمی گیرم.
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سر و صداها بیشتر شد و نسیم خداحافظی کرد .گلدون کوچیک کاکتوس رو
جلوی زونکن ها جا به جا کرد و سمت در رفت تا لت بحث رو متوجه بشه.
تلفن داخلی اتاق زنگ خورد .به طرف گوشی رفت و جواب داد :چه خبر شده
خانوم ایمانی؟
 یه آقایی می خواد داخل بیاد از قبل نوبت نداره. اسمش رو بررس! دکتر شفیق.نررساایده هم حدس می زد چه کساای ممکنه باشاااه .توی این دفتر و مه
ً
مماورش معموال سر و صدا و ممادله پیش نمی اومد .بی شتر مراجعین ن سیم
هم خانوم های جوان بودند .در اتاق رو باز کرد و از راهروی کوتاه پیچید تا میز
من شی این طبقه رو ببینه .دکتر شفیق جلوی میز ای ستاده بود .ن سیم پر سید :تو
مه شما رزرو نوبت مرسوم نیست؟!!
 نمی دونم از منشیم بررسید! -امرتون؟
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 اومدم برگه های امضا شده رو تحویل بگیرم!خانوم ایمانی گفتگو رو قه کرد :اول که راننده ا شون رو فر ستاده بودند گفتم
ً
اصش در جریان نیستم.
دکتر شفیق نگاهی به ف ضای ساکت و صندلی های خالی سالن انداخت و
حالتی از تأسف توی چشم هاش نشست .سالن انتظار کوچیکی که بین دفتر
ن سیم و مه چ شم پزشکی کناری م شترک بود .هر دو بی شتر ًرها باز می
کردند و االن برای تمم توی سااالن خیلی زود بود .نساایم رو به منشاای که
بدجوری به شاافیق زل زده بود گفت :با الهه ایزدی تماس بگیر! بگو این هفته
تایمش منتقل میشه به آخر وقت.
رو به دکتر ادامه داد :بفرمایید داخل!
خانوم ایمانی ساار تکون داد و گوشاای تلفن رو برداشاات .از همین حاال می
دونسااات که باید در مورد محرمانه بودن رفت و آمد دکتر شاافیق باهاش یه
صحبتی دا شته با شه .هر دو با هم وارد دفتر شدند .یه اتاق متو سچ پر نور با
کایذ دیواری کرم قف سه بزره کتاب چوبی کاناپه ی مخ ًوو مراجعین که
ایل استفاده نمی شد چند صندلی و میز کار که همه به رنگ قهوه ای روشن
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بودند .بیشتر مراجعین ترجیح می دادند که روی صندلی ها بشینند .دکتر شفیق
هم روی یکی از صندلی ها ن ش ست و به ن سیم که پ شت میز می رفت خیره
شد .بعد از دو سه دقیقه بررسی اوضاع و همدیگه دکتر سکود رو شکست:
خ ؟
 منتظرم! منتظر چی؟ که شروع کنید.ً
مرد پوزخندی زد و گفت :احتماال منظورتون اینه که قرار نیست امضا کنید!
 نه به این زودی ها .متا سفانه برخورد اول شما خودش همه ی سوفن هایکمیسیون پزشکی رو تایید کرد.
مرد با شنیدن این جمله سری تکون داد و به اطراف چ شم چرخوند .ن سیم از
چ شم هاش می خوند که قرار نی ست این جل سه به گفتگوی طبیعی بگذره اما
ت ًمیم ندا شت که به هیچ وجه جا بزنه .سکود دوباره طوالنی شد .ن سیم
همچ نان منتظر ن گاه می کرد .مرد به حرف او مد :م ه نقلی ای دار ید .بد
نیست ولی اگر جادارتر باشه بهتره.

24

 ... چند تا خیابون باال تر! ... مریض های بیشتر ...این روزها همه چیز وابسته به تبلیغاته. ... درست نمیگم؟ بله درسته.خ ؟ هنوز منتظرم صحبت اصلی رو شروع کنید. -شاید بهتر باشه واضح تر بگم...
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 نه الزم نیست .من متوجه شدم. ... آقای محترم از شااما بعیده! من هیچوقت به خاطر یه جای بزره تر چند تاخیابون باالتر زندگی مردم رو به خهر نمیندازم.
مرد با ًاابانیت داد زد :چی میگی واسااه خودد؟ آرامش من رو دیدی دور
برداشتی؟
 بله دارم آرامشتون رو می بینم! زندگی کی؟ مریض هام؟ ...من هیچ مشااکلی ندارم .این ها همه به خاطردشمنی یه مشت چشم تنگه که نمی تونند موفقیت کسی رو ببینند.
 ... هر مل من از  6ماه قبل رزرو میشاااه مریض خارجی دارم .می تونم برمبهترین بیمارساتان های دنیا مشاغول بشام! ...معلومه که اینما هزار تا دشامن
پیدا می کنم!
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 منظور من فقچ زندگی مریض هاتون نبود...با دساات اشاااره ای به خود مرد زد که امروز با کت و شاالوار مشااکی خوش
دوخت جلوش ن ش سته بود .به نظر می ر سید که با ا شاره ی ن سیم نرم تر شده
باشه .آروم تر گفت :نگران من نباشید من به هر جور فشاری ادد دارم.
 میشه توضیح بدید چه فشاری؟ من که مریضتون نیستم!!مراج های کله شق تر از این هم داشت و ادد کرده بود تحت هر شرایهی
خونسااردیش رو حفظ کنه .در واق می دونساات که آدم های بدون مشااکل
گذرشااون به این دفتر نمی اف ته .آروم گ فت :من این ما مریض ویز یت نمی
ً
کنم ...اصش دکتر نیستم فقچ کارشناسی ارشد دارم .اینما هم مه نیست
دفتر کاره!
مرد نفس میقی کشید و آروم بیرون داد .بعد گفت :چهور می تونم مهمئنتون
کنم که مشکلی ندارم؟
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 به خودتون یه مرخًی چند ماهه بدید و این دوره ی مشاوره رو طی کنید.مرد صااداش رو دوباره باال برد :ا تبار حرفه ایم رو لکه دار می کنه چرا نمی
فهمی؟!!
ً
 لهفا آهسته تر صحبت کنید!ً
نسیم از این لحن و تون صدای دکتر اصش خوشش نمی اومد .بهتر بود قاطعانه
تر برخورد کنه نرمش رو میذاشت برای گفتگوهای اصلی در خشل جلساد.
ادامه داد :کمیساایون پرونده رو به من سااررده پس گرفتنش به این سااادگی ها
نیست ...روال قانونی داره! که بدتر مشکوک کننده است.
مرد به خنده افتاد و چ شم هاش رو ب ست .با د ست روی پلک هاش ف شار داد.
ً
نساایم با این تمربه ی کار چند ساااله و درس و مهالعه دیگه کامش مهمئن بود
که چیزی تعادل رفتاری این مرد جوون رو به هم زده چیزی داره بدجور اذیتش
می کنه و اگر با این وض به کار ادامه بده ممکنه جون خیلی ها به خهر بیفته.
تعلیق از کار چیزی نبود که به ساااادگی برای هر دکتری پیش ب یاد .ا ما می
دونساات وادار کردنش به همکاری و جل ا تمادش کار طاقت فرساااییه .با
ً
لحن مشیم همیشااگیش گفت :لهفا آروم باشااید و خودتون هر وقت آماده
شدید شروع به صحبت کنید .سوال پیچ کردن جزء متود های من نیست.

28
مرد نگاهش رو از سرامیک های سیاه و سفید کف گرفت و به نسیم دوخت که
می گفت :من حتی پرونده ی مراجعینم رو نمی خونم .ترجیح میدم به جای
پیش داوری با یه سااری اطش اد ناقص و گاهی یلچ! همه چیز رو از دیدگاه
شما بررسی کنم.
 ... چرا تعریف نمی کنید؟ چیزی برای تعریف کردن نیساات ...متأساافم که ناامیدتون می کنم ولی قرارنیست قًه ی شاه پریون بشنوید!
 از وقت قًه شنیدن من گذشته.ً
 جدا؟ چند سالته؟ سن و سال من ربهی به مشکل شما نداره. -خ  ...طبق فاهر و ساختار استخونی...
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مکثی کرد و با بررسی دقیق تر ادامه داد :بین  21تا  25داری...
به پشااتی صااندلی تکیه داد و پاهاش رو روی هم انداخت .نگاهش رو روی
صورد نسیم چرخوند و با بی میلی گفت :فاهر و سر و وضعت هم که به من
نمی خوره! اگر فکر می کنی من آدمی ام که با چند جلسااه روانکاوی اشااق
بشم و قید زندگی خودم رو بزنم بهتره تورد رو یه جای دیگه پهن کنی!!!
 ... اون گواهی رو امضا کن و قال قضیه رو بکن!نساایم به تک تک این برخورد ها ادد کرده بود .حتی ت مام این رف تارها و
واکنش ها براش طبیعی شااده بود .خیلی ها به خاطر اجبار خانواده و همساار
اینما برای م شاوره می اومدند و خود شون ر ضایت ندا شتند .گاهی خیال می
کرد که شاید هر کدوم از این آدم ها که با م شکشد و ناراحتی های روانی شون
می اومدند و با حال بهتر می رفتند یه تیکه از وجودش رو با خودشااون می
بردند .شاااید یه روز به خودش می اومد و می دید تموم شااده ...نگاهش رو به
کایذ پاره های روی میز انداخت و گفت :من از این توهین ها زیاد شنیدم.
دوباره به چشاام های مرد خیره شااد و اضااافه کرد :دارید وقت این جلسااه رو
حروم می کنید...

30

چشاام های آبی رو به رو پایین تر اومد و روی انگشاات خالی حلقه ی نساایم
نابت موند .نساایم دساات چرش رو زیر میز برد و مرد گفت :انگار نمی خوایید
از خر شیهون پیاده بشید! ...به هر حال من امروز نمی تونم بمونم.
از روی صندلی بلند شد و هر دو دستش رو توی جی های شلوارش فرو برد.
قبل از این کار نسیم برق حلقه ی سفید رنگ رو توی انگشتش دیده بود .مثل
مرد از جا بلند شااد تا به نوان حساان ختام اولین جلسااه بدرقه اش کنه .در
حالیکه از پشاات میز بیرون می رفت گفت :همین دوشاانبه ها آخر وقت...
یعنی  5:30 _ 5از نظر شما مناسبه؟
مرد دندون هاش رو روی هم ف شار داد و فک باالش حرکتی کرد که به صورد
تازه اصشح شده اش می اومد .جواب داد :شاید!
برای بار چندم نگاهش رو روی هیکل نسیم حرکت داد .اگر قًد معذب کردن
داشت موفق شده بود .حرکت چشم هاش روی کمر باریک نسیم متوقف شد
که یکی از ویژگی های بارز بدنش بود .با صاادای آهسااته ای گفت :شاااید این
جلساد اون قدرها هم اتشف وقت نباشه!
نگاهش رو به صورد نسیم برگردوند.
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 چهوره دوباره منتقلشون کنیم خونه ی من؟!ن سیم با یادآوری اتفاق سه روز پیش و هیکل برهنه ی مرد دوباره سرخ شد و
ً
امیدوار بود با وجود پوساات تقریبا تیره اش خیلی مشااخص نباشااه اما لبخند
محو روی ل

های مرد چیز دی گه ای رو نا بت می کرد .بدون خدا حافظی

چرخید و از اتاق بیرون رفت .نسیم قدمی به ق برداشت و به لبه ی میز تکیه
داد .با این جمله های آخر کمی مردد شااده بود .شاااید درساات تر این بود که
پرونده رو مودبانه برمی گردوند تا یه کارشناس مرد بهش رسیدگی کنه .هرچند
مردها به اندازه زن ها دقیق نبودند و خیلی از پیشنهادها رو هم ممکن بود قبول
کنند!
نفس میقی کشااید و پشاات میز برگشاات .نگاهش به جای خالی حلقه و بعد
ضربدر قرمز روی دستش افتاد که یادش مینداخت امش باید مادر سه قلو ها
رو ببینه و باهاش حرف بزنه اما هنوز نمی دونست که موضوع رو چهور مهرح
کنه .با انگ شت ش ست ضربدر رو پاک کرد و برای چندمین بار مو ضوع رو به
روز دیگه ای موکول کرد.
3
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آخر شااهریور بود ولی آفتاب بعد از فهر نشااون می داد که هوا به این زودی ها
رو به خنکی نمیره .از گرما هم مثل سرما بدش می اومد .سرمایی که همه ی
کودکیش رو پر کرده بود و تنها یه حفره ی کوچیک برای نفس کشاایدن باقی
گذاشته بود .هرگز قًد بزره تر کردن اون حفره رو نداشت .توی این دو – سه
هفته انقدر سرش خلود شده بود که به ندرد از آپارتمان لوک سش بیرون می
اومد تا متوجه اختشف دما بشااه .تعلیق توی کار زندگیش رو دایون تر از قبل
کرده بود .چیزی که زیاد داشت زمان بود ...زمان برای هیچ کار!
کولر ما شین رو قه کرد .بعد از چند نانیه تعلل کتش رو از صندلی ب غ ل
بردا شت .لندکروز نقره ای رو خاموش کرد و پیاده شد .پارکینگ بیمار ستان نه
شلوغ بود و نه خلود ...مثل همی شه .یکی از خدمه با لباس فرم و دو تا سهل
داخل چرخ دستی همزمان باهاش به در آسانسور رسید ولی به احترامش ق
ایستاد تا اول دکتر معروف بیمارستان وارد بشه .سشم کرد و دکتر سر تکون داد.
مرد میانسااال طبق معمول کنار رفت تا با آسااانسااور ب غ لی باال بره .دکتر
ً
شااماره ی منفی دو رو زد .می دونساات باید دقیقا چه روز و چه سااا ت هایی
رئیس بیمارستان رو توی اتاقش پیدا کنه .ناسشمتی یه دوست خانوادگی بود...
خانواده ...بعد از این همه وقت چه واژه ی یریبه ای شااده بود .از آسااانسااور
بیرون اومد و یقه اش رو مرت کرد .نمی دونسااات این روزها به خاطر چی و
کی به خودش و زندگیش می رساااه .فقچ از یه چیز مهمئن بود این که نمی
خواساات مثل شااکساات خورده ها به نظر برسااه .طول راهروی خلود رو طی
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کرد .چند قدم مونده به دفتر ِ منشای که با دیواره ی کوتاه و شایشاه ای از راهرو
جدا شده بود با تعم ایستاد.
با دقت بیشتری به داخل چشم انداخت و زنی رو که رو به روی منشی در حال
گفتگو بود شناخت .این اینما چکار می کرد؟ شاید برای شکایت اومده بود!
اهمیتی نداد و دوباره حرکت کرد .زن با نگاه خیره ی منشاای به پشاات ساارش
برگ شت و با دکتر مواجه شد که برای مرد جوون سر تکون می داد .یک را ست
به طرف در اتاق مدیریت رفت و صاادای زن رو شاانید که رو به مرد جوون می
گفت :همین االن به من گفتید نمیشه داخل رفت!!!
 ایشون پزشک همین بیمارستانند. پزشک معلق!با شاانیدن این جمله قبل از باز کردن در مکث کرد .به طرف شاایشااه ی دفتر
منشاای چرخید و به صااورد خونساارد زن خیره شااد .درد و یًااه ی ماه های
گذ شته کم بود حاال این بختک هم ا ضافه شده بود .اخمی کرد و به طرف در
برگشااات .همین امروز تکلیفش رو روشاان می کرد .موق داخل رفتن دو باره
صاادای زن رو شاانید :من چند روزه دارم زنگ می زنم که وقت مشقاد بدید!
این آقا...

34
در رو بست و صدا رو خفه کرد .داخل هوا خنک تر از راهرو بود .دکتر ممیدی
نگاهش رو از برگه های روی میز کارش جدا کرد .با دیدن مردی که به طرفش
حرکت می کرد لبخند بزرگی روی ل هاش ن ش ست .به این رفت و آمدهای
بدون هماهنگی ادد داشت .از پشت میز بلند شد و به طرفش اومد.
 به به! نمی دونستم میای کارن جان! باید می دیدمتون. کار خوبی کردی پسرم.با هم دست دادند و احوالررسی کردند .کارن به د ود دکتر ممیدی روی یکی
از صااندلی های اداری شاایک و راحت نشااساات .دکتر هم خودش رو روی
صندلی مقابلش جا داد و پرسید :چیزی شده؟
کارن به یاد می آورد که توی دوران دانشاامویی همه به شااوخی سااوگولی
ممیدی صداش می زدند .لبخندی زد و گفت :یعنی نمی دونید؟
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هر دو خندیدند .دکتر دسااات هاش رو به طرفین باز کرد و ساار تکون داد .به
حرف اومد :باور کن توی تًاامیم های گروهی کار زیادی از من بر نمیاد.
ً
مخًوصا که از دانشکده هم تماس داشتیم.
 استاد! شایعه ها زیاده کارن ...اون از اتفاق پارسال ...بعد هم دادگاه ...ممبور بودمکمیسیون رو تشکیل بدم.
می دونست حقیقت رو میگه .دکتر همیشه هواش رو داشت .چه وقتی تازه کار
بود و دنبال موقعیتی برای ابراز وجود می گشت چه موق حرف و حدیث ها و
صفحه گذاشتن رقی ها پشت سرش چه حتی بعد از اون حادنه ی لعنتی که
همه ی توانش رو گرفته بود .دکتر ادامه داد :من همه ی تششم رو کردم.
 می دونم ...فقچ کاش... چی شده؟ کاش به یکی از آشناها ارجاع می دادید نه یه دختر بچه. -همچین هم بچه نیست!

36
ً
کارن خندید و پرسید :مگه شخًا مشقاتش کردید؟
 نه ...تلفنی صحبت کردیم .طبق گفته های کسی میگم.کارن سر جاش صاف نشست و به دکتر خیره شد تا توضیح بده.
 خ  ...در واق  ...این خانوم رو «یری نواز» معرفی کرده.«یری نواز» اسم شوم زندگیش! چقدر هم رسمی اسمش رو می آورد انگار
ً
حتما باید حرف حرف اون باشه .روی صورد کارن اخم نشست و ترجیح داد
سکود کنه تا حرمت ها شکسته نشه.
 می دونم می دونم ...ولی از مد به همین خانوم ارجاع دادم. چرا؟ که حسابی معهلم کنه واسه یه امضا؟ً
یری نواز! م زن سرتقی رو هم معرفی کرده بود .حتما جایی تعریف گیر
دادنش رو شنیده بود و می خواست اینموری دوباره سر کارن تشفی کنه .دکتر
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به جلو خم شد و آه سته جواب داد :می خوا ستم اینهوری دهنش ب سته ب شه و
نگه البی کردیم .خودد که می دونی پای تو وسچ میاد چقدر پیگیره!
 ... یه روان شناس بی نام و ن شون هم ه ست ...اینهوری مو ضوع سر ب سته حلمیشه .نه رسانه ای میشه نه تو دشمن شاد میشی.
 ... زن جوون هم که هست.خ ؟ً
دکتر ابرویی باال انداخت و با لحن بانمکی که اصااش به ساان و سااال و موی
خاکستریش نمی اومد گفت :زن جوونه! ...یه کم براش خوش نقشی کن به دو
هف ته نکشاا یده پرو نده رو برمی گردو نه .مرد ها دن بال پول ند پول دادن هم
باالخره یه جا سو سابقه میشه.
بلند خندید و ادامه داد :از بر و رو که کم نداری!

38
 حداقل یه بهترش رو انتخاب می کردید!دکتر دوباره خندید و به پشتی صندلی لم داد.
 هنوز مونده تا از استاد پیرد یاد بگیری.کارن هم خندید .کار دیگه ای نمی تونساات انمام بده .نمی تونساات به رئیس
بیمار ستانی که توش موفق ترین و ح ساس ترین جراحی ها رو انمام داده بود
ً
بگه که این بخش از زندگیش کش تعهیل شده .نمی تونست بگه که ماه هاست
کوچکترین حسی به هیچ چیز و هیچ کس نداره .ماه هاست که هیچ زنی حتی
برای ده دقیقه حرف زدن ساااده تحریکش نکرده .اگر این ها رو می گفت بقیه
در موردش چی فکر می کرد ند؟ حتی به مردونگی خودش هم برمی خورد.
ً
اون وقت دیگه واقعا می فرسااتادنش سااراغ روانکاو .نه! ترجیح می داد جلوی
همه نقش بازی کنه.
با صدای دکتر به خودش اومد :پسر! تو یه چیزیت شده!
 بله؟ -اوضا ت خوبه؟ اوکی ای؟
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 الی ام. حقیقتش با اون ...اون جریان تو دانشگاه یه کم نگرانت شدم. جای نگرانی نیست یه اتفاق ساده بود .برای همه ممکنه پیش بیاد. ولی چیزی که من شنیدم... فقچ بزرگش کردند همین .خیلی ها دنبال زمین زدن منند. کارن تو هیچوقت سر همچین چیزهای کوچیک کنترل خودد رو از د ستنمی دادی!!
 خیالتون راحت باشه.ً
بلند شد و توی اتاق ن سبتا بزره م شغول قدم زدن شد .می خوا ست یه جوری
حرف رو وض کنه که ممبور به توضیح جریان دانشگاه نباشه .به طرف پوستر
قاب گرفته ای رفت .کساای از ماکت یه بیمارسااتان که قرار بود با همین
بیمارستان خًوصی دو قلو باشه .تعیین ا تبار شده و بود و کلنگش رو خیلی
وقت بود که زده بودند .کارن روی پو ستر چ شم چرخوند قبل از این اتفاق ها

40
قول ریاسااتش رو بهش داده بودند در واق ازش گرفته بودند .حتی اساام کارن
شفیق هم برای یه بیمارستان تازه تأسیس ا تبار داشت چه برسه به مدیریتش...
اما نمی دونساات حاال چه تأنیری از خودش به جا گذاشااته .جلوی تدریس و
جراحیش رو گرفته بودند این چیز کمی نبود .به سمت دکتر ممیدی برگ شت
و گفت :کار بودجه ی بیمارستان به کما کشیده؟
دکتر بعد از چند نانیه زل زدن به صورد کارن که توی دلش رو خالی می کرد
جواب داد :همه چیز طبق برنامه است.
ً
کارن نفس راحتی کشید .دکتر اضافه کرد :البته فعش!
 خوبه. فکر می کنم روزهاد خیلی خلود شده .فقچ مه سر می زنی؟ نه مه نمیرم .ایل مشااکشد مریض ها اورژانساایه .من هم که در حالحاضر جراحی نمی کنم ...نمیشه مل مغز و نخاع رو انداخت ق !!
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دکتر تلخی ناخواسااته ی لحنش رو نادیده گرفت و گفت :بد که نیسااات .یه
استراحتی به خودد میدی .یه کم به خودد می رسی ...با انرژی برمی گردی.
تا جایی که مربوط به منه همه چیز طبق روال قبله .متوجه ای که؟
ا شاره اش به صندلی ریا ست و نظر هیأد مو سس بیمار ستان جدید بود و تا
حدی دلگرمی می داد .اما همین که واضااح حرفی نمی زد خودش نشااونه ی
وخامت او ضاع بود .به هر حال کارن ت ًمیم دا شت که تا آخرین لحظه برای
چیزی که حقش بود بمن گه حاال به هر قیمتی .در واق این تن ها انگیزه ی
زندگیش شااده بود .برای رئیس ساار تکون داد .با صاادای تلفن هر دو به اون
سمت نگاه کردند .دکتر از جا بلند شد .توی این دو سال اخیر کمی اضافه وزن
پیدا کرده بود .پا به ساان گذاشااته بود و زیاد نگرانی برای خودش و هیکلش
ندا شت ولی کارن از طرز ن ش ستن و راه رفتنش می تون ست حدس بزنه که به
زودی د چار درد های ران و کمر میشاااه .جواب تلفن رو داد « جانم؟»...
«کی؟»« ...االن که مهمون دارم» خندید و به صااورد کارن نگاهی انداخت
«باشه بفرست بیاد تو» .گوشی رو گذاشت و پشت میز نشست.
 حشل زاده هم هست.کارن می دونست در مورد کی حرف می زنه .گفت :دیدمش جلوی در!
 -چرا نگفتی؟!
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 مهم بود؟هر دو خندیدند .در با چند ضربه ی آروم باز شد و زن جوونی که کارن اسمش
رو فراموش کرده بود وارد شااد .با نگاهی به کارن که گوشااه ی اتاق دساات به
سینه ایستاده بود به طرف میز دکتر ممیدی حرکت کرد.
ً
بعد از سشم و احوالررسی رسمی گفت :قبش تماس گرفته بودم ...چند بار...
گفتند امروز تشریف میارید.
 بله ...ولی برای مشقاد های مهم کاری!زن ابرو باال انداخت و دوباره به کارن نگاه کرد .برگ شت گفت :زیاد وقتتون رو
نمی گیرم ...ممکنه خًوصی صحبت کنیم؟
ً
 الزم نیست خانم .شما که قبش به هم معرفی شدید!و د ستش رو با ا شاره بین شون تکون داد .کارن به یاد معرفی شدن شون افتاد و
لبخندی زد .صااورد زن وقتی کارن حوله رو کنار می زد خیلی دیدنی بود.
ً
اون روز واقعا فکر می کرد این زن یکی از شااوخی های روز تولدش از طرف
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دکتره چون هفته ی قبلش حرف از صاایغه زده بود ...گفته بود حاال که کارن
نمی تونه با زنش باشااه باید یه راه دیگه رو انتخاب کنه و زندگی نرمالش رو از
سر بگیره .دکتر ادامه داد :بفرمایید در خدمتم!
 من اومدم که ...یه لحظه...پوشااه ی دودی رنگ رو از کیف دسااتیش بیرون آورد و جلوی رئیس روی میز
گذاشت .اضافه کرد :اومدم پرونده ی ایشون رو تحویلتون بدم.
دکتر با دست به یکی از صندلی ها اشاره کرد و گفت :بفرمایید! خانوم ِ...؟
زن همون جا نشست و جواب داد :محسنی هستم.
 خانوم محسنی میشه توضیح بدید چه مشکلی پیش اومده؟ خ  ...اول از همه چرا به این آقا اطشع نداده بودید که هماهنگ کردیدخودم برم منزلشون؟
 من ت ًور کردم شما که روان شنا سید بهتر می تونید برا شون تو ضیح بدید تااینکه خودم ابشغ رسمی کنم.

44
 درست روز تولدشون!!! مگه مشکلی پیش اومده؟بعد لبخندی به صااورد کارن زد که دسااات کمی از چشاامک زدن موق
خرابکاری تو مدرسااه نداشاات .کارن شااونه باال انداخت و زن ادامه داد :دوم
اینکه ای شون ق ًد همکاری ندارند .اینهوری هیچ کمکی از من برنمیاد ...تا
وقتی خودشون نرذیرند جلساد مشاوره بی فایده است.
 خ بهتره کاری کنید برذیرند! لزومی داره که من شغلتون رو یادآوری کنم؟دوباره لبخند زد ولی این بار به ساامت کارن نگاهی ننداخت .زن نفس میقی
ک شید و گفت :م سئله من نی ستم ...ای شون خود شون از این و ضعیت نارا ضی
اند!
کارن به حرف اومد :من؟!
 بله .شما! -چرا حرف تو دهن آدم میذارید؟!
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 شما نبودید که گفتید با مشاور مرد راحت ترید؟ یادم نمیاد دقیق همچین حرفی زده باشم.زن با تعم به کارن خیره موند و بعد از چند نانیه گفت :یعنی شما االن هیچ
مشکلی ندارید که رو کاناپه ی من بشینید؟
کارن متوجه منظورش از کاناپه روانکاویش بود .اما خودش رو به اون راه زد
چند قدم به طرفش برداشت و گفت :من با هیچ کاناپه ای مشکل ندارم.
 یعنی موافقید که تعداد جلساد هم طبق تشخیص من باشه؟کارن حرکتی به ابرو ها و ل هاش داد که معنی «هر کاری دلت می خواد
ً
بکن!» می داد .اما حرفی نزد که بعدا لیه اش اسااتفاده نشااه .زن بین کارن و
رئیس چ شم چرخوند که هر دو دا شتند بهش لبخند می زدند .رئیس پو شه رو
از روی میز بلند کرد و به طرف زن گرفت .این حرکت یه جور مرخص کردن
هم به حسااااب می اومد .گفت :در هر صااورد اگر فکر می کنید این کیس
خارج از توانایی های حرفه ای شماست می تونیم...

46
زن بلند شد و با چشم یره ای به کارن پرونده رو گرفت .داخل کیفش برگردوند
و جواب داد :بهتره در مورد توانایی های حرفه ای من بعد از پایان کار صحبت
کنیم!
خیلی از کارش مهمئن بود و کارن رو به خنده مینداخت .نگاهش روی کمر
باریک زن نابت موند .به این استخون بندی فریف نمی اومد که دنبال درد سر
باشه و بخواد کسی رو اذیت کنه اما کارن می دونست که نباید از فاهر آدم ها
قضاااود کنه نه وقتی چوب ا تماد به فاهر رو خورده بود .نه وقتی که دساات
کم گرفتن یه زن بدترین بشی مرش رو ساارش آورده بود .متوجه شاااد که
ابروهاش گره خورده قبل از اینکه یک بار دیگه دکتر ممیدی رو مشکوک کنه
اخم هاش رو باز کرد و برای زن که مشغول خداحافظی بود سر تکون داد .زن
جلوی در برگشت و رو به کارن پرسید :پس دوشنبه ی آینده می بینمتون؟
ً
 حتما ...الزم نبود تا اینما بیایید!زن به چشاام هاش خیره موند و کارن برای لحظه ای حس کرد که با این نگاه
می خواد چیزی رو م س تقیم از مغزش بیرون بکشااه .یه لحظه ی طوالنی و
یریبه ...و بعد زن بیرون رفته بود .با بسااته شاادن در دکتر گفت :از ا تماد به
نفسش خوشم اومد.
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بعد سمت کارن نگاه کرد و ادامه داد :همین به دردد می خوره!
کارن از اون حس و حال بیرون اومد ولی جوابی نداد .دکتر دوباره گفت :قیافه
اش هم که بد نیست .هوم؟
بد یا خوب براش هیچ فرقی ندا شت .یه زن مثل همه ی زن ها که اگر او ضاع
بر وفق مرادش نبود یه شیهان به تمام معنا می شد .ولی دکتر متوجه نبود .خیال
می کرد اگر زن دیگه ای رو وارد زندگیش کنه هرچند در حد وقت گذرونی
دوباره همه چیز مثل سااابق نرمال میشااه .لبخندی زد و جواب داد :هنوز انقدر
از سکه نیفتادم!!
دکتر خندید و گفت :همیشه خوش اشتها بودی.
کارن هم خندید و به طرف کتی که روی صااندلی خوابونده بود حرکت کرد.
وقتی خداحافظی کرد و بیرون رفت لبخند روی صورتش خ شک شد .دیگه
ک سی نبود که به زور ِ خنده بخواد بهش بفهمونه او ضا ش رو به راهه .امیدوار
بود جریان این جل ساد م شاوره زودتر تموم ب شه و بتونه برگرده سر کار ...تنها
چیزی که براش باقی مونده بود ...دیگه بیکاری داشت دیوونه اش می کرد.
4
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آخرین قاشق شسته شده رو خشک کرد و گفت :نه من نمی تونم بیام.
صدای پ شت تلفن که روی ا سریکر بود توی آ شرزخونه پخش شد :مهمئنی؟
حاال یه کم برنامه هاد رو سبک سنگین کن! شاید تونستی.
نساایم به صاادای مادرش که سااعی داشاات ناامید به نظر برسااه لبخندی زد و
گفت :باشه .ببینم چی میشه.
 از اردیبهشت نیومدی خونه... شما که هر ماه میایید! چه فرقی داره؟ نا سشمتی االن اینما خونه ی منه!قاشق ها و بشقاب و لیوان خشک شده رو داخل قفسه ها مرت کرد.
 آخه کشس های من فشرده شده .می ترسم نرسم زیاد بهت سر بزنم.نساایم بلند خندید و گفت :مامان  55سااالته! هنوز بی خیال این کشس مشس
ها نشدی؟
 54 -سال!
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هر دو خندیدند و نسیم که همیشه این روحیه ی سرزنده ی مادرش رو تشویق
می کرد گفت :شوخی می کنم.
 می دونم.در آخرین کابینت رو بساات .گوشاای رو برداشاات و ساامت تنها اتاق آپارتمان
کوچیکش رفت .صدای مادرش دوباره به گوشش خورد :تو چی؟ اونما تنهایی
حوصله اد سر نمیره؟
این لحن مادرش رو خوب می شاناخت .هر وقت می خواسات از زیر زبونش
حرفی بکشاااه از این لحن اسااتفاده می کرد .تأکیدش روی «تنهایی» هم که
جای بحث نداشت .نسیم لبخند زد و در حالیکه مانتوش رو از پشت در برمی
داشت گفت :نه حوصله ام سر نمیره .سرم شلویه.
 شلوغ؟!نفسش رو فود کرد و گفت :با کار! ...هنوز هیچ آقای خوشتیری سر و کله اش
پیدا نشده!
 -اووم! من به خاطر خودد میگم .می ترسم به تنهایی ادد کنی.

50

با خنده دکمه های مانتو رو بست و جلوی آینه ی میز آرایش کوچیکش ایستاد.
 نسیم! همین االن نممان اومد ...بیا باهاش حرف بزن! باشه بده بهش! دستمه.با شنیدن صدای برادرش خندید و گفت :احوال تازه دوماد؟!
د د
 اه اه  ...تو دیگه شروع نکن!شال رو روی سرش مرت کرد و گفت :اوکی! چه خبرها؟
 هیچی ...مثل همیشه ...میرم اداره برمی گردم. زهرا چهوره؟ -اون هم خوبه .سشم می رسونه .تو چی؟ وضعیت دفترد میزونه؟
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 آره .همه چی خوبه. تو آپارتمان چی؟ مشکلی نداری؟ نه ...نگران نباشید .هر چی پیش بیاد خبر میدم. حاال فردا می بینمت مفًل حرف می زنیم. نممان من نمی تونم بیام ...ناراحت میشی؟نممان بعد از چند نانیه سااکود جواب داد :من که نه ولی مادر زهرا ناراحت
میشه .اون سری هم که د ود کرد نیومدی.
ً
 بعدا زنگ می زنم ذرخواهی می کنم. الزم نی ست .من به خاطر خودد میگم ن سیم .مگه فا صله ی تهران تا اهوازچقدره که تو همه اش اونمایی؟ وقتت هم که با آدم های خل و چل و بدبخت
بیچاره میگذره.

52
نساایم کیفش رو از داخل کمد بیرون آورد .خیلی جال بود که همه خوب
روش شااناخت داشااتند .می دونسااتند که نه با مردی قرار میذاره و نه دوساات
صمیمی ای دور و برش هست .این اخشقی بود که از بچگی رهاش نکرده بود.
اطرافیانش در حد دوست معمولی و همسایه و همکار خشصه می شدند .البته
ن سیم با این شکل زندگی کامش راحت و را ضی بود .موبایلش رو توی کیفش
گذا شت و گفت :نگران من نبا شید همه چیز زندگی من طبق برنامه هام پیش
میره .به زهرا هم بگو ساارم خلود تر شااد جبران می کنم .خنک شااد یکی دو
هفته میام اهواز می مونم.
 میگم بهش ...مراق خودد باش! چشم .مامان کاری نداره؟نممان از مادرشون پرسید و بعد جواب داد :نه ...راستی یه بسته واسه موبایلت
بگیر! هیچوقت نمیشه آنشین گیرد آورد.
خندید و گفت :باشه به همه سشم برسون!
خداحافظی کردند .کیفش رو روی شااونه انداخت و با نگاه دیگه ای به آرایش
محو صورتش توی آینه از آپارتمان بیرون رفت.
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باالخره بعد از یک هفته خودش رو را ضی کرده بود که با مادر سه قلوها حرف
بزنه .آدرس داشاات ولی نمی دونساات تا چه حد دقیقه .سااه طبقه رو با پله ها
پایین رفت .آپارتمانی که خریده بود آ سان سور ندا شت .آپارتمان قبلی که توی
دوران دان شمویی دا شت هم بزره تر بود و هم امکاناد بهتری دا شت .حتی
توی منهقه ی بهتری از تهران هم بود ولی برای اجاره ی دفتر مشاااوره ممبور
شده بود اونما رو بفروشه و کمی از پول نقد رو برداره .نمی خواست دوباره از
پدرش کمک مالی بگیره .همین خونه رو هم از اون داشت .با اجاره ی دفتر هم
منب درآ مد بهتری برای خودش دسااات و پا کرده بود و هم به خانواده اش
فهمونده بود که قرار نیسااات به اهواز برگرده .نه اینکه زادگاهش رو دوسااات
نداشته باشه فقچ اینما زندگی براش راحت تر بود.
وارد پارکینگ شد و به سمت ماشین راه افتاد اما چیزی توجه اش رو جل کرد.
چند قدم به ق برداشت و با دقت بیشتری زیر ماشین رو بررسی کرد .دوباره
روین ریزی پیدا کرده بود .نفسااش رو با آه بیرون فرسااتاد و جلوتر رفت تا از
نزدیک خیساای رو ببینه .تازه بود .دیگه روش نمی شاااد از آقای احمدزاده
خواهش کنه یه نگاهی به ماشااین بندازه .توی چند ماه اخیر این چهارمین بار
بود که ماشین یه یبی پیدا می کرد .هر بار آقای احمدزاده بهش رسیدگی کرده
بود اینبار دیگه ن سیم خمالت می ک شید .باید خودش ما شین رو به تعمیرگاه
می برد .دیگه از خریدنش حسااابی پشاایمون شااده بود .این هم یکی دیگه از
معای تنها زندگی کردن ...پ شت فرمون ن ش ست و همین که خوا ست حرکت
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کنه هیکل آقای احمدزاده رو دید که به ساامت پارکینگ می اومد .چند نانیه
صبر کرد تا باال بره ولی انگار ق ًد رفتن ندا شت .حاال جلوتر هم اومده بود.
ماشین رو راه انداخت و نزدیک مرد شیشه رو پایین داد و سشم و احوالررسی
کرد .مرد با لبخند گفت :ماشینتون رو موق رفتن دیدم ...مثل اینکه دوباره...
 بله متاسفانه .االن دیدم.هر دو خندیدند و نسیم ادامه داد :دارم می برمش تعمیرگاه.
 چرا خودتون؟ من این ها رو میذارم باال میام ماشین رو می برم.نون و نایلون های توی دسااتش رو بلند کرد .نساایم گفت :نه نه ...زحمتتون
میشه.
 چه زحمتی؟ پس همسایگی به چه درد می خوره؟ آخه نمیشه که هر سری برای شما دردسر بشه. این حرف ها چیه؟ شما تنهایید من هم که از د ستم برمیاد .شاید خودم یهنگاهی بندازم حل بشه .مله دارید؟

به من بگو لیلی

55

 آره ...باید جایی برم. پس سوئیچ بدید برید.نسیم نگاهی به سا ت و دور و بر انداخت .با بشتکلیفی پیاده شد و سوئیچ رو
به احمدزاده داد .یه بار دیگه درد ساار ماشااین گردن این مرد بیچاره افتاده بود.
سوئیچ رو گرفت و توی دستش چرخوند.
 نگران نباشید خودم جا به جا می کنم. خیلی خیلی ممنون. خواهش می کنم شااما هم مثل خواهر من ...فقچ اگه مله نداشااتید میموندید تا درستش کنم.
ن سیم نگاه دیگه ای به سا ت انداخت و لبخند زد .مرد سر تکون داد و گفت:
یبی نداره .ش سوئیچ رو میارم خدمتتون.
نساایم همینهور که به طرف در پارکینگ می رفت گفت :نمی دونم چهوری
ازتون تشکر کنم.
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مرد با لبخند رضایتمندانه ای دست تکون داد و نایلون ها رو از زمین برداشت.
نیم سا ت بعد ن سیم با تاک سی جلوی همون خونه ای بود که آدر سش رو از
ً
پدر سااه قلوها گرفته بود .پول تاکساای رو حساااب کرد و پیاده شااد .معموال تا
جایی که دخل و خرجش می خوند سااعی می کرد که هیچ پولی از موسااسااه
نگیره و همه ی فعالیت هاش رایگان باشاااه اما اجاره ی دفتر باال بود و باید
حقوق من شی م شترک با چ شم پز شکی رو هم می داد پس گاهی ممبور بود
رقم های درشاات رو فاکتور کنه و تحویل موسااسااه ی خیریه بده .البته شااامل
کرایه ی ما شین نمی شد ...زنگ خونه رو زد و منتظر موند .زیاد طول نک شید
که مرد جوون درشااات اندامی جلوی در اومد و با برانداز کردن فاهر نساایم
گفت :فرمایش؟
نسیم موهای فر ریزش رو زیر شال فرو برد و گفت :منزل آقای کرمانی؟
 بفرمایید؟ با...ساان و ساار و وضاا مرد رو بررساای کرد و جمله رو ادامه داد :خواهرتون کار
داشتم.
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 شما؟ از طرف مدرسه ی پسرهاش اومدم.مرد ابرویی باال انداخت .الی در رو باز گذاشاات و داخل برگشاات .صاادای
شلپ شلپ دمرایی های راحتیش تا بیرون می اومد .بعد از چند دقیقه زنی با
چادر گلدار الی در ایسااتاد .با شااناختن نساایم سااشم کرد .در رو کامل باز
گذاشت و گفت :بفرمایید!
نسیم همراه زن جوون وارد حیاط کوچیک شمالی شد.
 ببخشید! داداش هام هستند نمی تونم ...د وتتون کنم تو. همین جا خوبه ...صحبت من فقچ چند دقیقه طول می کشه.فقچ چند دقیقه طول می کشااید اما نساایم به اندازه ی یک هفته بهش فکر کرده
بود .احتمال می داد که زن در مقابل تًمیم مدیر موسسه مقاومت کنه.
 -بفرمایید خانوم!

58
 در مورد... اگه در مورد بچه هاست ...من...نگاهی به پنمره های خونه انداخت که پشت دری سفید خورده بود .ادامه داد:
به خدا خود من اینما اضافی ام چه برسه به سه تا بچه!
نسیم نفس میقی کشید و گفت :شوهرتون چند روز پیش با من صحبت کرد.
 حال بچه ها خوبه؟چند نانیه معهل به زن نگاه کرد .بعد گفت :انتظار داری چی بشانوی؟ خودد
گفتی شوهرد چه بشهایی سرد آورده.
 زجرش واسه منه ...با بچه هاش کاری نداره. از کما مهمئنی؟... -
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ً
 اصش خبری ازشون گرفتی؟زن ل هاش رو روی هم فشااار داد .نساایم توی گرفتن این تًاامیم گروهی
موسسه دخیل بود اما در مرحله اول ترجیح می داد زن دوباره برگرده باالی سر
سه تا بچه اش .برای این کار باید از هر راهی کمک می گرفت .ادامه داد :مگه
نمیگی معتاده؟ د وا می کنه ...از خود بی خود میشااه؟ چهور سااه تا بچه رو
باهاش تنها گذاشتی؟
 مگه زبونم الل چیزیشون شده؟ نه ولی هر لحظه ممکنه اتفاق بدی بیفته! کاری از دستم بر نمیاد... اگر برگردی سر زندگیت ...سعی کنید اختشف هاتون رو کنار بذارید. واال به اینمام رسیده بود.با دساات گلوش رو نشااون داد .نساایم گفت :حداقل تا وقتی بچه ها بزره تر
بشند که آسیبی نبینند برگرد.

60
 تا حاال بیست بار رفتم و برگشتم .این دفعه برادرهام سرم رو می برند. می خوای باهاشون حرف بزنم؟هول شد و سری گفت :نه نه ...تو رو خدا چیزی نگید.
 ... از همون اول هم نمی خواستند سر به تنش باشه. ولی این میشه طشق دومت .فکرهاد رو کردی؟ آره .من تو شوهر شانس ندارم.نسیم مشتش رو توی جی فشار داد و گفت :پس بچه ها چی؟
وقتی زن ساکت موند نسیم سری تکون داد و حرف آخر رو زد .شاید اینهوری
ممبور می شد برگرده .هرچند که مشخص بود تًمیمش رو گرفته .این ماجرا
دیگه خیلی طول ک شیده بود و با وجود اینکه تخ ًص ن سیم کودکان نبود می
دونست هر روز که میگذره چه لهمه ای به بچه ها وارد میشه.
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 از نظر تو اگر دولت بچه ها رو تا یه سنی بگیره ...مشکلی نیست؟انتظار گریه و زاری داشت اما زن به چشم های نسیم زل زد و رگه ای از آرامش
ته چشاام هاش پیدا شااد که کمی با ث تاسااف نساایم بود .بعد از چند نانیه
سکود جواب داد :نه.
 نه چی؟ نگیرند؟ نه ...مشکلی نیست.جواب قاطعانه ای بود .حرف زدن بیشااتر کمکی به کساای نمی کرد .زودتر و
ساااده تر از چیزی که توی این یک هفته تًااور می کرد به نتیمه رساایده بود.
شاید واقعا بهترین راه حل همین بود .پ سر جوون دیگه ای از خونه بیرون اومد
ً
و دست به سینه به زن خیره شد .نسیم سر تکون داد و گفت :پس ...بعدا تماس
می گیرم.
 دست شما درد نکنه خانوم! خدا خیرتون بده. -خواهش می کنم .قابلی نداره.
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چی قابلی نداشت؟ اینکه داشت بچه های زن رو ازش می گرفت؟ به طرف در
حیاط رفت و با خداحافظی کوتاهی بیرون زد .حالش حسابی گرفته شده بود.
5
با آرامش روی صندلی ن ش سته بود و از سمت را ست به دختر نگاه می کرد.
سنش اونقدری نبود که بشه زن به حسابش آورد .سرش روی کایذهای جلوش
بود و به روی خودش نمی آورد که ار باب رجوع داره .دوشاان به ی ق بل ا تاق
کوچکتر از این به نظر می رسااید .دختر بدون اینکه ساارش رو بلند کنه گفت:
زودتر از وقتتون اومدید.
 ... نمی دونستم انقدر مشتاقید! هر چی زودتر شروع بشه زودتر تموم میشه.دختر هنوز ساارش رو بلند نکرده بود و تکه ای از موهای فرش از زیر شاااال
آویزون بود .با انگشاات موها رو ق زد و با دقت بیشااتری به خوندن کایذ
ادامه داد .کارن دستش رو زیر چونه زد و گفت :خ ؟
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خ ؟ شروع نمی کنید؟ من نباید شااروع کنم ...شااما هر وقت آمادگی داشااتید بفرمایید از لتاومدنتون بگید!
چرا فقچ چند تا نًاایحت نمی کرد و گواهی سااشمت نمی داد؟ کارن موق
اومدن به خودش قول داده بود که ریلکس بشااینه و یک ساااا ت تمام بدون
دخالت گوش بده .ولی انگار اونی که آماده ی شاانیدن بود خود دختر بود.
کارن پوزخندی زد و گفت :پس من باید شروع کنم.
 بله .البته اگر ترسی از صحبت کردن با من ندارید! ترس؟؟؟جواب نداد .این همه بی توجهی و آرامش مسخره ی دختر روی ا ًابش بود.
گفت :بسیار خ  .من شروع می کنم ...شما همین یه مانتو رو دارید؟

64
دختر با تعم ساارش رو بلند کرد .کایذ رو روی میز ول کرد و به پشااتی
صندلی لم داد که فنرش کمی به ق کشیده شد .دستش رو تکیه گاه شقیقه
اش کرد و آروم گفت :نه ...ولی اینما محل کار منه نه سااالن مد ...که بخوام
روزی یه دست لباس بروشم!
 من ترجیح میدم م شاورم! یه کم احترام بهم بذاره .این شامل لباس پو شیدنهم میشه.
 یعنی اگر من با لباس های ور ساچه اینما ن ش سته بودم شما صحبت هایاصلی رو شروع می کردید؟ ...یعنی دیگه با پیش کشیدن همچین حرف هایی
سعی نمی کردید وقت جلسه رو پر کنید؟
کارن لبخندی زد .دختر باهو شی به نظر می ر سید .چیزی هم که بهش برنمی
ً
خورد! احتماال چون کارن یکی از مریض هاش بود مدارا می کرد ...مریض...
از این فکر ابروهاش گره خورد .نه! مریض نبود مشااکلی نداشاات ...یه مر
درس خونده بود و زحمت کشاایده بود و ریسااک کرده بود که حاال نتیمه بده.
ا جازه نمی داد پخش شااادن هر حرفی که توی این ا تاق می ز نه ه مه ی
آرزوهاش رو به گند بکشاه .آرزوهایی که برای به دساات آوردنش بیش از حد
تاوان داده بود.
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دختر وقتی متوجه سااکود مهلق کارن شااد گفت :من بیشااتر از اینکه به فکر
بیمارها و دان شموهای شما با شم به فکر خود شمام! یکی از بهترین پز شک
های این کشور ...هم من هم خانوم ایمانی چند تا از برنامه های تلوزیونیتون
رو دیدیم.
کارن دندون هاش رو روی هم فشاااار داد .پس خیلی خوب شااناخته بودند
ممکن بود اطش اد این جل ساد رو به د ست رقی هاش بر سونند و زندگی
حرفه ایش رو خراب کنند .برای هیأد مو سس بیمار ستان یه فیلم کوچیک از
دیوونه بازی های کارن به منزله ی خداحافظی با پساات پیشاانهادی بود .حتی
سااازمان صاادا و ساایما هم خیلی روی این موارد حساااساایت نشااون می داد.
نگاهش رو به اطراف قفساااه ها و سااقف انداخت تا انری از چیز ییر ادی
نباشه .دختر ادامه داد :اینما دوربینی نیست! من هیچ چیزی رو نبت نمی کنم.
کف دست هاش رو از روی میز بلند کرد و جلوی دید کارن نگه داشت .اضافه
کرد :حتی روی کایذ و نمودار.
 ...ً
 من یه کار شناس ساده ام ...با ک سی هم پدرک شتگی ندارم .ا صش نمی دونمچرا همچین پزشک معروفی رو باید به من ارجاع بدند!!

66
 ... اگر دنبال مناف شخًیم بودم پرونده رو به دکتر ممیدی برنمی گردوندم. ... چرا همکاری نمی کنید؟ میشه کتم رو در بیارم؟دختر بعد از چند نانیه مکث به خاطر این جواب بی ربچ با د ست ا شاره زد و
گفت :بفرمایید!
کارن کتش رو در آورد و به دسته ی صندلی ب غ ل آویزون کرد.
 اینما چقدر گرمه ...شاید سیستم سرمایشی مشکل داره! یه حواسررتی دیگه وسچ گفتگو؟! -بله؟!

به من بگو لیلی

67

 هیچی ...امروز پنمم مهره هوا هم خیلی خو به کولر هم مشااکلی نداره.حاال میشه ادامه بدیم؟
کارن لبخندی زد .این دختر چی می خواسااات بدونه؟ باید چقدر بهش می
گفت؟ چه حرف هایی می زد که فقچ وقت این جلساااه ها رو پر کنه؟ دختر
اخمی کرد و سکود رو شکست :این رو بدونید که تک تک آدم هایی که جای
شما میشینند انقدر برام مهمند که به خاطرشون نازکشی هم کنم ...اما گاهی
این به صشحشون نیست!!!
کارن پوزخندی زد و گفت :یعنی االن داری نازکشی می کنی؟ پس وای به حال
شوهرد!
از خودش خمالت کشااید که برای لحظه ای به ل های دختر زل زده و منتظر
لبخند بود .االن وقت شااوخی نبود و باز کردن اخم های این دختر هم هیچ
اهمیتی براش ندا شت .سرش رو پایین انداخت و به خچ اتوی شلوارش نگاه
کرد .صداش رو شنید :چرا در مورد مشکلتون با من حرف نمی زنید؟
نگاهش کرد .اخم هاش باز شده بود و گوشه ی لبش تبسم داشت.
 -خ خانوم دکتر!...
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 من دکتر نیستم همون محسنی کافیه. بله .خانوم محسنی! شما متخًًید ...شما بگید مشکلم چیه؟به چشم های قهوه ای دختر جوون خیره شد .چشم های زنش هم قهوه ای بود.
ً
اما تیره تر از این ...این قهوه ای روشن کنار پوست ن سبتا تیره اش کمی می
یری نشااون می داد .دختر بعد از چند نانیه نگاهش رو پایین انداخت و
صااورتش مثل آفتاب مهتاب ندیده ها یه درجه تیره تر شااد .کارن با کشفگی
سرش رو به صندلی پ شتش تکیه داد و به سقف زل زد .م م ًیبتی شده
بود.
 پس از من می خوایید بگم مشکلتون چیه؟کارن سرش رو پایین آورد و گوش داد.
 بزرگترین مشااکل شااما اینه که به خیالتون اجازه دارید هر کاری کنید .اینکهفکر می کنید کسی همچین حقی نداره به جز شما!
 -بعد اون وقت با همین گفتگوی چند جمله ای به این نتایج رسیدید؟
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 چرا سعی نمی کنید خشفش رو نابت کنید؟ابروی پر پشت و باال رفته ی دختر نشون می داد که داره به حرف زدن تشویقش
می کنه ولی کارن بچه نبود که گول یه شکشد رو بخوره و طبق خواسته ی اون
پیش بره .در وض گفت :یه نًاایحتی بهت می کنم دختر خانوم! هیچوقت
چیزی که دیگران می خوان ازد بشنوند بهشون نگو!!
 من دیگران نیستم من مشاور شمام. من با هیچ زنی مشورد نمی کنم. می تونستید جلوی دکتر ممیدی بگید .من هم همچین مشتاق مشاوره دادنبه شما نبودم!! بودم؟ در واق وقتم با ارزش تر از این حرف هاست...
 همین االن گفتی تک تک مراج هاد براد مهمند!! تا وقتی خودشون بخوان.کارن نفسش رو بیرون فرستاد و بعد گفت :ممکنه ممبور باشم اینما بیام ولی
این دلیل ا تمادم به شما نیست!
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دختر روی صااندلیش به جلو خم شااد و در حالیکه به میز تکیه می داد گفت:
پس ا ت ماد نکن! بل ند شااو ت مام دفتر رو بگرد گوشاایم رو بگیر ...هر چیز
مشکوکی دیدی برو کشنتری شکایت کن!
 ... اما بعدش باید همه چیز رو بگی تا من بتونم کمک کنم ...واضحه که مسئلههای حل نشده داری .تا باز نشه از امضای من خبری نیست.
کارن از این همه سماجت خنده اش گرفته بود .نمی دون ست چی باید جواب
بده .از یه طرف نمی خواساات دوباره مساائله به دفتر دکتر ممیدی بکشااه از
طرف دیگه نمی تونسااات همه ی زندگیش رو برای یه یریبه بریزه رو دایره...
دختر ادامه داد :به هر حال ...من پرونده ی شما رو قبول کردم و هر طور شده
به نتیمه می رسونم .مهمئن باشید اون موق نمی تونید ا تبار شغلیم رو انقدر
راحت زیر سوال ببرید.
کارن پوزخندی زد و گفت :من با ا تبار شااما کاری ندارم .این جلسااه ها رو
میام شما هم نًیحت هاد رو می کنی ...همین و بس!
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دخترکمی آب از بهری آب م عدنی برای خودش ری خت و بهری رو ت عارف
کرد .کارن با دست رد کرد .فقچ همین رو کم داشت که بهری رو این وسچ سر
بک شه! دختر جر ه ای از لیوانش نو شید و شروع به صحبت کرد :با شه .بذار
من حرف بزنم ...شنونده بودن هم گاهی وقت ها کمک می کنه.
این دقیقا چیزی بود که کارن می خواست .انقدر توی سمینارهای کسالت آور
شرکت کرده بود که دیگه به آروم ن ش ستن و فقچ گوش دادن ادد دا شت .با
تایید لبخندی زد .دختر د ست هاش رو روی پاهاش آزاد گذا شت و سرش رو
پایین انداخت .بعد از چند نانیه سااکود مهلق با صاادای آهسااته ای که بی
شباهت به صحنه های احضار روح فیلم ها نبود گفت :وقتی دو خچ همدیگه
رو قه می کنند و فاصااله می گیرند تو نقهه ی ر س زاویه اون فاصااله زیاد
ً
نیست ...ممکنه حتی زاویه انقدر کوچیک باشه که اصش به حساب نیاد.
 ... ولی وقتی از نقهه دور میشیم اون فاصله تازه خودش رو نشون میده .یه تیکهفضای خالی که با هیچ چیز نمیشه پرش کرد.
... -
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 حکایت شما همینه .شما وقتی قدم اول رو بردا شتی فا صله اونقدری نبودکه نگرانت کنه .اما به جایی کشید که خودش رو نشون داد.
 ... من نمی دونم چه اتفاق هایی افتاده ولی می دونم که شااما داری با خوددکلنمار میری .یه تیکه از وجودد فقچ مساائولیت همون یه قدم رو قبول می
کنه ...تیکه ی دیگه می دونه مقًر تمام اون فاصله شمایی!
همون لحظه سااری ساارش رو بلند کرد و به چشاام های کارن زل زد .چیزی
درون قفسه ی سینه ی کارن فرو ریخت .قادر به صحبت نبود .دختر ادامه داد:
می دونی اگر تق ًیر رو به گردن بگیری تعادل زندگیت به هم می ریزه ...پس
ً
سعی می کنی کش صورد مسئله رو پاک کنی و بگی هیچ مشکلی نیست.
کارن با چ شم های در شت شده از تعم

ل باز کرد اما معهل موند .دختر

پرسید :اینهور نیست؟
بی حرکت به صورد دختر خیره شده بود .می خواست چی رو نابت کنه؟ مثل
پیشگوهایی که برای جل ا تماد اول از گذشته حرف می زنند ...سر بسته به
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چیزهایی اشاره کرده بود که امکان نداشت کسی بدون تحقیق ازش خبر داشته
باشه .پرسید :یادمه گفته بودی پرونده رو نخوندی!
 هنوز هم میگم.کارن پوزخند زد .باور نمی کرد .این دختر فقچ داشاات بازیش می داد تا تحت
تأنیر قرارش بده .خیلی راحت می تونسااات بگه که درباره لت اینما اومدن
کارن توی پرونده خونده ا ما در وض داشااات دروغ می گفت .کارن از دروغ
گفتن متنفر بود .اون رو به یاد خودش و همه کارهایی که کرده بود مینداخت...
همه ی زندگی کارن یه دروغ بزره بود.
 تو پرونده هیچ چیز مونقی نیست ولی تو رفتار شما هست.زندگی کارن خیلی هم خ ًو صی نمونده بود .دوباره پر سید :از جاهای دیگه
چیزی خوندی یا شنیدی؟
 خودتون جوابش رو می دونید! حرف هاد دو پهلو بود ...برای هر کسی می تونه صدق کنه. -پس فشار انگشت هاتون به خاطر چیه؟

74
ً
کارن متوجه دستش شد و فورا انگشت هاش رو از دسته صندلی جدا کرد .این
ً
دختر واقعا کی بود؟ چی می خواساات؟ ساار تکون داد .نه اجازه نمی داد .تازه
بعد از ماه ها تونسااته بود با خودش کنار بیاد و آروم بگیره اجازه نمی داد این
دختر یا هر آدم دیگه ای زخم کهنه رو باز کنه .دختر گفت :من به متافیزیک
شقه دارم ولی ییبگو نیستم که تک تک واژه هام صدق کنه!
ً
کارن لحن آروم و نگاه اطمینان بخ شش رو نادیده گرفت .ا صش نمی خوا ست
به خودش م مالی برای فکر کردن به این حرف ها بده .فکر کردن به این
دختر ...دساتش رو مشات کرد تا حضاور حلقه رو توی انگشاتش حس کنه و
احساساد رو کنار بذاره .بعد از جاش بلند شد و کتش رو برداشت.
 سا ت جلسه تون هنوز تموم نشده. به جهنم!ً
 لهفا برگردید سر جاتون!بی توجه به طرف در اتاق رفت .دختر از جاش بلند شاااد و گفت :اینهوری
هیچی حل نمیشه جلوی کی مقاومت می کنید؟ من؟
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فکر می کرد کیه که کارن بخواد جلوش مقاومت کنه!! روی دسااتگیره ی در
کوبید ولی باز نشااد .دوباره دسااتگیره رو کشااید بعد ساامت دختر چرخید و
گفت :یعنی چی؟! دادی از بیرون در رو قفل کنه؟
 این همه بدگمانی برای چیه؟کارن باز دستگیره رو کشید و رو به بیرون داد زد :باز کن ببینم!!
در چوبی قدیمی از تکون خوردن به لرزه افتاده بود و ا ًاااب کارن رو بیشااتر
تحریک می کرد دختر چند قدم برداشت و دستش رو روی دستگیره گذاشت
که به جای دستگیره روی دست کارن نشست .کارن با بیشترین سر ت دستش
رو پس کشید .از این وضعیت خوشش نمی اومد .چرا این زن دست از سرش
برنمی دا شت؟ در از لرزه ای ستاد و مح سنی گفت :در قفل نی ست ولی شما
انقدر به ا ًابت مسلچ نیستی که بازش کنی ...می خوای اجازه بدم جراحی
کنی؟!!!
آروم دسااتگیره رو پایین داد و چفت در باز شااد .کارن هنوز تند تند نفس می
کشید و باورش نمی شد هر بار یه گزک دست این زن میده .واقعا چه اش شده
بود؟ هنوز به چشاام های هم خیره بودند .محساانی در رو کامل باز کرد و در
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حالی که به طرف میزش می رفت گفت :برای امروز کافیه .هفته ی دیگه می
بینمتون!
کارن حاال آروم تر شااده بود .نفس میقی کشااید و از اتاق بیرون رفت .امکان
نداشت هفته ی دیگه پاش رو اینما بذاره!
6
ماهان ماشین رو نزدیک کوچه ی باریک پارک کرد و گفت :همین جاست؟
 بله.ً
 قبش هم اینما باهاش حرف زدی؟ بله .یه بار اینما ...یه بار هم خودش اومده بود موسااسااه خانوم پرچمی همبود.
نگاهی به خونه های قدیمی با آجرهای رنگ و رو رفته انداخت و جدی تر
گفت :خانوم مح سنی! هر جا که مو س سه آدرس میده نرو! اینما که منا س یه
خانوم جوون تنها نیست .اگر من نیومده بودم چی؟
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نساایم به مرد جوونی که کنارش روی صااندلی راننده نشااسااته بود لبخند زد و
خیالش رو راحت کرد :نه این خبرها هم نیساات .من تو اهواز به منهقه های
بدتر از این سر زدم.
ً
 احتماال تو اهواز بافت شااهری یه منهقه همینه ...ولی اینما اینهور زندگیها ییر طبیعیه.
نسیم به بیرون از شیشه های ماشین چشم چرخوند .کمی به ماهان حق می داد
ولی چه کاری از د ستش بر می اومد؟ م سئولیت این پرونده رو قبول کرده بود.
قرار هم نبود که گفتگو رو زیاد طول بده .نمی تونساات فقچ به خاطر خهرناک
بودن این محله سه تا پسربچه ی  8ساله رو به امون خدا ول کنه .ماهان ادامه
داد :تازه تو تنها هم زندگی می کنی!
 دیگه دارید من رو می ترسونید. نه فقچ گفتم که حواساات جم باشااه .داوطل های مرد بهتر از پس اینکیس ها بر میان.
حرف هاش منهقی بود .نساایم ساار تکون داد و گفت :چشاام بیشااتر دقت می
کنم.
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در ماشااین رو باز کرد و همزمان ادامه داد :همین جا منتظر باشااید! زیاد طول
نمی کشه.
ماهان چشم های تیره اش رو درشت کرد و گفت :من هم میام!
 نه تا همین جا هم زحمت کشیدید ...اگه ماشینم تعمیرگاه نبود مزاحم نمیشدم.
 این چه حرفیه؟ تو تنها داوطل اون موسسه نیستی! می دونم .ولی شما به اندازه ی کافی دردسر داری ...یه بار سنگین اونما رودوش شماست .نمی خوام پرونده ی من هم اضافه بشه.
ماهان بی توجه به صحبت ن سیم پیاده شد .ما شین رو قفل زد و همراه ن سیم
داخل کوچه پیچید .چند متر مونده به در ساابز رنگ گفت :من سااا ت هایی
که کارم با موکل هام تموم میشااه برای موسااسااه وقت میذارم .پس دردسااری
نیست ...هر وقت الزمم داشتی خبر بده مشقاد هام رو جا به جا کنم!
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لبخند بزرگی روی صااورد نساایم نشااساات .آدمی که باهاش تو این کوچه ی
خرابه قدم می زد کم کسی نبود .یه حقوقدان که مدرکش رو از کانادا گرفته بود
و همون جا زندگی و کار می کرد .هیچ تعهدی برای وقت صاارف کردن داخل
یه مو س سه خیریه و رو انداختن به آ شناهای خانوادگی برای رف م شکل مردم
نداشت .نسیم جواب داد :سعی می کنم دیگه پرونده های اینموری رو نگیرم.
 نه منظورم این نبود ...کافیه من یا آقای صدیقی رو همراهتون ببرید! همین.ن سیم فقچ لبخندی زد .گفته بود خودش یا آقای صدیقی که بی شتر از  60سال
داشت نه کس دیگه .افهار نظری نکرد .هر دو جلوی در ایستادند که الش باز
بود و یه دمرایی پشسااتیکی جلوی بسااته شاادنش رو می گرفت .با نگاهی به
ماهان در سنگین فلزی رو هل داد وارد راهروی نمور خونه ی جنوبی شد و
صدا زد :آقا محمود!
چند قدم روی موزاییک های چرب و دوده گرفته برداشاات و دوباره صاادا زد.
ماهان هم همراهش حرکت کرد .بلندتر گفت :کسی نیست؟
صدای آهسته ای از پشت یکی از درهای همکف شنیده شد :کیه؟
 -از طرف موسسه ی «امام ًر» اومدم.
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صدای فرو ریختن چیزی روی زمین شنیده شد ...بعد صدای جا به جایی...
همیشه و همه جا وض همین بود .هیچ کس از حضورشون استقبال نمی کرد.
انگار برای مقاصد شوم شخًی اینما اومده باشند نه قًد کمک! پسر بیست
و پنج – شش ساله ای جلوی همون در فاهر شد .ماهان زیر ل گفت :اشق
این قسمتشم!
پسر با اخم و صدایی که می کشید گفت :چی می خوایید؟!
ن سیم لبخندی به چ شم های پر شیهنت ماهان زد و جواب داد :درباره ی بچه
هاتونه.
پسر آهی کشید و گفت :االن میام.
دوباره داخل اتاق رفت و صدای پچ پچ با ک سی شنیده شد .ماهان با صدای
آهسته اما هیمان زده گفت :این بچه ی هشت ساله داره؟!!
 سه تا! -واووو ...احساس پیری بهم دست داد .من هنوز زن هم ندارم.
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هر دو آروم خندیدند .پساار برگشااات .در حالیکه پاهاش رو با دمرایی روی
موزاییک ها می کشید به طرفشون اومد و گفت :بله؟
 من اوما... چند روز پیش مادرشون زنگ زد! مگه قرار نبود باهاش حرف بزنید برگرده؟نساایم ابرویی باال انداخت و گفت :هم من دو سااه بار باهاش حرف زدم هم
معلم بچه ها تو مدرسه ...حتی مدیر مدرسه یه جلسه تو تابستون گذاشته بود
من هم بودم ...خشصااه اینکه خانومتون تًاامیم آخرش رو گرفته .طشق می
خواد.
 خانومم! یا اون برادرهای پفا...ماهان سری گفت :هی!!
پ سر زبونش رو پس ک شید و با انگ شت چ شم هایی که دورش کامل تیره شده
ً
بود رو مالش داد .نساایم آروم گفت :من متوجه ام ...ولی شااما هم اصااش
همکاری نمی کنید.
پسر :من که گفتم ترک می کنم.
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ماهان :دوست زیز! به گفتن که نیست .شما یه قدم بردار تا بقیه هم جلو بیان.
ً
نسیم :خانومتون گفت قبش هم رفتید برای ترک نتیمه ای نداده.
پساار روش رو با اخم برگردوند .ماهان ادامه داد :باالخره که این بچه ها زیر
سرپر ستی شما ه ستند ...احتیاج به مراقبت دارند .چه مادر شون با شه چه
نباشه!
چ شم های پ سر در شت شد و در حالیکه با صدا نفس می ک شید گفت :اول
شکم باال اومده اش رو انداخت گردن من ...حاال هم سه تا بچه رو می خواد
بندازه سرم بره زیرخواب کی بشه؟!!
نساایم که انتظار انقدر واضااح حرف زدن رو نداشاات کمی جا خورد .ماهان
نگاهش رو از چشم های نسیم دزدید و رو به پسر گفت :زندگی زناشویی شما
به بقیه ربهی نداره ...ما به خاطر بچه ها اینماییم.
ً
نسیم که به خودش اومده بود اضافه کرد :اصش بچه ها کمان؟
پسر شونه باال انداخت و گفت :چه می دونم!
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 یعنی چی؟ً
 حتما رفتند گاراژ دنبال من.نساایم و ماهان هر دو ساااکت شاادند و فقچ به پساار زل زدند .باالخره نساایم
پرسید :تابستون هم همون جا کار می کردند؟ نه؟
پسر بلند جواب داد :از کما بیارم یه نفری خرجشون رو بدم؟
ً
ً
فاهرا بلندی صااداش به ماهان برخورده بود که گفت :باید قبش فکرش رو می
کردید!
پساار از جا در رفت و ساامت ماهان هموم برد .نساایم جیک کوتاهی کشااید.
موبایلش زنگ خورد م بی موق بود .توجهی به زنگ نکرد .ماهان د ست
های پسر رو از خودش دور کرد و قدمی به ق برداشت .با اخم گفت :خانوم
محسنی راه بیفت بریم ...حرف زدن فایده ای نداره.
بعد روی پاشاانه چرخید و به طرف در خروج رفت .نساایم کیفش رو روی
دوشااش محکم کرد و گفت :ببین آقا محمود من که نمی تونم زنی رو ممبور
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کنم طشق نگیره ...تنها کاری که می تونم انمام بدم اینه که از وضعیت بچه ها
مهمئن بشم.
پساار ساارش رو پایین انداخت و زیر ل چیزی گفت .حتی ا تیاد هم نمی
تون ست فاهر کم سن و سالش رو پنهان کنه .مادر بچه ها شش سال ازش
بزره تر بود و این همه اختشف رو حتی وجود سااه تا بچه هم نمی تونساات
بروشااونه .نساایم آروم تر به حرف اومد :من می دونم اگر دلتون هم بخواد با
شرایچ فعلیتون نمی تونید از بچه ها مراقبت کنید.
پسر بند انگشت هاش رو توی هم فشار داد .صدای تیک تیک شکسته شدن
توی سااکود حس بدی می داد .نساایم اضااافه کرد :براشااون بهتره که تحت
سرپرستی دولت باشند ...موسسه می تونه جای مناسبی پانسیونشون کنه.
البته نساایم هنوز  okقهعی رو نگرفته بود ولی قرار بود تمام تششااش رو بکنه.
پ سر سرش رو بلند کرد و با چ شم هایی که کمی سرخ شده بود به ن سیم خیره
شد .خوا ست حرفی بزنه ولی بغض بهش اجازه نداد .نف سش رو بریده بریده
بیرون فرستاد و نگاهش رو برگردوند.
 -هفته ای یه بار اجازه میدند برید همون جا بچه ها رو ببینید.
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پسر بعد از چند نانیه سکود گفت :از هم جداشون می کنند؟
نسیم بغضش رو فرو خورد و جواب داد :نه با هم می مونند.
پسر موهای روی صورتش رو ق برد .با کف دست پلک هاش رو فشار داد
و در نهایت سرش رو به نشونه ی مثبت تکون داد .نسیم سری خداحافظی کرد
و سمت خروجی رفت .ماهان تمام مدد کنار در ایستاده بود و واکنشی نشون
نمی داد .با هم بیرون رفتند .فضای بدی ایماد شده بود و انگار هیچکس قًد
شااکسااتن سااکود رو نداشاات .نساایم یادش می اومد که پدرش بعد از اینکه
اجازه داده بود نساایم تهران بمونه و تنها زندگی کنه توی فرودگاه گریه کرده
بود .معلوم نبود این بچه ها تا کی باید دور از خونه زندگی کنند .مو بایلش
دوباره زنگ خورد .شماره ی مادرش افتاده بود .تک سرفه ای کرد و جواب داد:
سشم مامان!
 سشم ...جواب ندادی دلم آشوب شد. جایی بودم که نمی شد حرف زد. -چرا صداد گرفته؟
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ماهان به طرفش زل زد و نساایم جواب داد :نه پشاات خچ اینهوری به نظر می
رسه.
 خیله خ  ...داری میای خونه؟نسیم با تعم گفت :میام؟
بعد خندید و ادامه داد :تهرانی؟
 آره مامان .کلید خونه اد رو جا گذاشتم اهواز ...پشت در موندم.نسیم قدم هاش رو تند تر برداشت و گفت :ای وای! االن میام ...تو راهم .زنگ
پایین رو بزن! فرشته خانوم رو که میشناسی.
 آخه روم نمیشه که.به ماشین رسیده بودند .در حالیکه هر دو سوار می شدند گفت :زیاد طول نمی
کشه .برو خونه اشون تا من برسم.
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خداحافظی کردند .ماهان ماشااین رو راه انداخت .به طرفش چرخید و ل باز
کرد ولی ماهان به جاش گفت :می دونم ...تند میرم زود برسیم .خوبه؟
لبخند زد و گفت :خیلی ممنون میشم.
توی خیابون اصلی پیچیدند .ماهان به حرف اومد :ناراحت شدی؟
نسیم از فکرهای میقش بیرون اومد و گفت :برای بچه ها؟
 نه برای باباشون.سرش رو پایین انداخت و به کف دست هاش خیره شد .آرامش ماهان و هوای
خنک داخل مرساادس حس خوبی بهش می داد .اصااالت خاصاای که توی
رفتار ماهان بود حتی با سااال ها زندگی خارج از ایران از بین نرفته بود .حتی
انتخاب همچین ماشینی هم بی ربچ به این موضوع نبود هر چند مدل ماشین
اونقدر باال نبود که خیلی خرج برداره.
 ناراحت نباش!... -
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 اینهوری به صشح همه بود .یه پ سر تنها حتی اگه سالم هم با شه نمی تونهبه سه تا بچه رسیدگی کنه ...زجرکششون می کنه.
 می دونم ...گرفتن بچه ها پیشنهاد خودم بود. پدر و مادرشون چقدر زود راضی شدند...نسیم آهی کشید و گفت :پدر و مادر...
ما هان لبخ ند تلخی به نساایم زد و دی گه ادا مه نداد .خیلی زود به آپارتمان
ر سیدند .خیلی تند رونده بود .ن سیم دوباره ازش ت شکر کرد و وقتی جلوی در
از ماشین پیاده شد تعارف زد :بفرمایید باال خستگی در کنید!
ً
قبش هم پیش اومده بود که ماهان نساایم رو به خونه یا جای دیگه ای برسااونه
ولی هیچوقت باال نمی رفت .البته نساایم هم جدی ت عارف نمی کرد .ماهان
مثل همیشه با سر رد کرد و گفت :نه خیلی ممنون.
نسیم نگاهی به ساختمون انداخت و صورد مادرش رو جلوی پنمره ی فرشته
خانوم دید که ابروش رو بدجوری باال انداخته بود و به ماشااین و ماهان که نیم
تنه اش پیدا بود نگاه می کرد .از همین حاال می دونساات چی تو ساار مادرش
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ً
میگذره .احتماال انتظار با ث شاااده بود جلوی پنمره بیاد و فکر نمی کرد با
همچین چیزی رو به رو بشه .براش با لبخند دست تکون داد .کوچه کم رفت و
آمد بود و صدای مادرش به گوش هر دو می رسید :د وت شون نمی کنی مامان
جان؟
این مدل «مامان جان» گفتن مادرش بوی درد سر می داد .صدا انقدر وا ضح
بود که نمی شد نشنیده گرفت .دوباره لبخندی زد و از پنمره ی پایین کشیده ی
ماشین پرسید :اگر مله ندارید بفرمایید باال! مادرم خوشحال میشه.
انتظار داشاات که ماهان دوباره تشااکر کنه و بره ولی نگاهی به اطراف و ساار و
وض خودش انداخت و گفت :مزاحم نباشم؟
نساایم از اینکه ماهان انقدر زود قبول کرده بود تعم کرد .ولی جواب داد:
ً
نه ...اصش .خواهش می کنم.
یک رب بعد هر سااه داخل آپارتمان کوچیک نساایم بودند .مادرش با ماهان
حرف می زد و خودش توی آشاارزخونه مشااغول آماده کردن میوه و چای بود.
صاادای خنده ی ریز مادرش توی فضااا پیچیده بود .تو فکرهای خودش بود و
دقیق نمی دون ست در مورد چی حرف می زنند .چند نانیه بعد صدای مادرش
به گوشش خورد :نسیم جان! کمایی؟
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 اومدم.با سینی چای و کلوچه های خرمایی سویاتی وارد پذیرایی خونه شد .به هر دو
تعارف کرد و خودش با یک لیوان کنار مادرش نشست که داشت به ماهان می
گفت :کوچیکه نه؟
ً
به فضای خونه اشاره داشت .ادامه داد :قبش اینما رو دیده بودید؟
ن سیم با چ شم یره به مادرش نگاه کرد و ماهان خنده کوتاهی کرد .بعد جواب
داد :نه اولین باره ...برای یه نفر اندازه ست.
فروغ خانم لبخ ندی زد و رو به دخترش گ فت :نگف ته بودی هم کارهاد تو
کانادا درس خوندند!
نساایم با لبخند خمالت زده ای به ماهان گفت :مادر من فرف  10دقیقه زیر و
بم همه چیز رو در میاره.
هر سه خندیدند و ماهان به حرف اومد :نه اتفاقا ایشون من رو یاد مادر خودم
میندازند.
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فروغ لبخند بزرگی زد و نسیم گفت :در واق همکار نیستیم مامان.
فروغ که احتماال تًور می کرد حرف اشتباهی زده پرسید :چهور!؟
نسیم :ایشون هم تو موسسه فعالیت می کنند مثل من.
در واق حدود دو سال پیش تو موسسه با هم آشنا شده بودند .ماه های اول که
آشناییشون در حد سشم و خداحافظی بود.
فروغ :منظور من هم همین بود ...فرمودید حقوق خوندید؟
ماهان :بله ...یه لی سانس هم از شهید به شتی تهران دارم .مال قبل از رفتنم به
کانادا بود ...خیلی سال پیش .االن هم فعالیتم تو ایران بیشتر بر پایه ی همونه.
فروغ :چقدر الی.
ماهان :البته شغل موقتیه .تو دفتر وکالت یکی از دوست هام موقت مشغولم.
فروغ :یعنی ...قًد برگشتن دارید؟
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ً
و چ شم هاش مثل دو تا گنم شک امیدوار به صورد ماهان پر ک شید .حتما با
خودش فکر می کرد تهران تا اهواز به اندازه ی کافی طوالنی هست چه برسه
ً
به اهواز تا تورنتو .نسیم توی دلش به این فکر خندید .جواب ماهان رو قبش هم
شنیده بود.
ً
 به احتمال زیاد! فعش کار رسیدگی به ارث و اموال پدریم تموم نشده .بستگیداره چقدر طول بکشه.
فروغ خانم سعی کرد نا امیدیش رو مخفی کنه .با لبخند سر تکون داد .ماهان
پرسید :اهواز هوا چهوره؟
فروغ :گرما گرد و خاک  ...چه میشه کرد؟
نساایم :اون وقت من بهش اصاارار می کنم چند روز اینما بمونه هزار تا بهونه
میاره که برگرده.
فروغ :هر چی هم که باشه دو روز دور میشم انگار قلبم رو تو مشت گرفتند.
ماهان خندید و جر ه ای از چای خورد .بعد روی کاناپه های بنفش رنگ
راحت تر نشست و گفت :چه خوش مزه ست.
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کلوچه ها رو نشون می داد .فروغ با خنده گفت :نوش جان .سویاته.
ً
 پس الزم شد حتما یه سر اهواز بیام. قدمتون روی چشم.هر دو خندیدند و ن سیم توی سکود نگاه شون کرد .یه ح سی بهش می گفت
که ماهان مثل مادر ندیده ها دقیقا مشااغول خودشاایرینی برای مادرشاااه.
ً
مخًوصا وقتی رو به نسیم گفت :حیفه که از خانواده دوری من وقتی نزدیک
سه سال پیش برگ شتم ایران تازه فهمیدم اون همه مدد چی رو از د ست دادم
اما...
هر سه ساکت شدند تا اینکه مادر نسیم که تحت تانیر قرار گرفته بود پرسید:
اما چی پسرم؟
ماهان نگاهش رو از زمین گرفت و جواب داد :دیگه دیر شده بود ...از خانواده
ام فقچ یه خواهر مونده بود .من سااعی کردم براش برادری کنم اما نمی دونم
چقدر مونر بودم.
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فروغ با ه مدردی به ما هان ن گاه می کرد .نظرش در مورد خانواده سااوال
پر سیدن از اهواز زیز دل فروغ و فعالیت توی مو س سه ی خیریه از یه طرف
خوش قیافگی و رفتار صمیمیش از طرف دیگه ...معلوم بود که تو دل فروغ جا
باز کرده .نساایم می ترسااید که همه ی این ها با ث سااو تفاهم مادرش بشااه.
نگاهی به ماهان که مشااغول ساار کشاایدن چای بود انداخت .حتی شاااید سااو
تفاهم ماهان!! این ماجرا چیزی نبود که یه دختر جوون تو شااهر یری دلش
ً
بخواد .مخًااوصااا وقتی توی این چند ماه اخیر رفتار ماهان خودمونی تر هم
شده بود .به آشرزخونه رفت تا فرف های میوه رو بیاره ولی ماهان از جاش بلند
شد و گفت :من دیگه باید برم ...خیلی ممنون بابت چای.
فروغ :هنوز میوه نخوردی که پسرم!
ماهان :ممنون ...شما هم تازه رسیدید استراحت کنید!
نسیم :هر طور راحتید .تعارف نمی کنم معذب نشید.
همراه ماهان تا جلوی در حرکت کرد و گفت :مرسی که من رو رسوندید.
ماهان :خواهش می کنم .خوشحالم که با خانواده اتون بیشتر آشنا شدم.
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نسیم آب دهانش رو قورد داد و لبخند کمی تحویلش داد .هر دو جلوی نگاه
موشااکافانه ی مادرش رساامی تر رفتار می کردند .ماهان باالخره خداحافظی
کرد و از پله ها پایین رفت .ن سیم بشفا صله بعد از ب ستن در با صورد پر از
سااوال فروغ مواجه شااد ولی به روی خودش نیاورد .فروغ چند قدم برداشاات
محکم نساایم رو ب غ ل کرد و ب و سااید .زیر ل گفت :چقدر دلم تنگ
شده بود ...دختر یکی یدونه ام.
می دونساات که مادرش با حضااور ماهان جلوی خودش رو گرفته .خندید و
گفت :چشم نممان رو دور دیدی؟
 پسر که واسه آدم بچه نمیشه!اوه اوه .معلوم بود که دلش از زهرا پره .این جر یان روس و مادرشااوهر چرا
هیچوقت قدیمی نمی شد؟! ن سیم در حالیکه از مادرش جدا می شد پر سید:
چرا بابا نیومد؟
 سرش گرم بود ...سشم رسوند گفت گوشت رو بگیرم بیارمت خونه.هر دو خندیدند و شااروع به در آوردن لباس هاشااون کردند .فروغ روی یکی از
کاناپه ها نشست و نسیم بشقاب و لیوان ها رو جم کرد .این همه سکود از
مادرش بعید بود .شاید مشغول فکر کردن به رابهه ی نسیم و ماهان بود .شاید
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خیال می کرد چیزی بیشااتر از یه دوسااتی معمولی بینشااون وجود داره و نمی
خواست با سوال پرسیدن خرابش کنه .نسیم از توی آشرزخونه صدا زد :راحت
اومدی؟ پرواز تاخیر نداشت؟
 نه .راحت بودم ...پا شم برم حموم.نسیم مشغول شستن فرف ها شد .چند نانیه بعد صدای مادرش از نزدیک تر
اومد :با هم بیرون رفته بودید؟
باالخره نتون سته بود زیاد طاقت بیاره .ن سیم لبخند زد و گفت :نه یه کار وا سه
موسسه بود .ماشینم خراب شده بنده خدا ممبور شد من رو برسونه.
 همین؟ پس چی؟ چند وقته میشناسیش؟ً
 -تقریبا دو سال.
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 دو سال!! ...من تازه االن باید باخبر بشم؟شاایر آب رو بساات و کامل به طرفش چرخید .به نظر دلخور شااده بود .گفت:
ما مان چرا الکی بزرگش می کنی؟ م گه من از ه مه ی هم کارهام حرف می
زنم؟
فروغ نی شگونی از بازوش گرفت که لبخندش رو جم کنه .ن سیم آخی گفت و
به باال رفتن ابروی تاتو شده ی مادرش نگاه کرد.
فروغ دوباره با چشم های ریز شده گفت :چه ماشین خوشگلی هم داشت.
 مامان! چیه؟ وقتی موقعیتش پیش میاد باید دو دستی بچسبی ...نه مثل تو...نگاهی به سر تا پای نسیم انداخت و سر تکون داد .دو طرف تاپ سفیدش رو
از کنار سینه گرفت و با یه تکون پایین تر کشید.
 تو این زمونه با ساانگین پوشاایدن و آرایش نکردن به جایی نمی رساای! تا کیمی خوای تنها بمونی؟
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نساایم پوزخندی زد و در حالیکه یقه ی بازش رو ساار جای اول بر می گردوند
گفت :این چه کاریه مامان؟
 بد میگم؟ وقتی دخترهای  18ساله با بچه از جلوم رد میشن همه اش یاد تومی افتم!
 اون ها دهه هفتادی اند ...طرز فکرشااون با دهه های قبل فرق داره .من میخوام مثل خودم زندگی کنم.
دوباره شیر آب رو باز کرد و مشغول شستن چاقوها شد .ادامه داد :قرار نیست
به بهونه ی دوره زمونه و قحهی شااوهر واسااه هر کی که اساامش «مرد» بود
دست و پامون رو گم کنیم!!!
 که آخرش چی بشه؟ تک و تنها بمونی؟ یه برادر هم که بیشتر نداری!شیر رو بست و مشغول خشک کردن دست هاش شد .فروغ دوباره گفت :من
کی گفتم د ست و پاد رو گم کنی؟ گفتم سیا ست دا شته با شی .یه نمونه اش
هم تو لباس پوشیدنه.
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 من ساانگین نیسااتم مامان .هر وقت بخوام آرایش هم می کنم ...فقچ  ...تاحاال کسی رو ندیدم که ازش خوشم بیاد.
بعد توی دلش اضافه کرد :شاید هم هیچوقت نبینم.
ً
از قدیم می گفتند شانس یه بار در خونه ی آدم رو می زنه .نسیم اصش کشسیک
و کلیشه ای نبود .تحًیشتش هم بهش اجازه نمی داد که قدیمی فکر کنه ولی
می دون ست که شان سش رو سال ها پیش با د ست خودش خراب کرده .مهم
نبود تئوری های روانشااناساای رو تا حاال به چند نفر از مراجعینش گفته تو
زندگی واقعی وض شدن و وض کردن به اندازه ی جون کندن سخت بود!
فروغ به طرف حموم رفت و چند دقیقه بعد زنگ واحد به صااادا در اومد .از
پشات چشامی صاورد آقای احمدزاده رو دید که لبخند می زد .مانتو و شاال
ً
پوشااید و با کیف پول ساامت در رفت .حتما ماشااین رو از تعمیرگاه آورده بود.
دیگه نمی دونسااات چهور تو روی مرد بیچاره نگاه کنه .به یادش افتاد که یه
مقدار از سویاتی های مادرش رو براش ببره.
حداقل یه جبران کوچیکی بود .آقای احمدزاده با دیدن نساایم جلو اومد و
احوالرر سی کرد .بعد سوئیچ رو به طرفش گرفت و گفت :خدمت شما! همین
بعد از فهر گرفتم.
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 مشکلش جدی بود؟ نه حل شد .یه کم روین ریزی داشت .فیلتر روین رو وض کردن واشرششل شده بود.
 درسته ...دستتون درد نکنه خیلی زحمت کشیدید.خوراکی ها رو به طرف مرد گرفت که با خوشحالی قبول کرد .به زور پول تعمیر
ماشااین رو هم داد و خواساات داخل برگرده که احمدزاده پرسااید :این آقایی که
نیم سا ت پیش باال اومدند از اقوام بودند؟
 نه یکی از آشناها بودند .مادرم د وتشون کردند. مادرتون از اهواز تشریف آوردن؟ بله. چشمتون روشن! -ممنون .سشمت باشید.
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مرد سری تکون داد و کمی این پا و اون پا کرد .بعد خداحافظی کوتاهی کرد و
از پله ها باال رفت .نسیم شونه ای باال انداخت و به خونه برگشت .بعد از یک
ماه مادرش اومده بود ...کلی حرف برای گفتن داشتند.
7
نیم سا ت از وقت جل سه با حرف های کم اهمیت و بی سر و ته گذ شته بود.
این آقای دکتر یکی از ساارسااخت ترین مراج هاش بود .جلسااه هاش هم که
آخر وقت تشکیل می شد و نسیم زیاد انرژی چونه زدن نداشت .دستش رو از
زیر چونه برداشت و به مرد گفت :تا کی می خوایید اینهوری ادامه بدید؟
دکتر لبخندی زد و جواب داد :تا وقتی شما خسته بشید!
 من همین االنش هم خسته ام! جدی؟ ماساژ نمی خوای؟با این حرف نسیم هم خندید و سر تکون داد .گیر چه آدم پیچیده ای افتاده بود.
از همون کیس هایی که ه مه ازش فرار می کن ند .اگر ا قل بود با ید م ثل
پز شک هایی که مریض های ال شج رو جواب می کنند تا لهمه ای به ح سن
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شهرت شون وارد ن شه ق ضیه رو توی دفتر دکتر ممیدی تموم می کرد .اما ن سیم
همچین آدمی نبود که زجر ک شیدن ک سی رو نادیده بگیره .از جاش بلند شد.
میز رو دور زد و کنارش روی کاناپه ی بزره مخًوو مشاوره نشست .یادش
می اومد که دو سال پیش دو تا کارگر به زحمت کاناپه رو از راه پله ها چرخونده
بودند .دکتر با صدای آهسته اما خندون گفت :حاال یه تعارفی کردم.
نساایم از اشاااره ی دوباره اش به ماساااژ خنده اش گرفت ولی در حد یه لبخند
کوچیک کنترلش کرد .به فاصله اشون اشاره کرد و گفت :شاید اینهوری راحت
تر صحبت کنید!
 حاال قراره مثل فیلم ها دراز بکشم و پاهام رو بندازم رو زانوهاد؟نسیم چند نانیه مکث کرد تا جمله اش رو هضم کنه .چرا این مرد نمی تونست
جلوی زبونش رو بگیره؟ نساایم به حرف اومد :نه الزم نیساات اونقدرها هم
راحت باشید!!
جلسه پیش از یه تماس کوچیک با دست نسیم انقدر پریشون شده بود و حاال
دا شت مثل ه ر ز ه ها حرف می زد .دکتر لم داد و پاهاش رو روی میز چوبی
جلوی کاناپه انداخت .دست هاش رو داخل جی های شلوار طوسی روشنش
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فرو برد سرش رو به ق تکیه داد و در حالیکه نگاهش به سقف بود گفت:
 ...okتخفیف میدم .میز هم بد نیست!
چند نانیه طول کشااید تا نساایم نگاهش رو از مرد کناریش بگیره .یه جذبه و
رخود خاصاای تو طرز برخوردش بود که ناخودآ گاه توجه ها رو جل می
ً
کرد .کامش مشااخص بود که چرا تو برنامه های سااشمتی و پزشااکی تلوزیون
د وتش می کردند .اگر نًااف این جذابیت رو اونما داشااات بیننده ها رو
میخکوب می کرد حاال تخًًش به کنار.
دکتر سرش رو چرخوند و با نگاهی که معلوم بود از سر مچگیریه گفت :واال
روانکاو های مردم خیلی هواشون رو دارند!
نساایم جلوتر روی لبه ی کاناپه نشااساات تا از زاویه ی بهتری گفتگو رو ادامه
بده :پس به وقتش شوخ طب هم هستید!
و فکر کرد تا امروز فقچ اخم و تخم و یریرش رو دیده .برای مشاور بودن اول
باید دو ست بود ولی رابهه ای که ن سیم با این دکتر دا شت شباهتی به رفاقت
نداشت .چشم های آبی مرد ریزتر شد و گفت :کی گفته دارم شوخی می کنم؟
ابروهای ن سیم توی هم رفت و با دقت بی شتری نگاهش کرد .بعد گفت :چقدر
جال می شد اگه اون هایی که شما رو فرستادند دفتر من االن اینما بودند.
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دکتر بعد از چند لحظه با لبخند کمی جواب داد :قبل از اینکه من رو بفرستند
سراغ یه خانوم خوشگل باید فکرش رو می کردند!
نسیم لبخند زد و با کشفگی تًنعی روش رو سمت پنمره ی باز برگردوند .هر
چیزی بود به جز خوشااگل! خودش می دونساات که یه دختر معمولیه .موهای
فر و وح شی که بی شتر مواق نمی تون ست خوب بهش حالت بده چ شم های
قهوه ای معمولی پوست سبزه متوسچ که نه درخشش پوست های روشن رو
داشاات نه رمز و راز پوساات های تیره ...دوباره ساامت مرد برگشاات و گفت:
بی شتر جل سه رو که حروم کردیم ...اجازه می دید ادامه اش رو با متود من پیش
بریم؟ من نمی خوام فشااار بیارم ولی فکر می کنم دیگه وقتشااه که جدی تر
شروع کنیم.
دکتر دست به سینه نگاهش کرد و گفت :چرا بی خیال نمیشی؟
این بار نسیم هم به پشتی کاناپه تکیه داد و به دیوار رو به رو زل زد.
 چون شااما مثل بچه ای می مونی که موهای مادرش رو می کشااه و جیک میزنه ...ولی در واق ازش ب غ ل می خواد.
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برای مدد کوتاهی هر دو سااااکت بودند و فقچ گاهی حرکت پرصااادای یه
ماشین سکود رو می شکست .نسیم سرش رو به طرف دکتر کج کرد که اون
ً
هم دقیقا تو همین حالت بود .از چشاام هاش چیزی خونده نمی شااد اما اخم
روی پیشونی بلندش نشون می داد که جدیه .بعد خیلی ناگهانی حالتش وض
شد و دوباره مسخره بازی رو شروع کرد :االن شما مادره ای؟ ...هوم ...ایده ی
بدی نیست!
نسیم خیلی جدی گفت :با من حرف بزن!
 موضوع مشترکی نداریم. پس این یک سا تی که به اشتراک گذاشتیم چیه؟دکتر به سا تش نگاه کرد .تا م سئله جدی می شد پا به فرار میذا شت .یعنی
انقدر جذابیت زنونه ی نسیم کم بود که نمی تونست مردی رو یک سا ت توی
دفترش نگه داره؟! دکتر به حرف اومد :چی می خوای بشنوی؟
ً
 فعش قًااد دور رفتن ندارم ...می خوام یه گفتگوی ساااده رو شااروع کنیم وجواب هاتون رو بشنوم.
 -بسیار خ !

106
ً
 مثش ...قبل از اینکه بیای اینما مشغول چه کاری بودی؟ سکس!ن سیم با نفس میقی پلک هاش رو محکم ب ست که به خودش م سلچ با شه.
مرد بعد از مکث کوتاهی جدی تر گفت :پمپ بنزین بودم.
پلک هاش رو باز کرد و نگاهش جدی تر از قبل شد .دکتر روی صورتش چشم
چرخوند و ادامه داد :چیه؟ نکنه می خوای گواهینامه ام رو باطل کنی؟
 بیشتر توضیح بده! خ اول پارک کردم ...بعد کارتم رو به متًاادی دادم ...بنزین زد ...کاردرو برگردوند ...پول رو گرفت ...راه افتادم ...مراحل ف شار دادن ا ستارد رو هم
بگم؟!!
 چرا خودتون پیاده نشدید؟... -
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 لباس هاتون کثیف می شد؟ یا بوی بنزین اذیتتون می کرد؟ یا... دمردم. مردم چی؟ بعضی از مردم من رو میشناسند .از دانشگاه تلوزیون بیمارستان اخبار... خ بشناسند .اینکه چیز خوبیه!پوزخند زد و گفت :خوب؟!
 اگر نمی شناختند که کار و...جلوی اومدن واژه ی « کاساابی» رو گرفت و ادامه داد :بار ِ شااما انقدر نمی
گرفت.
دکتر پاهاش رو از روی میز بلند کرد و با موقعیت فیزیکی رساامی تری گفت:
این منم که دارم به مردم لهف می کنم نه مردم به من! منم که دارم از سااال ها
زحمتی که کشیدم و تحًیشد و تمربه ام براشون مایه میذارم .منم که...
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نسیم وسچ حرفش پرید و با لبخند گفت :رایگان؟!
 آخرین بارد باشه که وسچ حرف من می پری!نسیم توی سکود به صورد مرد نگاه کرد که حاال هیچ نشونه ای از تفریح و
شااوخی نداشاات .دوباره به مود بی ا ًااابیش برگشااته بود ولی نساایم نمی
خواساات حاال که به حرف اومده متوقفش کنه .دکتر ادامه داد :جراحی هایی
که من کردم دست کمی از معمزه نداشت.
 حاال خدا هم شدید؟!به چشاام های هم زل زدند .مرد دندون هاش رو روی هم فشااار داد و رد جا به
جایی آرواره هاش روی صورتش ن ش ست .بعد بدون هیچ ح سی توی صداش
جواب داد :نه! اگر خدا بودم االن اینما ننشسته بودم!
 برگردیم سر مردمی که دارید بهشون لهف می کنید!!پوزخند زد و گفت :مردم!...
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 ... همه ی مرم به این فکر می کردم که چرا هر چی حشره ها رو از خودد دورمی کنی بیشتر طرفت میان.
ً
واقعا چی توی مغز همچین آدم هایی می گذشااات که برای نساایم قابل درک
نبود .می شااد از توش یه مقاله ی پر ساار و صاادا در آورد یا یه پروپوزال موفق.
آهسته پرسید :حشره؟!!
 ... چی با ث شده شما هموطن هاتون رو با حشره مقایسه کنید؟ اگر جای من بودی می فهمیدی. ... وقتی هر کس طرفت می اومد یا کس می خواست یا امضا می خواستیا نمره می خوا ست یا تو صیه نامه می خوا ست یا ترفندهای تمربیت رو می
خوا ست یا بدون نوبت ویزیت می خوا ست یا ن سخه ی داروهای خاو رو
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می خواسااات یا پول می خواسااات یا موقعیت می خواسااات یا توجه می
خواست یا ...باالخره یه چیزی می خواست.
ً
نفس میقی کشید و توی سکود بهش زل زد .اصش دوست نداشت که شبیه
م شاورهای حق به جان به نظر بر سه که طرف هر ک سی رو می گیرند به جز
مراج  .به نظر می رسید که دکتر همچین احساسی داره .زنگ تلفن پخش شد
و نساایم از خداخواسااته برای وض شاادن فضااا به طرفش رفت .باید یه برک
می ندا خت و تلفن بهترین موقع یت بود .خانوم ای مانی پشااات خچ گ فت :از
موسسه تماس گرفتند وصل کنم؟
 موسسه؟ در مورد چی؟ فکر می کنم شنبه باید جایی باشید. آهان.ً
مکث کرد و بعد ادامه داد :بگو خودم بعدا تماس می گیرم.
 -بله.
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قه کرد و برای برگردو ندن صاامیم یت بینشااون کمی از خودش گ فت :من
گاهی وقت های آزادم رو تو یه موسسه ی خیریه میگذرونم .رایگان.
 ... می بینید ...بعضی از مردم هم هستند که چیزی نمی خوان.و با لبخند به خودش اشاره کرد.
دکتر بی توجه به جمله اش پرسید :خیریه؟! چه موسسه ای؟
 «امام ًر» ...یه موسسه ی کوچیکه.ً
دکتر خنده ی ًبی کرد و با لحن مسخره ای گفت« :امام ًر»؟ جدا؟
 چیز میبیه؟ همه ی م ًیبت هاش رو دوش آدم هایی مثل توئه ...بعد ا سمش می شه امامًر!!!
 -اونما کسی به خاطر اسم و رسم کار نمی کنه!
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ً
 تو اصش امام ًر رو قبول داری که تو موسسه اش کار می کنی؟ً
صداش خود به خود باال رفته بود .نسیم تذکر داد :لهفا آروم تر! ...من اهوازی
هستم ولی جزء شیعه هام.
ن سیم متوجه این همه ح سا سیت روی نامگذاری نمی شد .حس می کرد مرد
فقچ می خواد به هر چیزی که ساار راهش قرار می گیره گیر بده .پوزخند زد و
گفت :پس اهوازی هستی!
نگاهش روی صورد و موهای ن سیم حرکت کرد و ن سیم دا شت با میلش به
اینکه موهاش رو زیر شال فرو ببره مبارزه می کرد .نمی خوا ست نقهه ضعفی
به این مرد نشون بده که متوجه بشه نگاهش چه تانیری روی دستراچگی نسیم
داره.
 باید از فاهرد حدس می زدم ...می خوره از رب ها باشی!مادرش بختیاری بود ولی پدرش ریشاااه ی ربی داشااات .نساایم از بچگی
حساااساایت این موضااوع رو همه جا حس می کرد .حتی توی شااهر خودش.
بدون اینکه بفهمه چرا؟ گاهی حتی تسلیم موقعیت هم شده بود ...ولی حاال با
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باال رفتن سنش اینمور اشاره های نخ نما دیگه اهمیتش رو از دست داده بود.
یکی از دالیلی که به زندگی توی تهران شقه داشاات همین بود که کساای گیر
قوم و نژاد دیگران نبود و این توی روابچ مسئله ساز نمی شد .اما این آدم با این
لبخند مسخره سعی داشت یه نقهه ضعف پیدا کنه و دست رو جای حساسی
ً
گذاشته بود .نسیم آروم جواب داد :شما هم حتما آریایی اصیلی!
 چیه باالخره بهت برخورد؟ً
 نه فاهرا به شما برخورده!دوباره همون حالت ًبی به مرد دست داده بود که هفته ی پیش نمی تونست
باهاش در رو باز کنه .با خچ و نشااون ساار تکون داد و تلخ تر از قبل گفت :از
رب های خوزستانی بین ما چه یلهی می کنی؟
ً
«بین ما» ...دیگه واقعا داشاات به نساایم بر می خورد .جلوی توهین مرا اد
کردن هم حدی دا شت .جوابش رو نداد ولی از جاش بلند شد و پ شت میزش
برگشت .همزمان گفت :بفرمایید! وقت جلسه تون تموم شده.
دکتر بعد از چند نانیه سکود رو شکست :هنوز  5دقیقه مونده!
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ن سیم دندون هاش رو روی هم ف شار داد و م س تقیم نگاهش کرد .د ست به
سااینه و طلبکار نشااسااته بود .جواب داد :خیله خ  ...پس تو این  5دقیقه
تکلیف این هفته رو میدم.
بی توجه به گیمی ته چشم های مرد بلند شد و سمت قفسه ها رفت .یکی از
کشوها رو باز کرد و وسیله های داخلش رو جا به جا کرد تا چیزی که می خواد
پیدا کنه .یه دفترچه یادداشت کوچیک از بین دفترچه های کشو ...طرح چرم و
مردونه هم داشاات ولی از قًااد جلد دخترونه ی صااورتی رو انتخاب کرد و
کشااو رو بساات .ساامت مرد اخموی روی کاناپه رفت و دفترچه رو جلوش
گرفت.
 این چیه؟ دفترچه ی روزانه ی شما! ... باید  5تا اتفاق خوب هر روزتون رو توش یادداشت کنید .الزم نیست گرفتنجایزه ی نوبل باشه!! هر چیزی که حس خوبی براتون داشته.
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 یعنی چی؟ این بچه بازی ها چیه خانوم؟؟!! اینما تنها کسی که داره بچه بازی در میاره شمایی!دکتر ل باز کرد ولی نسیم اجازه نداد و گفت :هفته ی دیگه باید با  35تا اتفاق
پر شده باشه .وگرنه...
 وگرنه چی؟ اخراجم می کنی؟ راه های تنبیه بهتری هم هست ...بگیرید!!و دفترچه رو تکون داد .دکتر محکم از دسااتش کشااید .نساایم دو باره روی
صندلیش برگشت و چرخ هاش رو یه نیم دایره چرخوند تا چشمش به صورد
مرد نیفته .چند تکه کایذ از کشو بیرون آورد و حواسش رو به نوشته ها داد.
دکتر :مسخره تر از این...
نسیم 5 :دقیقه تموم شد!
مرد یک دقیقه ساکت و بی حرکت موند .نسیم قًد نداشت نگاهش کنه اون
حرف ها زیادی ناراحتش کرده بود .از گوشه ی چ شم دید که بلند شد و کتش
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رو برداشاات .ل باز کرد که طبق معمول مثل آخر همه ی جلساااد مشاااوره
اش بگه «هفته ی دیگه می بینمت» ولی به موق جلوی خودش رو گرفت و
چیزی نگفت .دکتر کنار در مکث کرد .نساایم حتی ساار برنگردوند .بشخره
بیرون رفت .بدون خدافظی...
8
و سچ مهر بود و هوا کمی خنک شده بود .کارن سرش رو به سمت آ سمون
آفتابی و صاااف بلند کرد .نور خورشااید روی پوساات صااورد و بدنش حس
خوبی بهش می داد .بی تو جه به آدم های اطراف که ه مه م ثل خودش با
تی شرد و شلوارک راحتی کنار ا ستخر ای ستاده بودند م شغول قدم زدن بود.
کف سازی فیروزه ای ا ستخر تزیینی و آب زاللش بین چمن یک د ست و گل
های ساارخ اطراف منظره ی فوق العاده ای ایماد کرده بود .کارن سااعی کرد
فکرش رو اسااتخر ِ جلوی چشاام هاش دور کنه .بعد از مدد ها تنهایی بودن
در کنار دو ست ها و دیدن چهره های آ شنا بهش آرامش می داد .اگر یک سال
پیش بود صاادای خنده های خودش و آدم هایی که همیشااه دور و برش جم
می کرد این محوطه رو پر کرده بود اما حاال دیگه خیلی وقت بود که حوصااله
ی شلویی رو نداشت .دستی روی شونه اش نشست و صدایی از کنار گوشش
گفت :تنهایی!
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لی برگشت که مثل بقیه ی دوست هاش سعی

دا شت وانمود کنه که همه چیز رو به راهه ...که بی شتر از یک سال پیش هیچ
اتفاقی نیفتاده ...که کارن همون آدم سابقه و ...برای دلخوشی لی لبخندی زد
و گفت :چه هوای خوبی.
 آره این موق سال هوای لواسون می چسبه.با هم به طرف پله های سنگی راه افتادند .پله هایی که از باالی ا ستخر رد می
شد و در نهایت به تراس طبقه ی دوم می ر سید .کارن با نگاهی به همکارها و
آشناها پرسید :به خاطر من کمتر د ود کردی؟
 نه! چرا باید اینکار رو کنم؟چشم هاش رو ریز کرد .لی تسلیم شد :آره سگرلو رو هفته ی پیش دیدم.
می گفت حال شلویی رو نداری.
به تراس باال رسیده بودند .کارن گفت :شاید.
 این یه سااال اگه کساای جایی خبرد نکرده به خاطر خودد بوده .می دونیکه؟
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 بله .می دونم.خوبی چند شغله بودن کارن این بود که انقدر دوست و آشنا داشت که فرصت
نمی کرد با هیچ کدوم صاامیمی بشااه .پس احتیاجی هم نبود چیزی رو برای
ک سی تو ضیح بده .به حفاظ تراس تکیه داد و کف د ست هاش رو روی لبه ی
سفید سنگیش گذاشت .روی منظره ی پایین چشم چرخوند .درخت های بلند
که ارتفا شااون از تراس بلندتر بود آب زالل اسااتخر بیضاای شااکل گل های
درشت وسچ چمن .سکود رو شکست :ویوی تراست توی همه ی فًل ها
الیه.
 به پای آبشار و جنگل که نمی رسه!کارن از اشاااره لی به ویشی شاامالش لبخند زد .بعد با یادآوری گذشااته و
د ود همکارهاش به اونما لبخندش محو شد .بیشتر این آدم ها اومده بودند.
مهمونی خانوادگی نبود .لی هم به جای زنش با دوساات دخترش اومده بود.
مهمونی های خانوادگی هم خسته کننده بود هم کلی دردسر داشت .تا دو ماه
بعدش باید حرف و حدیث ها و قهر و ناز ها رو جم می کردند« ...فشنی با
زن من شوخی کرد»« ...فشنی نتون سته بچه اش رو تربیت کنه»« ...هیکل زن
فشنی به درد بستن دروازه ی گل کوچیک می خوره» ...تنها مشکل پارتی های
ممردی مخفی نگه داشتن بود که دیگه برای خودش و این جما ت ادی شده
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کل ماجرا و آدم هاش رو فراموش

کنند .از دوربین و گوشی هم خبری نبود ...به همین سادگی .فکر کرد «ساده»؟
واقعا ساااده بود؟ ولی چه چیز دیگه ای رو می تونسااتند جایگزین این مهمونی
ها کنند تا هر چند وقت یه بار فرسودگی از شغل های سخت و وقت گیرشون
رو کمتر کنه؟ به آدم های اطرافش نگاه کرد ...یه سااری مرد و زن که تا خرخره
توی حرفه اشون فرو رفته بودند و تمام هفته از خودشون کار می کشیدند .لی
دوباره پرسید :مشغول تالیفی؟
نگاهش رو از ابرهای سفید گرفت و جواب داد :سگرلو بهت گفته؟
 آره گفت با هم مشغول یه سری تالیف و ترجمه اید. چه کار دیگه ای ازم بر میاد؟ بیکاری ا ًابم رو به هم میریزه.لی دسااتش رو دور شااونه ی کارن انداخت و با لحن دلگرم کننده ای گفت:
نگران نباش! در همی شه رو یه پا شنه نمی چرخه .مگه پروانه اد رو لغو کردند
که اینهوری حرف می زنی؟!
 ... -هیچ خبری نیست فقچ یه برک چند هفته ایه!
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 می دونم.ً
 اتفاقا برای شاد نشدن بدخواه هاد هم که شده باید ادی به نظر برسی. این هم می دونم. می دونستم بعد از جریان دادگاه دیر یا زود یه مرخًی اجباری می خوری.فقچ می خوان دور و بری ها رو مهمئن کنند که یه حرکتی کردند .تا کساای نره
براد صفحه بذاره که فشنی پشتش به جایی گرمه و ...از این حرف ها.
ً
 پس بهتر بود بهانه ی درساات و حسااابی جور کنند .این بهانه اشااون رسااماجک بود!
هر دو کوتاه خندیدند .حتی لی هم هنوز از جریان بیمارستان در حال تاسیس
خبر نداشااات .فعش بهتر بود که جریان مسااکود بمونه تا نتیمه ی قهعی به
د ست کارن بر سه .همینموری بدون حکم ریا ست هم کلی د شمن دا شت
نمی خواساات کساای چوب الی چرخش بذاره .در واق یاد گرفته بود توی این
شغل هر دو ست یه د شمن بالقوه ست که هنوز ره ح سادتش باال نزده .میز
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ریا ست بیمار ستان تنها چیزی بود که براش باقی مونده بود و نمی خوا ست به
هیچ قیمتی از دستش بده.
 زیاد فکرش رو نکن! خیلی زود میگذره.با صاادای لی به خودش اومد و فکر هاش رو پس زد .برای تایید حرف لی
ساار تکون داد .بعد لبخندی روی صااورتش نشااوند و دوباره به پایین نگاه کرد.
بعد از چند نانیه چشم هاش روی نقهه ای کنار درخت ها نابت موند .لی هم
به همون طرف نگاه کرد و آروم پرسید :چشمت رو گرفته؟
 مو فره کیه؟ نمی شناسم ...با مریم توکلی اومده. برو به مهمون هاد برس! من همین جا راحتم.لی لبخندی زد و با حرکت د ست کنار پی شونیش از پله ها پایین رفت .کارن
سر تا سر تراس رو قدم زد و منظره ی اطراف رو از چشم گذروند .صدای خنده
و موسیقی خیلی آروم از پایین به گوش می خورد.
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بوی کباب ماهیچه و جوجه هم فضااا رو پر کرده بود ...یه مهمونی باربیکیوی
خ ًوصی با یذای ساده .با مهمونی های پر زرق و برق خودش فرق دا شت.
به طرف صاندلی های حًایری رفت که زیر قسامتی از شایروانی سااختمون
چیده شده بود .توی سایه ن ش ست و نفس میقی ک شید .همین که از خونه و
کار و تنهایی دل کنده بود کافی بود نمی خواساات تمام مدد قدم بزنه و به
خودش و بقیه خوب بودن حالش رو نابت کنه.
روی صندلی لم داد و سرش رو به کوسنی که زیر گردن گذاشته بود تکیه داد.
یه چرد ب عد از فهر هم خسااتگی رو ازش می گر فت هم وقتش رو می
گذروند .اما زیاد طول نکشید که کسی از باالی سرش صداش زد .پلک هاش
رو باز کرد و همون زن مو فر رو دید که از باال بهش خیره شااده بود .کوساان رو
برداشت و درست نشست .زن لبخند بزرگی زد و با لحن دلنشینی گفت :ضد
آفتابتون تموم شده تو سایه نشستید ...دکتر؟!
کارن نگاهی به اطراف انداخت توی تراس انری از ک سی نبود و حدس می زد
ً
کی ممکنه زن رو باال فرسااتاده باشااه .فاهرا همه ی آشااناهاش فکر می کردند
دیگه وقتشه که زندگی زاهدانه رو تموم کنه و به روال قبل برگرده ولی هیچکدوم
نمی دون ستند که حتی اگر می خوا ست هم دیگه نمی تون ست ...دیگه ک شش
هیچ کاری رو نداشت .دیگه حالش از زن ها به هم می خورد .به نظر می رسید
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که این خانوم ق ًد رفتن نداره .کارن جواب داد :یعنی انقدر پا ستوریزه ن شون
میدم؟
 باالخره پزشک که هستید!پوزخند زد .زن ادامه داد :پوستتون هم که شاهد زنده است!
ابرو باال انداخت .چه زود دخترخاله شااده بود و درباره ی پوسااتش حرف می
زد .بدون د ود روی صندلی کناری نشست و پا رو پا انداخت که این حرکت
کوتاهی دامن سفیدش رو بیشتر به رخ می کشید .مودب بودن و رو دادن به زن
ها جزء خًوصیاد اخشقیش نبود .کنایه زد :راحت باشید ...مزاحم نباشم؟!
زن با شااک به چشاام هاش نگاه کرد که فازش رو تشااخیص بده .بعد گفت:
خواهش!
یعنی انقدر تو باغ نبود؟ یا به نفعش بود خودش رو به نفهمی بزنه؟ اضافه کرد:
اوووم ...مردهای جدا از جم روم تانیر میذارند ...یه جورایی وجه مشترکه...
و چ شمک بامزه ای زد .کارن آروم سر تکون داد و گفت :نکنه لی بهت گفته
من جراح پشستیکم؟
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زن با گیمی نگاهش می کرد .خیلی ها رو می شناخت که به خاطر مل های
زیبایی ممانی به چه خفت هایی که نیفتاده بودند .دسااتش رو بلند کرد و تکه
ای از موی فر زن رو بین انگشااات هاش گر فت .از همون اولین باری که
چ شمش به این موها افتاده بود فقچ چهره ی یه نفر توی ذهنش تکرار می شد.
البته موهای اون دختر طبیعی بود و حتی رنگ نداشاات .به فرم گرد و کوچیک
بینیش هم می اومد .اما موهای این زن با این نگاه مشکوک انگار مال خودش
نبود .دستش رو ق برد و واضح تر از قبل منظورش رو گفت :میشه برگردید
پیش بقیه؟ یه تلفن خًوصی دارم!
زن چند نانیه ای خیره نگاه کرد بعد هر دو دسااتش رو به دسااته های صااندلی
ف شار داد و محکم از جا بلند شد .گردنش رو با اخم چرخوند و یک را ست به
طرف پله های تراس حرکت کرد .کارن مو بایلش رو از جی شاالوارک بیرون
آورد .کانتکت ها رو باز کرد و روی شماره ای که با ا سم «م شاور» ذخیره کرده
بود نابت موند .دو روز پیش این شماره رو با اصرار از منشی دفترش گرفته بود.
ً
حتی یه بار بعد از شنیدن صدای نازکش قه کرده بود چون اصش نتونسته بود
حرفی بزنه .اما این بار باید خودش رو راضاای می کرد که تماس بگیره .می
دونساات توی جلسااه ی آخر خیلی تند رفته و حرف هایی رو زده بود که اگر
خودش در مورد نژاد ترکش از کسی می شنید تا پای شکایت رسمی پیش می
رفت .مشکشتی رو پشت سر گذاشته بود که هر کسی نمی تونست زیر بارش
دووم بیاره ناراحتیش هم از یه جای دیگه بود اما این دلیل نمی شااد به دختری
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که تنها جرمش م شاوره دادنه هر حرفی بزنه! یه ذرخواهی بدهکار بود .نه به
خاطر اون دختر بلکه به خاطر شخًیت خودش!
روی اسم رو لمس کرد و گوشی رو سمت گوشش برد .بعد از چند بوق جواب
داد :بله؟
صدای خیابون و شلویی از اون طرف خچ شنیده می شد که با طبیعت آروم
اینما خیلی تضاد داشت .دختر دوباره گفت :بفرمایید؟
 سشم. سشم ...بفرمایید؟ من شفیق هستم.بعد از سکود کوتاهی گفت :امرتون؟
ً
 تماس گرفتم که ...خ  ...جلسه ی دوشنبه اصش خوب پیش نرفت. -بله همینهوره .از نظر شما مشکل از کما بود؟
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سوال خیلی کنایه آمیز پرسیده شده بود .چند لحظه فکر کرد و بعد جواب داد:
از کما شروع شدن مشکل مهم نیست .مسئله اینه که ...من بحث رو به جایی
کشوندم که نباید.
 خوشحالم که اشتباهتون رو پذیرفتید!دندون هاش رو روی هم فشااار داد و بعد گفت :خواسااتم بدونید که از حرف
های آخر جلسه منظور ِ  ...بدی نداشتم.
 به هر حال اگر من اون روز محکم برخورد نکردم به این خاطر نبود که حقبا شما ست یا من بلد نی ستم از حقم دفاع کنم .دلیلش فقچ مرا اد حال شما
بود.
  -مرا اد؟! بله مرا اد! شااما بارها به من نابت کردید که احتیاج دارید باهاتون مدارابشه .من به نوان روانکاو در حال حاضر نزدیک ترین شخص به شمام ...در
واق اولین کسی که باید مدارا کنه.
... -
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 من برای کمک به شما اینمام نه بدتر کردن اوضاع.با پوزخند و لحن نیشااداری جواب داد :بله .منظورتون رو کامل رسااوندید! من
اونی ام که همه باید جلوش کوتاه بیان!
 نه فکر نمی کنم رسونده باشم. ... بگذریم ...دکتر شاافیق امیدوارم متوجه باشااید توهینتون چقدر جدی بود.نژادپرستی با هر رنگ و لعابی دیگه تو جامعه ی مدرن جایگاهی نداره.
-خ

تماس من هم برای ذرخواهی بود ...مهمئن باشااید دلم براتون تنگ

نشده بود!
پشت خچ فقچ صدای خیابون می اومد .با نگاهی به خلوتی تراس صداش رو
باالتر برد :الو؟ هستید؟
... -
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 نکنه پوزشنامه می خواهید که رضایت بدید؟ هزینه هم داره؟؟ راستش ...گفتید هزینه بله داره.کارن ساارش رو ق برد و بلند خندید .م روزگاری شااده بود نمی شااد
هیچکس رو شناخت .با خنده پرسید :چقدر زیزم؟
دختر بعد از سکود چند نانیه ای جواب داد :هزینه ی مالی نیست.
صورتش رو موق گفتن این حرف ت ًور کرد .صورتی که کمی چهره ی ریانا
رو براش تدا ی می کرد .با این مقای سه خنده اش بی شتر شد :اهوم ...پس چی
می خوای؟ اسرا و ماساژ درمانی؟ ...خًوصی؟
و به این فکر کرد که بودن باهاش چه حساای می تونه داشااته باشاااه .هیکل
فریفش با قد بلند و فاهر درشااتی که از زن های رب توی ذهن همه بود
ً
خیلی فرق دا شت .در واق ا صش به کارن نمی اومد .صدای نفس دختر توی
گوشاای پیچید و بعد کشفه گفت :شاانبه ی آینده یه جلسااه ی مهم دارم .باید با
مساائول جایی مشقاد کنم .تنهایی سااخته دخترهای جوون رو زیاد تحویل
نمی گیرند.
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خ ؟ اگر برای شما زحمتی نیست من رو تا اونما همراهی کنید. ... در ضمن من زیز شما نیستم! مشاورتونم.کارن نفس میقی کشید .از جا بلند شد و شروع به قدم زدن کرد .نمی دونست
چی باید بگه .بهتر این بود که یه بهانه ای برای شنبه بیاره و در خواست رو قبول
نکنه بی دردسر ترین راه .مشخص بود که هدف دختر از این پیشنهاد شناخت
بیشااتر روی کارنه و کارن می دونسااات که اینهوری ممکنه ناخواسااته نقهه
ضااعفی از خودش نشااون بده .صاادای خیابون دوباره تو ذوق می زد .پرسااید:
کمایی؟
 ولی ًر ... -کار خیره.

130
 چی؟ً
 شنبه رو میگم ...شما که فعش از کار معلقید .وقت آزاد هم دارید. ... می دونید که ...می تونم تو گزارشم به حرف های اون جلسه تون اشاره کنم! داری باج می گیری؟ هر کار بدی رو باید با یه کار خیر جبران کرد. این هم یکی دیگه از متودهای شماست؟ یا ترجیح م یدید  1000بار روی کا یذ بنویساا ید «فردا پر از ات فاق هایخوبه».؟؟
 بله؟؟؟!!! -راهکار استفاده از ضمیر ناخودآگاه.
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این آدم دیگه دا شت زیاده روی می کرد .اخمی روی صورد کارن ن ش ست و
گفت :منظورد تو همون دفتر صورتیه که کس گربه داره؟!!!
دختر آروم خندید و جواب داد :صااورتی و آبی اون هم هر گربه ای نیساات...
اسمش کیتیه!
شااده بود مثل بچه های مو خرگوشاای که دارند فرق بین روسااک هاشااون رو
برای بابا شون تو ضیح میدند! کارن لبخند زد .خوا ست بگه « شنبه باید جایی
باشاام» اما نگاهش به لبه ی اسااتخر افتاد به موهای همون زن .گفت :باشااه
ً
بعدا هماهنگ کنید .میام.
صدای خندونش رو شنید :قول دادید دیگه؟
دوباره لبخند زد و گفت :قول دادم!
و سری اضافه کرد :اما به جای یکی از جلسه ها به حساب میاد.
 -قبوله.
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حتی بعد از خداحافظی و گذا شتن گو شی توی جی هم باورش نمی شد که
ً
قبول کرده باشه .قبش سر خیلی چیزها توی زندگیش کوتاه اومده بود و رهاشون
کرده بود ولی این شامل شغل و حرفه اش نمی شد .باید روی پا بلند می شد و
به خاطر شغل و زندگیش می جنگید اما در وض دنباله رو این دختر شده بود!
صورتش رو دوباره به سمت آ سمون گرفت و به ابرها زل زد .همون دو شنبه ها
رو به زور تحمل می کرد شاانبه هم اضااافه شااده بود .آهی کشااید .شاااید می
تونست با رفتار آقامنشانه روش تانیر مثبتی بذاره تا زودتر گواهی رو امضا کنه و
شر ق ضیه کنده ب شه .لی از پایین صداش زد :بیا پایین پ سر! یه سیخ کباب
اضافه وزن نمیاره!!
لبخندی زد و به طرف پله ها رفت.
9
چند ضربه به در باز اتاق زد و به داخل سرک ک شید .خانوم پرچمی کنار قف سه
ی پو شه ها ای ستاده بود و دا شت چند تا رو بیرون می ک شید .به طرف ن سیم
برگشت و با لبخند گفت :دیر کردی!
نسیم پف مقنعه اش رو مرت کرد و گفت :خیلی؟
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 نه...از قف سه ها فا صله گرفت و پو شه ها رو روی میزش گذا شت .ن سیم هم وارد
اتاق شاااد .خانوم پرچمی ادامه داد :فقچ می خوام بدونی که اینما هیچ چیز
اجباری نیست .هر وقت دیدی دیگه نمی کشی تعارف نکن فقچ بگو!
 می دونم .من از وقت کاریم نمی زنم پس می تونم که میام. خوبه.پ شت میز ن ش ست .اینما اتاق مدیر موس سه بود اما خانوم پرچمی حقوق نمی
گرفت .خودش بازن ش سته ی فرهنگی بود و نیاز مالی ندا شت از این اتاق هم
برای همه جور کار ا ستفاده می شد .ک شوی میزش رو باز کرد و گفت :ن سیم
جان!
 بله؟دسااتش رو از کشااو بیرون آورد و همراهش تساابیح آبی رنگی توی هوا آویزون
موند .ن سیم ت سبیح ربابه خانوم رو می شناخت .پرچمی لبخندی زد و گفت:
خواسته این تسبیح رو به تو بدند.
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نساایم لبخند یمگینی زد و تساابیح رو گرفت .توی مشااتش فشااار داد و آروم
گفت :مراسمش خیلی سود و کور بود.
 طفلک کسی رو نداشت. ... این همه ی داراییش بود .دیروز خانوم نهاوندی براد آورد .نمی دونی چنددست چرخیده تا بهت برسه.
نساایم دوباره لبخند زد و تساابیح رو توی کیفش گذاشاات .از اینکه پیرزن به
یادش بوده خوشااحال بود .از اینکه تونسااته بود براش کاری کنه ...خانوم
پرچمی دوباره با نگاه دقیقی به صورتش گفت :همین که انقدر تشش می کنی
بسه .زیاد فکر و روحت رو درگیرشون نکن!
 حواسم هست. نمی خوام اذیت بشی. -می دونم .حواسم هست.
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این کارها رو دوست داشت .با ث می شد حس کنه که مفیده .حتی تمربه ی
کاریش رو باال می برد .بعد از چند نانیه سااکود پرسااید :دخترهایی که گفتی
باال هستند؟
 آره ...این پایین پر رفت و آمدتره سر و ریختشون مناس نیست.شکلکی با صورتش در آورد و با لبخند اضافه کرد :می دونی که!
 اهوم .پس من میرم باال. چند لحظه صبر کن!و همزمان صاادای سااشم کردن ماهان از جلوی در شاانیده شااد .داخل اومد و
خانوم پرچمی گفت :چه خوب خودشون هم اومدند.
نسیم ایل فقچ پنمشنبه ها به کارهای موسسه رسیدگی می کرد اما داوطل
های مرد مثل ماهان بی شتر وقت می گذا شتند و م سئولیت های بی شتری رو
هم قبول می کردند.
نسیم :چهور مگه؟
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پرچمی :در مورد بچه ها...
و با ن گاهی به صااورد مأیوس ما هان جم له اش رو ادا مه نداد .با ما هان
احوالررساای کردند و ماهان به حرف اومد :من باز هم به دوساات های قدیمی
پدرم سفارش کردم ولی متاسفانه اون ها هم آشنا نداشتند.
پرچمی :خیلی ممنون که تششتون رو کردید.
نسیم :یعنی ...با این حساب مشقاد شنبه ی من لغو میشه؟
نمی دونساات چرا ولی ناامیدیش بیشااتر از چیزی بود که باید! شاااید چون
ممبور بود قرارش رو با دکتر شفیق کن سل کنه و همی شه از اینکه حرفش دو تا
بشاااه بیزار بود .خانوم پرچمی گفت :اون ممتم آموزشاای خیلی تازه کاره
نمی شه آ شناهای زیادی اونما پیدا کرد .هر ک سی رو هم قبول نمی کنند ...می
ترسم رفتنت فایده ای نداشته باشه.
ولی نسایم تعریف اون ممتم رو زیاد شانیده بود .دلش نمی خواسات ساه تا
بچه رو از پدر و مادر جدا کنه و به مراکز معمولی بهزیستی بسرره که خیلی هم
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بهتر از خونه ی پدر شون نی ست! گفت :من یه تحقیق کوچیک کردم فکر کنم
بتونم کاری کنم .حداقل تششم رو می کنم.
پرچمی :تًمیم با خودته.
ماهان :می خوایید باهاتون بیام؟
نسیم :نه تنها نمیرم.
ماهان با خانوم پرچمی نگاهی رد و بدل کرد و بعد گفت :مهمئنید؟
ً
نسیم لبخند زد و جواب داد :تقریبا.
 پس موفق باشید!نساایم ساار تکون داد و ماهان رو به خانوم پرچمی گفت :خانوم پرچمی اون
آقایی که گفتید اومد دفترم ولی مشکل قضاییش ربهی به گرایش من نداشت.
پرچمی :خودم هم حدس می زدم ولی نمی خواستم دست خالی بره.
ماهان :البته یه سری توصیه کردم .فرستادمش یه دفتر مرتبچ تر.
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پرچمی :چه خوب.
نسیم :من میرم باال.
رو به ماهان ادامه داد :با اجازه!
 خواهش می کنم .راستی مادرتون رفت؟نساایم از اینکه هنوز به یادش مونده بود تعم کرد و با لبخند جواب داد :بله.
چون پدرم همراهش نبود این ماه دو روز بیشتر نموند.
چهره ی ما هان کمی ناام ید به نظر می رساا ید .ادا مه داد :خواسااات ازتون
خداحافظی کنم.
ماهان لبخندی زد و ساار تکون داد .بعد رو به خانوم پرچمی شااروع کرد به
ً
توضاایح دادن دیدار با مادر نساایم .نساایم با گفتن «فعش» از اتاق بیرون رفت و
سمت پله های باریک پیچید .ساختمون قدیمی دو طبقه بود و حیاط کوچیکی
دا شت ولی برای نیازهای این مو س سه کافی بود .توی اولین اتاق طبقه ی دوم
دو تا دختر جوون روی صااندلی ها نشااسااته بودند و سااومی روی موکت دراز
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کشیده بود .نسیم کفش هاش رو در آورد و وارد اتاق شد .گوشه ای نشست و
در حالیکه موبایلش رو چک می کرد گفت :سشم خانوم ها!
ً
کسی جواب نداد .موبایل رو سایلنت کرد و با نگاهی به هر سه که انگار اصش
حوصله ی هیچ کسی رو نداشتند شروع به صحبت کرد :من محسنی هستم.
مشاور روانشناس اینما...
یکی از دخترها که رد ریمل زیر پلکش حتی بعد از پاک کردن آرایش هم باقی
مونده بود وسچ حرفش پرید :حاال روانی هم شدیم؟
 مگه فقچ روانی ها با روانشناس ها حرف می زنند؟ ول کن خانوم تو رو خدا! ...از صبح اصی کردید ما رو ...هی مدل به مدلمیان اینما سخنرانی می کنند.
دومی اضااافه کرد :اگه انقدر سااخنرانی خوبه شااما چرا خودتون گوش نمی
دید؟
ً
سااومی هم که خودش رو کش به خواب زده بود .نساایم مقنعه اش رو از ساار
بیرون کشید و با مرت کردن موهای پف کرده اش گفت :خیلی به هم ریخته؟
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دخترها با تعم به هم نگاه کردند .نسیم ادامه داد :موهام رو میگم .هر چقدر
هم که نرم کننده می زنم فرقی نمی کنه.
هر دو سکود کردند تا باالخره یکی شون گفت :باید بری آرای شگر براد کراتینه
کنه.
دومی جواب داد :نه ...مو ها رو خراب می ک نه! روین نارگ یل خو به .اول
گرمش می کنی بعد میذ...
به خودش اومد و با ابروی باال رفته ساکت شد .شونه باال انداخت .نسیم سر
تکون داد و مشغول جم کردن موهاش شد .همزمان گفت :حق با شماست.
اگر حرفی دارید بزنید! من گوش می کنم.
هر دو دو باره ن گاهی به هم ا نداخت ند و ب عد اولی گ فت :بذار ید بریم پی
زندگیمون! به چه حقی ما رو اینما نگه داشتید؟
 فرستادن شما دست من نیست ولی می دونم اگر همون دیش که شما روتو جاده گرفتند شماره ای آدرسی چیزی داده بودید االن اینما نبودید!
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اونی که دراز کشاایده بودسااری نیم خیز شاااد و گفت :آدرس بابام رو می
خواستند من چه می دونم بابام االن کماست!!
 پس کما زندگی می کنی؟ با رفیق هام. چه جوری خرج زندگیت رو میدی؟هر سه توی سکود به نسیم خیره شدند .باالخره دختر جواب داد :فروشندگی
منشی تلفنی از این جور کارها!
 پس نًفه ش تو جاده چکار می کردی؟با ابروی باال رفته ادامه داد :اون هم با دو تا پسر جوون!
 چهور پسرها رو نگرفتید نگه دارید؟یکی دیگه از دخترها گفت :هیس!! ولش کن نینا!
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نساایم :چون پساارها از شااما زرنگ ترند ...یا سااری با ماشااین زیر پاشااون در
میرند یا زنگ می زنند به بابای پولدارشون و سر یه سا ت آزاد میشن.
 ... تو یه جامعه ی مرد ساالر زن ها باید دو برابر مراق خودشون باشند. ... نه اینموری!با د ست به هر سه نفر ا شاره کرد که فقچ با نفرد نگاه می کردند و حرفی نمی
زدند .این نگاه رو می شااناخت .نگاه آدم هایی که اگر ل هاشااون رو باز می
کرد ند آبروی دن یا به باد می رفت .بهشااون ا جازه فکر کردن داد و خودش
م شغول برانداز کردن شون شد .بعد از چند دقیقه به حرف اومد :خانوم ها! من
نمیگم آسونه چون نیست!
 ... -من نمیگم مشکشد همه یکسانه چون نیست!
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 ... اگه صد نفر با سیلی صورتش رو سرخ نگه دارند و پاک زندگی کنند یه نفراز این مردم به روی مبارکش نمیاره .یه نفر نمیگه آفرین ...ولی کافیه یه اشتباهی
از کسی سر بزنه تا همه ی دنیا سرزنشش کنند.
 ... من این ها رو می دونم ولی چاره ای نیست.دخترها همچنان گوش می دادند و به نظر می رسااید توی جل ا تمادشااون
کمی موفق بوده .صااداش رو پایین آورد :این زندگی این جور تیک زدن ها باج
گرفتن ها حراج زدن ها ...تا یه دوره ای جواب میده تا یه سنی .بعدش چی؟
ً
حاال هر سه با بغض نگاه می کردند .اتفاقا این نگاه رو هم می شناخت .نگاه
آدم هایی که حقیقت تلخی رو شاانیدند .حقیقتی که خودشااون از قبل بهتر از
همه می دونند .اما زدن این حرف ها چه فایده داشاات؟ مگه چیزی رو وض
می کرد؟ ن سیم خوب می دون ست که نمی تونه یک تنه به جنگ دنیا بره ...اما
آیا همین تشش ها و کارهای نیمه وقتش جم کردن سرباز نبود؟ صدای یکی
از دخترها نسیم رو از فکرهاش دور کرد :تا کی ما رو نگه می دارید؟
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نساایم با خونسااردی جواب داد :نمی دونم ...قبش تعهدی ندادید یعنی بار
اولتون بوده و به جای برخورد قانونی اینما فرسااتاده شاادید ...پس روندش اینه
ً
که سااعی می کنیم براتون جایی پیدا کنیم که موقتا تحت نظر زندگی کنید .این
یه مقدار زمان می بره.
 اووووه! اگه نخوایم چی؟ً
 مثش همین دیش بازداشت شدید ها! قرار نیست چیزی به خواستتون باشه.نینا بلند داد زد :اون هایی که آدم می ک شند و اختشس های  13رقمی می کنند
که دارند راست راست می چرخند! حاال ما بازداشتیم؟!!
 در مورد کله گنده ها که کاری از دساات ما بر نمیاد .اینما یه موسااسااه یمساات قل و کوچی که .چیزی م مانی نیسااات ...اگر خودتون بخوای ید براتون
کارهای معمولی پیدا می کنیم که د ستتون تو جی خودتون با شه .در ییر این
صورد یه سری خونه های گروهی هست که تحت حمایت بهزیستیه و...
دختر دومی با ناله گفت :نه جان مادرد ...من یکی که دیگه طاقت همچین
جاهایی رو ندارم ...بابا ولمون کنید بریم پی کارمون.
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با یریر ادامه داد :بعد میگن چرا در میرند دبی؟!
ً
نینا :ا صش به شما چه ربهی داره؟ مگه من در مورد زندگی خ ًو صی شماها
می پرسام که هر کی به من می رساه ازم بازجویی می کنه؟ من دلم می خواد
خو شم میاد اینموری زندگی کنم اینموری بی شتر بهم حال میده ...به ک سی
چه؟!
دو نفر دیگه با اخهار بهش نگاه کردند ولی معلوم بود که دیگه این حرف ها
ازش گذشته بود و براش اهمیتی نداشت چی پیش میاد.
ن سیم سکود رو شک ست :به هر حال من گزینه ها رو گفتم .یا برمی گردید
پیش سرپرستتون یا تحت نظر موسسه می مونید یا سازمان های دولتی...
با نگاهی به اخم های نینا ادامه داد :یا اینما شاالوغ کاری می کنید و می رید
ندامتگاه!! اون وقت کاری از دست من هم بر نمیاد.
نینا ابروش رو باال انداخت و حرفی نزد .نساایم رو به همه ادامه داد :مهمئن
با شید اینکه اختیار بی شتر کارهاتون با خودتون با شه خیلی بهتره تا بقیه براتون
تًمیم بگیرند.
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نینا پوزخند زد .ن سیم با لحن دو ستانه تری ا ضافه کرد :بچه ها من حرف هام
رو زدم .دیگران مثل من ازتون خواهش نمی کنند! توصیه من به شما اینه «بهتره
بین بد و بدتر بد رو انتخاب کنید»
نینا ساارش رو پایین انداخته بود ولی دو تای دیگه به نظر تو فکر می اومدند.
نسیم از جاش بلند شد .پوشه ای که خانوم پرچمی بهش داده بود رو باز کرد و
به طرفشون رفت.
 فرم ها رو بهتون میدم .اگر جای شااما بودم تمام اطش اتی رو که خواسااتهمی نوشتم .اطش اد واقعی به خًوو مشخًاد و توانایی ها که توی پیدا
کردن کار مهمه.
یکی از دخترها فرم خودش رو گرفت و گفت :یعنی یه حقوق بخور و نمیر و یه
سقف باالی سر؟
ً
 تقریبا ...در وض از کار یکنواخت کارگاهی و یه ده هم گروهی خبرینیست.
 -ولی سا ت ورود و خروج و کنترل و اینا داره؟
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 نه با شدد .اگر جا بیفتید و دوباره تا پاتون بیرون رسید فیلتون یاد هندستوننکنه! مشکلی پیش نمیاد .متوجه اید که؟
دو تا از دخترها سر تکون دادند .نسیم ادامه داد :هر چقدر بیشتر ا تماد جل
کنید کنترل و فشارشون کمتر میشه .یه زندگی ادی...
یکی از دخترها تک ساارفه ای کرد و با نگاه کوتاهی به کناریش رو به نساایم
گفت :من شاید ...شاید شماره ی مامانم رو بدم ...بیاد دنبالم.
 این بهترین راهه .چرا همون دیش ندادی؟شونه باال انداخت و ل هاش رو تکونی داد .نینا بدون سوال د ستش رو برای
فرم دراز کرد و گفت :بده بنویسم!
فرم ها رو پخش کرد و به هر کدوم خودکار داد .از همین حاال می دونساات که
نینا فقچ برای بیرون رفتن از اینما راضاای شااده .اما چند درصاادی هم امکان
داشاات که با دیدن خوابگاه و کاری که تو محیچ معمول جامعه بود به موندن
تریی ب شه .تا اینما وفیفه ی مو س سه بود و مابقی به ارگان های دیگه مربوط
می شد .ارگان ها و موسسه هایی که به صورد زنمیره ای به هم وابسته بودند.
هرچند تیم امام ًر تا مدد ها و ضعیت هر کدوم از مراجعین رو پیگیری و
پشتیبانی می کرد .بعد از یک رب نسیم مقنعه اش رو روی سرش برگردوند و با
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فرم های پر شااده از اتاق بیرون رفت .با فکر اینکه فردا جمعه بود و یه دل ساایر
می خوابید لبخند روی صااورتش نشااساات .ماهان پایین پله ها قدم می زد با
دیدن نسیم پرسید :پر کردند؟
نسیم فرم ها رو تکون داد و گفت :بله.
ماهان انگ شتش رو به طرف ن سیم تکون داد و با چ شم های ریز شده و ژ ست
بانمک گفت :شما همه رو راحت گول می زنی!
نسیم خندید و جواب داد :من فقچ مًلحتشون رو میگم.
 شوخی می کنم .بیایید اطش اد رو چک کنیم .جناب اسدی هم اومده.با هم به طرف اتاق کنار دفتر مدیر رفتند و ماهان آروم پرسااید :من شاانبه وقت
آزاد دارم .اگر می ترسی مزاحمتی بشه برام...
 نه .جدی گفتم تنها نمیرم.ماهان مشکوک سری تکون داد و با هم وارد اتاق شدند.
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10
سرایدار آپارتمان جلوی پاش بلند شد و سشم کرد .طبق معمول یه «دکتر» رو
ً
هم تنگ اساامش چساابوند .با تعم نگاه می کرد چون کارن معموال بدون
ما شین تا سر کوچه هم نمی رفت اما حاال دا شت از و سچ البی رد می شد.
امروز قرار بود یه زن بیاد دنبالش و بلندش کنه! از این فکر خنده اش گرفت.
برای سرایدار سر تکون داد و بیرون رفت .چند دقیقه پیش تماس گرفته بود که
کارن پایین بره .می دونست دختره رسیده ولی ماشینش رو نمی شناخت .به هر
دو طرف کوچه ی پهن نگاه کرد صدای بوقی شنید و به همون طرف چرخید.
سمت یه ما شین کوچولوی سفید قدم زد و در حالیکه کنار صندلی راننده می
نشست گفت :چقدر دخترونه!
 سشم سشمبه نظر می رسید که کسی حرف دیگه ای برای گفتن نداره .دختر ماشین رو راه
انداخت.
گفته بود وقت مشقاتش سا ت  3بعد از فهره و االن  2:30بود .کارن کمی با
صندلی ور رفت که راحت تر بشینه .م ماشین بی خودی بود! کوچیک بود
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اما فرافت ندا شت .به جز یه ضبچ معمولی چیز قابل توجهی دیده نمی شد.
آروم گفت :اسمش چیه؟
 کی؟ جد بزرگوارتون! ... ماشین.دختر ابرویی باال انداخت و جواب نداد .چقدر پررو تا اینما کشااونده بودش
و حاال اخم و تخم می کرد .تازه کارن از خواب ًاارش هم به خاطر این
خانوم زده بود .چند نانیه بعد صدای آهسته اش رو شنید :تیبا.
 فقچ سوار تیبا نشده بودم که حاال شدم!نگاهی به دور و بر انداخت .دختر هم به ساامتش چشاام چرخوند و معلوم بود
که از طرز رفتارش خوشش نیومده ولی برای کارن اهمیتی نداشت.
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 همه که پول ماشین وارداتی ندارند! من خودم رو گفتم نه همه.انگشاات های دختر دور فرمون محکم شااد ولی حرفی نزد .دوباره سااکود
حاکم شد .کارن با کشفگی د ستی به موهای شقیقه اش ک شید .اون هر کسی
نبود که وقتی سااوار ماشااین زنی میشااه اینهوری باهاش رفتار کنند .نگاهش
روی هیکل دختر چرخید .مثل ماشااینش کوچیک بود ولی رفتارش فرافت
دخترونه نداشااات .این دومین بار بود که چشاام هاش روی کمر دختر نابت
مونده بود و این واکنش های ناخودآگاه آخرین چیزی بود که وسااچ اوضاااع
پریشون زندگیش الزم داشت!! چشم هاش رو سمت خیابون برگردوند .همون
لحظه ماشین به راست کشیده شد و جلوی پای پیرمردی ترمز زد .کارن سمت
دختر برگشت که داشت از شیشه ی پایین کشیده ی کارن به پیرمرد لبخند می
زد .پرسید :م س تقیم میرید؟
 بله. -بشینید!

152
دو دقیقه بعد پیرمرد پشاات ماشااین نشااسااته بود و با دختر درباره ی اوضاااع
اقتًاااادی حرف می زد .دختر بعد از چند جمله رو به کارن پرسااید :اینهور
نیست؟
ً
اصش گوش نداده بود .گفت :چی؟
ً
 اینکه فعش اجازه ی گرونی ندادند ولی دسااات تولیدکننده رو تو کیفیت وکمیت باز گذاشتند.
ً
شونه باال انداخت .پزشک بود اقت ًاددان که نبود .در واق ا صش براش فرقی
نمی کرد .با اخم به بیرون زل زد .دختر ادامه داد :فقچ روی نمودار و کایذ تورم
باال نره...
کارن هنوز بابت سوار کردن م سافر از د ستش کفری بود .چی رو می خواست
نابت کنه؟ که بود و نبود کارن تو این ماشااین فرقی نداره؟ به ساامتش نگاهی
انداخت تا اخمش رو ببینه و بحث رو کش نده .دختر نفس میقی کشااید و
سکود کرد .کمی بعد پیرمرد سر چهارراه پیاده شد و هر چی تعارف زد این
خانوم کرایه رو نگرفت .به مسیرشون توی سکود ادامه دادند .دست فرمونش
بدک نبود .باالخره دختر گفت :به خاطر اون آقا معذب شدید؟
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 نه. ببینید فقچ... خانوم ِ... محسنی! خانوم محسنی نیازی نیست برای من توضیح بدید...با دساات به خیابون جلوش اشاااره کرد و ادامه داد :راهتون رو برید! فرض کنید
من نیستم!
بعد روش رو سمت شی شه ی ب غ ل برگردوند و زیر ل ا ضافه کرد :تو این
کار که ماهرید!
ً
اما محساانی به توصاایه اش مل نکرد و با خنده گفت :ماهر؟! اتفاقا نادیده
گرفتن شما سخته ...باور کنید!
کارن با تردید سمتش نگاهی انداخت .محسنی ادامه داد :نًف ماشین من رو
پر کردید! بقیه اش هم به کنار...

154

«بقیه اش»! لبخند کمی روی صورد کارن ن ش ست .دا شت سر به سرش
میذا شت؟ به شخ ًیتش نمی خورد .مح سنی دوباره به حرف اومد :تا حاال
مسافرکشی نکردید؟
با تعم نگاهش کرد .الزم نبود حرفی بزنه خودش گفت :چیه؟ حرفم انقدر
می بود که جواب ندادید؟
جواب می خواسااات ...باید راسااات می گفت یا دروغ؟ محکم گفت :نه...
نکردم!
 حتی وقتی دانشمو بودید؟دندون هاش رو روی هم فشااار داد .دوساات نداشاات دیگه این بحث رو ادامه
بده .نباید از گذشااته چیزی وسااچ می اومد .گذشااته ای سااال ها پیش بعد از
گرفتن اولین مدرکش دفن کرده بود .نمی دونسااات پرونده ای که دسااات این
ً
دختر دا شت چقدر اطش اد داده بود اما قهعا بی شتر از یک سال ق نرفته
بود .فقچ گفت :این کارهای یه دفعه ای شااما خیلی بی معنیه! انتظار دارید از
این به بعد دکترهای متخًص مسافرکشی کنند؟ اینه دنیای آرمانی شما؟
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 من یه احمقم اگه دنیای آرمانیم این باشه!! ... من فقچ می خوام شااما رو با زندگی ادی آشاانا کنم با دنیای دور و برتون.ً
شما فاهرا تو یه حباب زندگی می کنید.
 ... فکر می کنید اگر روزی بترکه چی ازتون باقی می مونه؟ً
 احتماال از کار و طبابت معلق میشاام و می افتم تو چنگ یه دختربچه ی ازخود متشکر!
دختربچه ی از خود متشااکر لبخندی زد و برای اینکه از دید کارن دور بمونه
حواسش رو کامل به خیابون داد .کارن برای تموم کردن این بحث ضبچ ماشین
رو روشن کرد و صدای چاوشی تو فضا پخش شد .آروم گفت :حداقل یه چیز
مشترک!
با دیدن نیمرخ خندون محساانی که گونه هاش رو بیشااتر به نمایش میذاشاات
لبخندی زد .دو نانیه بعد لبخندش رو جم کرد و جدی تر به بیرون زل زد.
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ً
اصش حال و حوصله ی قاطی شدن با کسی رو نداشت .بقیه ی راه به سکود و
گوش دادن به آهنگ گذشت .ده دقیقه زودتر از وقت مشقاد رسیدند .محسنی
بعد از گفتگوی کوتاهی با کارمند دفتر روی یکی از صااندلی های انتظار
نشااساات و کارن کنار پنمره مشااغول قدم زدن شااد .می دونساات دلیل اینکه
اینماست تنها نموندن مشاورش نیست و قًد این دختر خودمونی تر شدنه.
انقدر شناخت روش پیدا کرده بود که بدونه تو این جور موقعیت ها احتیاجی
به همراهی مردی نداره .فقچ هنوز مهمئن نبود تا چه حد باید بهش اجازه ی
نزدیک شدن بده یا شاید همین کافی بود که تًور کنه نزدیک شده!
نگاهی به صااورد آرومش انداخت که ساارش رو پایین انداخته بود و به ناخن
های مرت و براقش نگاه می کرد .مثل همیشااه یه تیکه از موهاش جلو افتاده
بود .چند قدم به طرفش برداشت و با انگشت اشاره تکه مو رو از جلوی چشم
هاش کنار زد .محساانی از جا پرید و ساارش رو ق کشااید .موها از روی
انگشت کارن سر خورد و رفت .به چشم های قهوه ای پایین خیره شد .محسنی
اخم کوچیکی کرد و به اطراف راهرو نگاه انداخت .کساای توی دید نبود .کارن
د ست م شت شده اش رو ق ک شید و داخل جیبش فرو برد .نگاه مح سنی
هنوز کمی متعم بود .کارن لبخندی روی ل هاش ن شوند و گفت :دا شت
می رفت تو چشمت!
 -نمی دونستم شما مراق چشم من هم هستید!
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 من پزشکم ...یادتون که نرفته؟ نه. ... آقای دکتر شما که دارید این همه زمان میذارید چرا کوتاه نمیایید؟کارن پوزخند زد .همونهور که حدس زده بود قًاادش از آوردن کارن حرف
ک شیدن بود .روی صورد دختر جوون چ شم چرخوند که به نظر نمی ر سید
شیشه خرده داشته باشه .شبیه دانشموهای دخترش بود ...همون قدر کم سن و
سال ...روی صندلی رو به روییش ن ش ست و با آرامش جواب داد :خانوم باور
کن اگر من بشااینم همه ی جریان رو بگم ...شااما خنده اد میگیره که انقدر
سماجت کردی!
 چهور؟به جلو خم شد و توضیح داد :همه اش یه سو تفاهم مسخره ست.
 -پس چرا نمیذارید من قضاود کنم؟
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 ... به خاطر شما می تونم روش کارم رو وض کنم. یعنی چی؟ اگر شما اینهوری راحت ترید من یه دور پرونده و مدارک پیوستش رو مرورمی کنم.
کارن از کم و کیف اطش اد پرونده خبر نداشاات .چون دلش نمی خواساات
جلوی دکتر ممیدی زیادی در این مورد کنمکاوی کنه .پس با ِمن ِمن جواب

داد :نه ...بهتره...

ساکت شد .محسنی پرسید :می خوایید بعد از این مشقاد در موردش حرف
بزنیم؟ تو کافه ای جایی...
کارن با تایید ساار تکون داد .محساانی اضااافه کرد :در موردش فکر کنید .برای
من مهم شما و تًمیم شماست نه اینکه چقدر طول می کشه.
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مدد ها بود که همچین چیزی رو از کساای نشاان یده بود .این که خودش و
ت ًمیمش برای کسی مهم با شه نه هیچ چیز دیگه .می بود که از یه یریبه
می شنید .مح سنی لبخندی زد و ادامه داد :البته من هم تو این مدتی که شما
تًمیم می گیرید بی کار نمیشینم.
کارن چشم هاش رو ریز کرد و پرسید :منظورتون چیه؟
دوباره لبخند زد و فقچ با ذوق نگاهش کرد .کارمند دفتر از اتاق مدیر ممتم
آموزشی بیرون اومد و با احترام گفت :بفرمایید داخل! منتظرتون هستند.
محسنی بلند شد و جلوتر از کارن راه افتاد .کارن پا تند کرد تا بهش برسه .بعد
با احترام در رو براش باز نگه داشااات .محساانی با ابروی باال رفته لبخند زد.
احتماال یه امتیاز مثبت براش نوشته بود .کارن پشت سرش وارد اتاق مدیر شد
و با اولین نگاه به صندلی مدیر سر جاش بی حرکت ایستاد .مرد با دیدنش از
جا بلند شد و در حالیکه با تعم د ستش رو دراز می کرد گفت :به به! دکتر
شفیق! ...من خبر نداشتم!
کارن به خودش اومد و اتوماتیک وار با حاج طاهری دساات داد که داشاات از
محسنی می پرسید :چرا از قبل نگفتید ایشون باهاتون تشریف میارند؟!!
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مح سنی لبخند کمی زد و جوابی نداد .کارن به صورتش زل زد که هاله ای از
احساااس پیروزی داشاات .با هم سااشم و احوالررساای کردند بعد به د ود
حاجی هر دو روی صندلی های جلوش ن ش ستند .مرد بی توجه به مح سنی
م شغول گفتگو با کارن شد و بعد از حرف های روزمره پر سید :چه کمکی از
من بر میاد؟
طرف حرفش فقچ کارن بود .کارن نگاهی به حاجی و بعد به دختر رو به روش
انداخت که با دیدن چهره ی جدی کارن لبخندش کم کم محو می شاااد و
نگاهش رو جدا می کرد .کارن در جریان چیزی نبود .موق قبول کردن این قرار
ً
مشقاد هر حدساای رو می زد به جز اینکه حضااورش اینما اصااش نمایشاای
نباشه .تک سرفه ای کرد و گفت :در واق  ...من هم همین امروز در جریان قرار
گرفتم!
با این طعنه محسنی دوباره نگاهش کرد .این بار صورد همیشه آرومش کمی
پریشااون شااده بود .کارن ادامه داد :بهتره خود خانوم محساانی براتون توضاایح
بدند!
حاجی سر تکون داد و به سمت مح سنی چرخید .گفت :تا حدی در جریانم.
شما همون خانوم پشت تلفن بودید؟
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 یه بار من با شما صحبت کردم .یه بار خانوم پرچمی مدیر موسسه. «امام ًر» درسته؟ بله.دوباره اسم خیریه وسچ اومده بود! سعی کرد ًبانی نشه حال و حوصله ی
هیچ کدوم از این ها رو نداشاات .محساانی ادامه داد :یه بار هم آقای اساادی
اومده بود.
حاجی ساار تکون داد و گ فت :به ایشااون اطشع دادیم که این ب چه ها بد
سرپرست هستند نه بی سرپرست ...بعضی پذیرش ها از هده ی ما خارجه.
متوجه اید؟
محساانی جواب داد :بله خانوم پرچمی نتیمه ی منفی رو به من اطشع دادند
ولی گفتم شااااید حضااوری بتونم نظرتون رو وض کنم ...به هر حال تشش
کردن که ضرری نداره.
و لبخند زد« .نتیمه ی منفی» تو گوش کارن پیچید .حاجی ساار تکون داد و
گفت :خیلی هم خوبه.
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بعد دوباره توجه اش رو به کارن داد و ا ضافه کرد :اگر می دون ستم شما هم تو
این ماجرا دستی دارید تا اینما نمی کشوندمتون!
ً
کارن ل باز کرد که انکار کنه اما تو یه لحظه همه چیز کامش رو شن شد .این
دختره ی بی شااعور با دوز و کلک تا دفتر مدیر ممتم آورده بودش چون از
سابقه ی همکاری طاهری باهاش خبر داشت .چند سال قبل توی یه کلینیک
خًوصی که بعد ها تعهیل و واگذار شد .حاال شده بود یه بره برنده ی 180
سااانتی دنبال خانوم! پس اون همه دم از اخشق و کار خیر زدن نتیمه اش این
بود؟ باورش نمی شد که همین چند دقیقه پیش موهاش رو توی د ستش گرفته
و فکر کرده بود خرده شیشه نداره!!! جوری به صورد دختر زل زد که بتونه تا ته
اش رو بخو نه و در جواب طاهری به حرف او مد :خیلی ممنون ...خانوم
ً
محسنی کش به من لهف دارند.
حاجی نگاه مشااکوکی انداخت ولی چیزی نگفت .دختر چشاام هاش رو توی
ً
فضای اتاق می چرخوند و سعی می کرد به کارن نگاه نکنه .حتما می دونست
چه گندی زده .کارن ادامه داد :چون می دونند چقدر به این کارها شقه دارم
بهم اطشع میدند که سر جلساد باشم.
دختر سرش رو پایین انداخت و طاهری با خنده گفت :بله ...چی از این بهتر!
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ً
رو به طاهری ا ضافه کرد :البته اگر واقعا امکانش نی ست ...ا صرار بی جا نمی
کنیم.
حتی نمی دونست در مورد چی داره حرف می زنه! حاجی جواب داد :حقیقتش
تا قهعی شاادن بحث بودجه و حامی های مالی تًاامیم نداشااتیم دانش آموز
جدید بگیریم ولی ...سه تا بچه چندان فرقی ایماد نمی کنه.
کارن نفس میقی کشید و با اکراه گفت :خیلی ممنون ...جبران می کنیم!
بله باید جبران می کرد ممبور بود! به لهف سو ا ستفاده ی م شاورش .حاجی
با تایید سر تکون داد و گفت :خوشحال شدم که تونستم کمکی کرده باشم.
دختر که کامل از بحث جدا افتاده بود سکوتش رو شک ست :ممنونم ...هم از
طرف موسسه هم از طرف بچه ها.
حاجی :از دکتر شفیق تشکر کنید!
دختر به طرف کارن نگاه کوتاهی انداخت و یه لبخند مًاانو ی زد .کارن
جواب لبخندش رو نداد و به چکی که قرار بود امضااا کنه فکر کرد .از نظر این
دختر خانوم همه چیز با یه دست دادن و احوالررسی حل می شد ولی کارن این
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آدم ها رو می شااناخت که به اساام کار خیر فقچ مشااغول خالی کردن جی
افرادی مثل کارن بودند.
حاجی :بگید مساائول پرونده با کارمندهای بخش پانساایون هماهنگ کنه.
ساختمون ب غ ل.
دختر :چشم ...تماس می گیریم یه روز تعیین می کنیم.
بعد صااحبت هایی در مورد وضااعیت بچه هایی که قرار بود به اینما سااررده
بشااند رد و بدل شااد .کارن هم تمام مدد ساار تکون داد .بعد از تمام شاادن
گفتگو از جا بلند و در حالیکه با طاهری دساات می داد گفت :بیشااتر از این
مزاحم کارتون نمیشیم.
حاجی از جاش بلند شد و جواب داد :اختیار دارید دکتر!
 به امید دیدار. -همچنین .خدانگهدار!
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کارن یک راست به طرف در رفت .از پشت سر صدای دختر رو شنید که دوباره
تشکر می کرد .به مسیرش داخل راهروی بلند ادامه داد .صدای بسته شدن در
و کفش های دختر رو از ق می شاانید .توی خلود ترین جای راهروی بلند
که به اتاق کارمند ها دید ندا شت ای ستاد و سمتش چرخید .دختر هم متوقف
شااد .از حرکت ناگهانی کارن جا خورده بود و مثل حیوون های تاکساایدرمی
شده با یه جور ترس آشکار نگاه می کرد .کارن می دونست که آدم ها سر و ته
یه کرب ا س ند .ولی به طرز احمقانه ای از این آدم توق نداشت! صداش رو
پایین آورد و گفت :ضری هوشی من رو چقدر فرض کردی؟
محساانی باالخره پلک زد و با صاادای لرزان گفت :اندازه ی یه پزشااک فوق
تخًص.
 پس چرا دروغ گفتی؟ دروغ نگفتم .تنا... انکار نکن! -تنهایی برام سخت بود .مگه چیزی ییر از این به شما گفتم؟

166
 ولی نگفتی درباره ی همکار و دوساات و آشااناهام می دونی!! نگفتی قراره ازنفوذ و اسم و رسم من واسه اون موسسه ی کوفتی استفاده کنی!!
 من در مورد حاج طاهری تحقیق کردم نه شما. ذر بدتر از ه ن ا ه نیار! آروم تر! خواهش می کنم. آروم تر؟!انگشاات هاش رو دور بازوی دختر انداخت و در حالیکه به طرف خودش می
کشید از بین دندون هاش تکرار کرد :آروم تر؟؟!!
دختر خودش رو جم کرد و گفت :باور کنید قًد بدی نداشتم.
کارن صورتش رو پایین تر برد که تأنیر حرف هاش بیشتر باشه.
 -یادته گفتم هر کس طرفم میاد یه چیزی می خواد؟
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چشاام های دختر با یادآوری دوشاانبه ی پیش ماد شااده بود .ل باز کرد که
ً
حرفی بزنه اما ساااکت موند .کارن ادامه داد :مثش بعضاای ها قرار بود چیزی
نخوان!!!
دختر با صاادای گرفته ای گفت :باور کنید فقچ به خاطر سااه تا بچه ی بیچاره
بود .اگر بدونید...
 نمی خوام بدونم! هر آدمی وقتی ...کار مثبتی در حق بقیه انمام میده به یه سهحی از رضایتاز خود می رسه ...یه جور آرامش...
کارن پوزخ ند زد .دختر ادا مه داد :من این آرامش رو براتون می خواسااتم...
همین.
 پس ببین چقدر آرومم!!به چشم هاش زل زد که حاال ترس توش جوالن می دادً .بی گفت :ترجیح
می دادم م س تقیم ازم پول بخوای به جای این فریبکاری ها!
دختر با تقش بازوش رو ق کشید و دلخور گفت :فریبکاری؟؟!
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کارن انگ شت هاش رو محکم تر کرد و به صورتش دقیق شد .این دختر واقعا
ً
مثل از همه جا بی خبرها نگاه می کرد .با اخم گفت :واقعا نمی فهمی دور و
برد چه خبره؟ تو توی حباب زندگی می کنی یا من؟ پام به خونه نرساایده باید
چک حمایت مالیم رو بفرستم اینما.
و «حمایت مالی» رو با تاکید ادا کرد .دختر از تقش دسااات برداشااات و بی
حرکت نگاهش کرد .حالت چهره اش کم کم تغییر کرد و گوشااه ی ل هاش
پایین کشیده شد .کوتاه نیومد و گفت :هیچ اجباری نیست ...همین االن میرم
همه چیز رو کنسل می کنم.
خواسااات به طرف اتاق مدیر برگرده که کارن دسااات آزادش رو دور کمرش
انداخت و در حالیکه ساامت خودش می کشااید ًاابانی تر گفت :جراد
داری این کار رو بکن!
 میگم شما نتا... -من آبروم رو از سر راه نیاوردم که بچه ای مثل تو حراجش بزنه!
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دختر ساااکت شااد .برای چند نانیه به هم خیره موندند .توجه کارن به موقعیتی
که هر دو توش بودند جل شد و اخم کرد .صدای قدم هایی از انتهای راهرو
شنیده شد و کارن دختر رو به ق هل داد .بعد از چند نانیه سکود به طرف
پله ها پا تند کرد و فقچ گفت :خودم میرم.
اول که کارن رو توی این موقعیت ناخواسااته قرار داده بود بعد هم خودش رو
به مظلوم یت زده بود حاال هم که بدش نمی او مد تو ب غ لش بمو نه...
دختره ی بی شااخًاایت! حتی برای خودش ارزش قائل نبود! همین که به
خیابون اصاالی رسااید دربساات گرفت و آدرس خونه رو داد .موق رد شاادن با
سواری از جلوی ممتم دختر رو دید که بشتکلیف کنار ما شینش ایستاده...
ً
روش رو برگردوند و به راننده گفت :سری تر لهفا!
بعد مو بایلش رو از جی کتش بیرون آورد و شااماره ی یکی از آشااناهای
قدیمیش رو گرفت .کساای که توی یکی دو مورد بهش کمک کرده بود و خیلی
کارها از دستش بر می اومد .به واسهه ی آشناهایی که توی پلیس و مهبو اد
داشاات یه آچارفرانسااه ی به تمام معنا بود .دیگه این مشاااوره و روانکاوی ها
حوصله ی کارن رو سر برده بود .به خ ًوو با اتفاق امروز این دختر ن شون
داده بود که هیچ فرقی با بقیه نداره .هاتف پشاات خچ اومد و بعد از یادآوری
کارن گرم احوالررسی کرد .کارن بی مقدمه پرسید :هنوز هم کارآگاه بازی در
میاری؟
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هاتف مکثی کرد و بعد گفت :چرا که نه! شغلمه.
 خوبه .می خوام هر چی می تونی در مورد یه خانوم اطش اد جم کنی .هرتحقیقی که الزمه انمام بده!
هاتف با خنده ی کوتاهی پرسید :امر خیره؟
کارن تو مود شوخی نبود .جواب داد :ببین پاش کماها لغزیده.
هاتف هم جدی تر گفت :رو چشمم ...فقچ اسم بده!
بی ست دقیقه بعد با کت و شلوار روی تخت اتاق ولو شده بود و به طرح های
کایذ دیواری نگاه می کرد .هنوز هم همه چیز خونه با ساالیقه ی یزاله بود و
کارن از خودش تعم می کرد که چرا اجازه ی همچین نفوذ ناخودآگاهی رو
داده ...مگه هدفش از فرار کردن به این خونه دور شااادن نبود؟ باید یک بار
دیگه همه چیز خونه رو وض می کرد .پلک هاش رو بست و به پهلو چرخید.
ناراحت بود ...خیلی ...ولی دقیقا نمی دونساات از چی .ساارش رو زیر بالش
برد و پاهاش رو جم کرد .با صدای زنگ موبایل پلک هاش رو باز کرد .بالش
رو کنار زد و اسم روی صفحه رو خوند« ...مشاور» ...زیر ل یر زد و گوشی
رو روی تخت ول کرد .صدا قه شد اما دوباره زنگ خورد .انقدر به صفحه

به من بگو لیلی

171

ً
نگاه کرد تا خودش قه کنه .اصااش نباید با خچ اصاالیش با دختره تماس می
گرفت که حاال شااماره اش رو ذخیره کنه .از این جور دخترهای جوون هزار
جور مزاحمت بر می اومد!
نفسش رو محکم بیرون فرستاد .این بار پیام رسید .اخم روی صورتش نشست
و بازش کرد :آقای دکتر ذر میخوام که دلخور شدید .فکر نمی کردم اینهوری
بشه.
«دلخور»؟! خیال می کرد داره با دوساات پساارش حرف می زنه؟ بعدی اومد:
فکر نمی کردم دوسااات نداشااته باشااید کاری برای بچه ها انمام بدید .من
معذرد میخوام.
یه جوری وانمود می کرد که انگار با هیوالی ضد بچه ها طرفه! دوباره فرستاد:
اون بچه ها سه قلو بودند مادر بیکار و پدر معتاد .سرپرست مناس نداشتند.
می خوا ست با این حرف ها دلش رو به رحم بیاره .کارن دوباره سرش رو زیر
بالش برد .گوشی توی دستش ویبره رفت .پیام جدید اومده بود .نمی خوا ست
اهمیتی بده ولی باالخره ساارش رو بیرون آورد و باز کرد :چون خودم با این
کارها احساااس بهتری پیدا می کنم تًااور کردم برای شااما هم همینهوره.
اینمور فعالیت ها نسااخه های جانبی خیلی از روانرزشااک ها و روانشااناس
هاست.
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کارن پوزخند زد .چشم هاش منتظر پیام بعدی بود که انگار تاخیر داشت ...به
خودش اومد و گوشی رو گوشه ی تخت انداخت .صورتش رو توی مشفه فرو
برد .دوباره گوشاای رو چک کرد .بی شااخًاایت فکر کرده بود همین کافیه؟
همین چهار تا جمله؟ حتی ذرخواهی درسات و حساابی نکرده بود .گو شی
چراغ زد .از رو هم که نمی رفت! گوشی رو با انگشت سمت خودش لیز داد و
فقچ برای اینکه خونده باشه پیامش رو باز کرد :جواب من رو نمی دید؟
کارن ابرو باال انداخت .معلومه که جواب نمی داد! پیام بعدی اومد :دوشاانبه
منتظرتونم.
واقعا همین؟ تموم شااد؟ جوری نوشااته بود منتظره انگار نه انگار که اتفاقی
افتاده .کارن با اخم فرستاد :برو به جهنم!
یک دقیقه منتظر جواب موند .ولی چیزی نر سید .دوباره فر ستاد :قبلش شماره
ی من رو پاک کن!
11
به زن مسن لبخند زد و گفت :می خوایید داخل صحبت کنیم؟
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و به در باز دفترش اشاره کرد .زن با سر رد کرد و گفت :نه خانوم محسنی .فقچ
می خواستم بررسم نوه ام بهتر میشه؟
 م شکلش حاد نی ست .همین که خودش هم انقدر م شتاقه که و سوا سش روً
بذاره کنار نشون میده حتما بهتر میشه.
 ان شاالله .خدا از زبونتون بشنوه. نگران نبا شید .فقچ حوا ستون با شه که م شغول نگه اش دارید .به امید خداحل میشه.
زن با خوشااحالی سااری تکون داد و خداحافظی کرد .نساایم حتی توی سااالن
چشم نچرخوند که مراج ها رو چک کنه .فقچ به داخل اتاق برگشت و پشت
میز مشااغول مرور یادداشاات هاش درباره ی پساار جوونی شااد که همین چند
دقیقه ی پیش بهش مشاااوره داده بود و حاال هم با مادربزرگش صااحبت کرده
بود .مشااکلش خیلی جدی نبود ولی خانواده ها از همون جلسااه ی اول منتظر
نتیمه بودند .باید به همه تو ضیح می داد که بهبود بع ضی بیماری ها طول می
کشید یا حتی به درمان دارویی در کنار مشاوره نیاز داشت.
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نگاهش رو به در دوخت و نفسش رو فود کرد .همین که حس کرد در داره باز
میشااه نگاهش رو پایین انداخت .تمام روز منتظر همین جلسااه ی آخر وقت
بود و حدس می زد خانوم ایمانی برای دادن خبر کنساالی جلسااه اومده .فکر
نمی کرد این هفته سر و کله ی دکتر شفیق پیدا بشه .با صدای بسته شدن در
ً
نگاهش رو بلند کرد .فاهرا اشااتباه فکر کرده بود .چشاام هاش رو به دکتر
دوخت و تشش کرد که ادی به نظر برسااه .ساانش خیلی کمتر بود پس مثل
همیشه پیش قدم شد :سشم!
چند لحظه طول کشااید تا دکتر نگاه خیره اش رو بگیره و آروم ساار تکون بده.
بعد از جدا شدن پر تنش شنبه بیشتر از این انتظار نمی رفت .نسیم با دست به
کاناپه ی مخًوو اشاره کرد و گفت :بفرمایید!
دکتر بدون کشمی کتش رو در آورد و در حالیکه آسااتین هاش رو تا می زد
روی کاناپه لم داد .شوه بر حالت گسااتاخانه ی نشااسااتن آدامس هم می
جوید .ن سیم مهمئن بود که امروز ق ًد لمبازی داره .با د ست خودش ا تماد
مرد رو سل کرده بود و حاال حق می داد که باور نکنه قًدش فقچ خیر بوده.
لیوانی رو از آب ساارد پارچ پر کرد و بعد از تعارف به دکتر جر ه ای خورد.
نفس میقی کشید و از پشت میز بلند شد تا کنارش بشینه .تمام مدد چشم
های نافذ مرد رو روی حرکاد خودش حس می کرد .با دست تکه موی جلوی
صورتش رو کنار زد بشفاصله به یاد حرکت دکتر تو سالن انتظار ممتم افتاد
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و ساارش رو پایین انداخت .چند لحظه بعد حواس خودش رو پرد کرد و
سرش رو باال آورد که شروع به صحبت کنه .یکی از ابروهای دکتر باال رفته بود
و بدجوری آدامس می جوید .ن سیم راحت تر ن ش ست و شروع کرد :را ستش
فکر نمی کردم امروز ببینمتون.
 من هم همینهور. پس چی با ث اومدنتون شد؟ پرونده ای که دست شما دارم.وقتی متوجه سکود نسیم شد ادامه داد :انتظار داشتی چی بشنوی؟
ً
 مثش اینکه به حرف هام فکر کردید ...بعد به نظرتون منهقی اومده... بعد هم بخشیدمت؟؟ً
نساایم شااونه باال انداخت .دقیقا منظورش این نبود ولی این معنی رو هم می
داد .دکتر با نگاهی به سر تا پای نسیم آدامسش رو به گوشه ی لرش هل داد و
گفت :اگر یکی از دانشااموهام اینهوری پام رو وسااچ ماجرایی که بهم ربهی
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نداشاات می کشااید بعد مثل شااما حق به جان حرف می زد انداختن که
چیزی نیست تا کمیته ی انضباطی می کشوندمش!
ً
نسیم فکر کرد «دانشمو» ...احتماال هیچ مثال دیگه ای به ذهنش نرسیده بود.
م شخص بود که ن سیم رو در حد همکار و دو ست و ...جدی نمی گیره .نباید
زیاد جلوش کوتاه می اومد .به خ ًوو با حرکتی که شنبه ازش سر زده بود.
حتی این لحن خودخواهانه رو هم دوست نداشت .جواب داد :دکتر من خیلی
وقت ها خدماد نوع دو ستانه رو به مراجعینم پی شنهاد می کنم .برای باال بردن
سهح روحیه و اح ساس بهتر ...مثل فعالیت توی مو س سه ای که ه ستم .البته
هیچوقت هزینه ی مالی نداشته.
ً
 جدا؟؟! راستش برداشت شما از حرف های حاج طاهری به من ربهی نداره.دکتر پوزخند زد و گفت :هیچ برداشااات دیگه ای نمی شاااد کرد .وقتی کاری
براد می کنند انتظار جبران دارند.
 -این قوانین دنیاییه که شما برای خودد ساختی!

به من بگو لیلی
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 دنیای من دنیای همه ست ...انگار شما یه جای دیگه سیر می کنی! من که حتی بهتون گفتم می تونم کنساالش کنم .یه بهونه ای می آوردم کهآبروی شما هم به خهر نیفته!
دکتر سر تکون داد و زیر ل گفت :باورم نمیشه دارم همچین بحثی می کنم!!
 فکر می کنید بردن شما با خودم به خاطر مناف شخًیم بود؟ به خاطر من که نبود!ً
 اتفاقا به خاطر شما بود.دکتر صااداش رو بلند تر از معمول کرد و گفت :حتی فکرش رو هم نکن من
پام رو تو اون موسسه ای که میری بذارم.
نسیم جدی تر از قبل جواب داد :اگر من بخوام میذاری!
دکتر دوباره آدامس رو جا به جا کرد و با اخم گفت :بله؟
... -
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 هر چی من کوتاه میام شما پررو تر از قبل میشی! ... نکنه شنبه رو یادد رفته؟ مگه نمی بینی خدماد نوع دوستانه! رو من کارسازنیست؟؟؟
 اون چیزی که من می بینم بچه ایه که نمی خواد داروی تلخ بخوره.مرد دندون هاش رو روی هم فشاااار داد .اگر اونقدری که وانمود می کرد از
ماجرای شنبه نارا ضی بود امروز اینما پیداش نمی شد .ن سیم د ست به سینه
شااد و بی توجه به بحث مثال خودش رو برگردوند :اگر یکی از دانشااموهای
من اینموری جلوم آدامس می جو ید همون لحظه از کشس پرتش می کردم
بیرون!
فک دکتر نابت موند و بعد گفت :بخوای همین االن میرم بیرون!

به من بگو لیلی
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به جلو خم شد خوا ست نیم خیز ب شه که ن سیم د ستش رو ناگهان بلند کرد.
وقتی متوجه حرکت ناخودآگاهش شد د ستش رو ق ک شید و روی زانوش
گذاشت اما این چیزی نبود که از چشم های تیزبین دکتر دور بمونه.
 چیه؟ نمی خوای برم؟صداش از آه ستگی زیاد و سو سه انگیز شده بود و ن سیم نمی دون ست چی
پشت این چشم های رو به روش میگذره .بعد از رفتارش توی راهروی ممتم
باید باهاش برخورد جدی می کرد ولی به جاش کوتاه اومده بود و موضااوع رو
به کل نادیده گرفته بود .نباید همچین تًااویری از خودش به جا میذاشاات .با
خون سردی جواب داد :چرا باید بخوام مراجعم بره؟ وا ضحه که شما به کمک
کسی مثل من نیاز دارید.
دکتر آرنمش رو به دسااته ی کاناپه تکیه داد و انگشاات هاش رو کنار تارهای
خاک ستری شقیقه اش گذا شت .جوری نگاه می کرد که معنی «خودتی» می
داد .نسیم ابروش رو باال فرستاد و اضافه کرد :شغل من همینه.
 مهمئنی این دلیلشه؟ً
 کامش ...وقتی وارد دفتر مشاوره ی من میشید باید جنسیت من و خودتون روفراموش کنید ...گفتگوی دو تا انسان همین.
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 این هم یکی دیگه از قاید فلسفی شماست خانوم محسنیچه؟نسیم لبخند زد و گفت :این چیزیه که همه جا جواب میده.
نگاه دکتر روی دکمه ی یقه ی مانتوش افتاد که برای راحتی باز گذاشااته بود.
آهسته گفت :اینما جواب نمیده!
نسیم شال کرم رنگش رو جلوی یقه اش کشید که نگاه دکتر رو به سمت چشم
هاش حرکت داد .این بار نساایم به آدامس جو یدنش زل زده بود .مرد نفس
میقی کشید و گفت :کمک می کنه آروم بشم.
 ولی آرامش من رو گرفته.دکتر لبخند گ شادی زد و در حالیکه ب سته آدامس رو از جی
می آورد گفت :پس تو هم بمو!
 -بهتر نیست یه راه دیگه برای آروم شدن پیدا کنید؟

شلوارش بیرون

به من بگو لیلی
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مرد بسااته رو برگردوند و ساارش رو به کاناپه تکیه داد .همزمان گفت :شااما یه
راهی پیشنهاد بده؟
 یوگا مدیتیشن سفر موسیقی ... هوم ...همین؟ شمایید که پزشکید! پیشنهاد بدید! یه رابهه ی داغ حشل همه ی مشااکشد ریزه ...این بد اخشقی شااما رو همبرطرف می کنه بی خوابی و استرس و ...کم اشتها هم هستی؟
مثل همه ی مشقاد های قبلی خیلی بی پروا به کمر نسیم نگاه می کرد .نسیم
کم کم دا شت معذب می شد .با کشفگی به سقف زل زد و نف سش رو فود
کرد .این مرد امروز از کدوم دنده بلند شده بود که دا شت مدام با این جمله ها
د ستش مینداخت؟ شاید دا شت به خاطر کار شنبه اش ممازاتش می کرد .راه
خوبی رو هم برای ممازاد انتخاب کرده بود .صااداش رو شاانید :پس آدامس
اوکیه دیگه؟
و خنده ی کوتاهی که توی سااکود پخش شااد .نساایم به طرفش نگاه کرد و
گفت :دفترچه ای که دادم کماست؟
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دکتر لبخندی زد و در حالیکه کیفش رو بلند می کرد و داخلش رو می گ شت
گفت :منظورد همون دفترچه ی آمارگیریه؟
نسیم دفتر رو از دستش گرفت و بازش کرد .هفت صفحه هر صفحه  5خچ
خیلی تمیز و مرت و با شماره نو شته شده بود .د ستخهش مثل ایل دکترها
بد بود که نساایم رو به خنده مینداخت .دکتر ادامه داد :یه روز که میام بقیه ی
هفته رو هم براد می نویسم! می خوای خهم رو هم دایورد کنم؟!!
نساایم لبخندی زد و جواب داد :نه بیشااتر از این نمی تونم برای شااما وقت
بذارم.
ً
دکتر ابرویی باال انداخت .فاهرا بهش برخورده بود .نساایم جلد بچگونه ی
دفترچه رو نشونش داد و گفت :خیلی ها معتقدند زنده نگه داشتن کودک درون
با ث آرامش ذهنی میشه.
ً
 حتما صورتی دخترونه؟ این الزاماد رو پدر و مادرها از ابتدا برای بچه ها شون قائل می شند .یه سریرنگ خاو یه سری طرح خاو یه سری اسباب بازی خاو...
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 من االن موش آزمایشااگاهی شاامام؟ هر چی یاد گرفتید می خوایید رو منپیاده کنید؟
 تو دفتر دکتر ممیدی به خودم قول دادم بهترین تششم رو بکنم. ... کافیه ...این حرف های حاشیه کافیه... ...ً
 فاهرا هر چقدر من صبر می کنم شما مسئله ی مهمی رو پیش نمی کشید.ممبورم خودم م س تقیم بررسم ...حرف دانشگاه وسچ اومد تو دانشگاه چه
اتفاقی افتاده که ریاست با این شدد مل کرده؟
با هر کلمه ای که به جمله ا ضافه می شد صورد مرد بی شتر و بی شتر در هم
کشیده می شد .همونهور که نسیم انتظار داشت جواب نداد.
 -قراره خودم حدس بزنم؟
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 ... دانشمویی رو اخراج کردید؟ ... برخورد فیزیکی موق آموزش؟ ... توهین لفظی به رئیس دانشگاه؟ ... توهین به مقدساد؟... -
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 با توجه به شناخت من از شما این دالیل رو می تونه دا شته با شه ولی اگرانقدر اصرار دارید که سکود کنید می تونم حدس های بعیدتر رو هم اضافه
کنم.
همچنان با اخم های تو هم ن ش سته بود و حرفی نمی زد .مثل پ سربچه هایی
که با اسااباب بازی نمیشااه خرشااون کرد .نساایم جدی تر ادامه داد :دزدی؟
اختشس؟ رشوه گیری؟ پارتی بازی؟ فساد اخشقی؟...
 بس کن!! مورد آخری بود نه؟ نه! از واکنشتون مشخًه که همون بود. متاسفم که قوه ی تخیلت رو ناامید می کنم ...ولی نه!!! -با یکی از دخترهای دانشمو؟؟
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با حرو جواب داد :نه! یه د وای ساده تو دانشکده یه بچه دانشموی پررو به
من توهین کرد .تهمتی رو زد که نتونسااتم جوابش رو ندم .درگیری یه کم
فیزیکی شد .همه سری د ست گرفتند که جنمال به پا کنند .شانس آوردم که
فیلمش فقچ تو مداربسته ضبچ شده بود وگرنه...
با دیدن لبخند روی صورد نسیم ساکت شد .چشم های خوشرنگش رو ریزتر
کرد و گفت :فکر می کنی خیلی باهوشی؟!
نسیم گردنش رو کج کرد و مظلوم گفت :چرا مسئول دانشگاه باید یه دانشموی
معمولی رو به شما ارجحیت بده؟
 چون همه منتظر موقعیت بودند .خیلی ها موش دووندند خیلی ها هممهراه انداختند خا...
 اولین بار نبود درسته؟ ... -درگیری های دیگه ای هم داشتید ولی این آخری خیلی از کنترل خارج شد.
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 باز هم ییبگویی هاد رو شروع کردی؟ انقدر نزدیک به واقعیته؟ نمی خوام درباره این موضوع حرف بزنیم. ولی من تا ندونم چی شااما رو انقدر از کوره در برده نمی تونم کمک کنمکنترلش کنید.
 گفتم که تهمت زده بود .از جای دیگه پر بود می خوا ست قبل از رفتن سرمن خالی کنه.
 چه تهمتی؟ درباره ی خانواده ام.ن سیم آب دهانش رو قورد داد و سعی کرد که با لحن ادی برر سه :درباره ی
خانومتون؟
یه حساای همون لحظه بهش اخهار داد .هر چند جواب این سااوال ممکن بود
ناامیدش کنه اما بار ساانگینی رو از روی قلبش بر می داشاات تا این حس های
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مسااخره و ترش های بی موق رو تموم ک نه .جوابی که منتظرش بود ب عد از
سکود کوتاهی اومد :بله.
فقچ سر تکون داد .پس روی زنش تا این حد ح ساس بود .این نقهه ی شروع
خوبی برای صااحبت های بعدیشااون می شااد .نساایم حاال هم دلیل تعلیق از
دانشگاه و به تبعش بیمارستان رو می دونست هم منشأ اصلی ًبانیت و از
د ست دادن کنترل دکتر رو ...تمرکز روی این نقهه ضعف ها و کنترل شون می
تونساات دکتر رو دوباره به زندگی نرمالش برگردونه .اون وقت نساایم برگه های
سنمش سشمت رفتاری رو ام ضا می زد و دیگه تا آخر مر نمی دیدش! البته
به جز پ شت صفحه ی تلوزیون .صدای زنگ موبایل ن سیم سکود ناهنمار
بینشون رو شکست.
 خاموش نمی کنید؟ ذر می خوام یادم رفت.به طرف میزش حرکت کرد و موبایل رو بردا شت خوا ست قه کنه ولی ا سم
خانوم پرچمی رو دید و تًمیم گرفت که جواب بده :سشم خانوم پرچمی.
 -سشم دخترم! مزاحم که نشدم؟

به من بگو لیلی
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 نه بفرمایید؟دکتر :االن داری از وقت جلسه سو استفاده می کنی!
گوشی رو دور تر برد .آهسته رو به دکتر گفت :نگران نباشید جبرانی میذارم.
تو گوشی ادامه داد :در خدمتم .اتفاقی تو موسسه افتاده؟
خانوم پرچمی :خواهش می کنم .نه نگران نشو!
دکتر :الیه! من که واسه دو دقیقه بیشتر دیدنت لحظه شماری می کنم!!
نسیم لحن از خود راضی صداش رو دوست نداشت .تا اسم خیریه می اومد
یریرش شروع می شد .خانوم پرچمی ادامه داد :چیزی شده؟
 نه .چه کمکی از دستم بر میاد؟ چیز خاصاای نیساات .آقا داودی دیگه نمی تونه برای تمیز کردن ساااختمونموساساه بیاد .موندیم بدون سارایدار ...من هم که نه کمر دارم تمیز کنم نه از
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کارهای فنی سر در میارم .موندم د ست تنها .به همه سرردم اگه ک سی رو پیدا
کردند بفرستند اینما یه کمکی به ما بده.
 که اینهور ...ای بابا. هفته ای یه بار بیاد هم کافیه ...آقا داودی پول نمی گرفت ولی می تونیم یهمبلغی رو برای این کارها فراهم کنیم.
 بله .متوجه شدم. اگر تو دفترد کسی رو آشنا داری بفرست اینما خیر ببینی.ً
 چشم حتما پرسمو می کنم .اگه...دکتر :من اینما منتظرم ها!!!
به طرفش چرخید .نگاهش به سا ت مچیش بود و مثل پادشاه سیاره ی هارد
ژست گرفته بود .نسیم تو گوشی گفت :راستش االن که فکرش رو می کنم می
بینم آشنا دارم.
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 راست میگی؟ کاش زودتر بهت گفته بودم.دکتر حاال به صورد ن سیم نگاه می کرد .با دیدن چ شم های خیره ی ن سیم
اخمی از کنمکاوی روی صورتش ن ش ست .ن سیم ادامه داد :بله ای شون می
تونه پنم شنبه ها بیادً .ر میاد تمیزکاری رو انمام میده اگه کار فنی هم بود
ً
احتماال بلده ...یه لحظه!
رو به دکتر پرسید :کارهای فنی بلدید؟ برق کاری درست کردن ابزار حمل و
نقل؟
دکتر با دهن باز زل زده بود و کلمه ای نمی گفت .نساایم دو باره به پرچمی
گفت :بله می فرستمش.
 مرسی دخترم یک دنیا ممنون. خواهش می کنم.با نگاهی به چشم های درشت شده ی دکتر اضافه کرد :کاری بود که ازم برمی
اومد.
ً
 -پنمشنبه می بینمت .فعش خداحافظ!
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 خدافظ .تا بعد...موبایل رو روی میز برگردوند و با لبخند بزرگی گفت :یه کار نیمه وقت براتون
ً
پیدا کردم پنمشنبه ها ...آدرس رو بعدا با پیام می فرستم.
دکتر ایسااتاد و با خشاامی که تشش می کرد کنترل کنه گفت :االن چه یلهی
کردی؟؟
 کار خوبیه تخًص آنچنانی هم نمی خواد.مرد قدمی به جلو برداشاات و بلند گفت :نه ...مثل اینکه هنوز نفهمیدی با کی
طرفی!
 با همون چند خهی که از دفترچه خوندم معلومه که از بیکاری و تنهاییکشفه اید .این اصش خوب نیست.
 خوب و بدش به خودم مربوطه! -کار سختی نیست.
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 گفتم تمومش کن!دوباره صااداش رو بلند کرده بود .نساایم با خونسااردی گفت :نکنه خانمتون
ناراحت میشه کشس همسرش بیاد پایین!
 خفه شو!!ً
نساایم دندون هاش رو روی هم فشااار داد .پس واقعا روی زنش نقهه ضااعف
دا شت و هر ک سی به راحتی می تون ست از این ضعف ا ستفاده کنه .با صدای
مشیمی توضاایح داد :باید خودتون رو مشااغول نگه دارید .اینهوری یکی از
روزهاتون پر میشه.
دکتر همچنان با بهت نگاه می کرد .نساایم ادامه داد :چه ایرادی داره؟ مهم اینه
که هر جایی هستیم مفید باشیم .نه اینکه کما هستیم.
مرد با پوزخند ساار تکون داد و مثل آدم هایی که فکر می کنند حرف زدن فایده
ای نداره روی صورتش دست کشید .نسیم از مد این کار رو کرده بود که هم
بتونه بیشتر زیر نظرش بگیره و هم مشکل یرور بی جاش رو حل کنه .از طریق
موسااسااه خیلی ها رو به زندگی برگردونده بود و می خواساات روی دکتر هم
حداقل تششااش رو کرده باشااه .قدمی به ساامتش برداشاات و دوباره به حرف
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اومد :آقای شاافیق با درجا زدن به جایی نمی رسااید ...چرا یه فًاال جدید تو
زندگیتون باز نمی کنید؟ باور کنید ظیم ترین اتفاق ها تو حقیرترین جاها می
افته!
 چرند نگو! حداقل امتحانش کنید! از دستت شکایت می کنم .همین رو می خوای؟ من جرمی مرتک نشا...دکتر دست هاش رو ناگهان بلند کرد که نسیم از جا پرید و ساکت شد.
دست هاش رو رو به روی نسیم نگه داشت و در حالیکه چشم هاش از خشم
یا بغض ساارخ شااده بود آهسااته اما ًاابانی گفت :دیگه یک کلمه هم نمی
خوام بشنوم .به طرف کتش رفت و مشغول پوشیدن شد.
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 هر حرف من به نف شماست ...یادتون باشه منم که باید امضا بزنم ...حتیدر صورد پس گرفتن اجباری پرونده می تونم شکایت رسمی کنم .اتهام تبانی
با رئیس بیمارستان کم چیزی نیست! متوجه وخامت اوضاع هستید؟
دکتر بدون اینکه نگاهش کنه با دست توی هوا حرکتی کرد که معنی «خفه شو
بابا» می داد و ن سیم رو م ًمم تر می کرد .به طرف در رفت .ن سیم سری تر
خودش رو ر سوند و جلوی در ای ستاد گفت :چرا مدام ممبورم می کنید که بر
خشف میلم تهدید کنم؟
 شما چرا مدام رو ا ًاب منی؟ن سیم نفس میقی ک شید و باز به حرف اومد :آخر هر جل سه ًبانی میرید
ولی دوباره جلسه ی بعد میاید!
 برو کنار! تا حاال فکر کردید چرا؟ً
 حتما از جذابیت زیاد شماست!! -من و شما هر دو می دونیم که من جذاب نیستم!...
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سااکوتی که بعد از این جمله توی فضااای پر تشااویش اتاق برقرار شااد خیلی
می به نظر می رسید .نگاه دکتر روی صورد نسیم می چرخید .قدمی جلو
اومد و فا صله رو کمتر کرد .ن سیم حرکتی نکرد و جمله اش رو ادامه داد :ولی
با اینمور طعنه زدن ها نمی تونید من رو از خودتون ناامید کنید.
 ... کار کردن تو ف ضایی که با زندگی قبلیتون متفاوته ...جایی که ک سی شما رونمیشناسه ...از مسکن هم بهتر مل می کنه .من از شما باالتر ها رو مشغول
همچین کارهایی دیدم .شما نیاز دارید که برای مدتی خود واقعیتون رو فراموش
کنید.
 واسه من قًه نباف .من بچه نیستم.قدم دیگه ای جلو اومد و اضافه کرد :برو کنار!
نسیم کوتاه نیومد و گفت :هر جلسه میای چون ته دلت می دونی حق با منه!
 -ته دل من هیچ خبری نیست ...میری کنار یا خودم ببرمت؟!
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فاصااله انقدر کم بود که نساایم کاری نمی تونساات بکنه جز اینکه از جلوی در
کنار بره .با این حال هنوز ای ستاده بود .آه سته گفت :پنم شنبه بیا! ...به خاطر
من.
اخم روی صااورد دکتر نشااساات و با پوزخند جواب داد :به خاطر تو؟؟ پس
دیگه محاله بیام!
تکونی خورد و دسااتش رو بلند کرد .نساایم بشفاصااله از جلوی در کنار رفت.
ً
اصش نمی خواست حرکت ناجوری از این مرد سر بزنه که بعدا هر دو پشیمون
بشند .دکتر دستگیره رو پایین کشید و بیرون رفت .نسیم جلوی در بلند گفت:
آدرس رو پیامک می کنم.
دکتر به روی خودش نیاورد و رفت .خانوم ایمانی پاورچین از میزش فاصااله
گرفت .به طرف نسیم اومد .پرسید :بحث کردید؟
 نه... -تا حاال ندیده بودم جلسه ها انقدر پر سر و صدا باشه.
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ن سیم به ف ضای خلود سالن نگاهی انداخت و گفت :مگه ک سی ا ترا ضی
کرد؟
 نه .صدا واضح نبود. ... خوشبختانه همه مریض خانوم دکترند!و با سر به مه چشم پزشکی دکتر فشحتی نژاد اشاره زد .نسیم اوهوم گفت و
خوا ست به دفتر برگرده که من شی ا ضافه کرد :چرا جل سه های دکتر شفیق رو
گذاشتید آخر وقت؟
 چهور مگه؟ تو سااا ت شاالویی میذاشااتید که مردم ببینند ...خیلی ها برنامه هاش رو توتلوزیون دیدند می دونی چه سر و صدایی می کرد؟ چه تبلیغی می شد؟
نساایم با خسااتگی سااری تکون داد و گفت :حرف هام که یادد نرفته خانوم
ایمانی؟
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اشاااره اش به گفتگوی ماه قبل در مورد درز نکردن خبر این جلسااه ها به بیرون
بود .منشی شونه باال انداخت و گفت :به خاطر خودتون گفتم.
 می دونم.و به اتاقش برگشاات .در رو بساات و تازه اون لحظه بود که همه ی این جلسااه
ً
جلوی چ شمش مرور شد .ا صش نمی دون ست چه نتیمه ای به بار میاره .باید
خودش رو برای همه چیز آماده می کرد.
12
از دا خل راهرو های پهن و ساانگی زیر نور ال مپ های دو رنگ بور می
کردند .کارن برای سر زدن به دان شگاه و اتاقش اومده بود و توی م سیر به دکتر
حیایی برخورده بود .یکی از ا ضای هیأد موسس بیمارستان که تو دان شکده
ً
هم حکم معاونت دانشاامویی داشاات .مهمئنا وقتی ساااختمان بیمارسااتان
تکمیل می شد قرار بود یکی از ا ضای هیأد امنا باشه .چند دقیقه ای از قدم
زدن شون می گذ شت .باالخره حیایی پر سید :خوبکاری کردی سر زدی ...تو
این یکی دو ماه جای خالیت به چشم می اومد.
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 فقچ چون معاون موقت یه سری اطش اد می خواست سر زدم وگرنه اینمادیگه دلم رو زده...
 پس واسه دیدن جانشینت اومدی!ً
با گفتن این جمله آروم خندید و ا ضافه کرد :حتما سخت بوده بری به اتاقت و
یه نفر دیگه رو روی صندلی ببینی...
کارن فکر کرد ...بله سااخت بود ...ولی انقدر رو درک می کرد که نمیشاااه
دانشااگاه لوم پزشااکی رو بدون معاون آموزش ول کرد .ممبور بودند یکی از
ً
مدیر های زیرد ستش رو موقتا م سئول دفترش کنند .روی دان شموهایی که تک
و توک ایستاده بودند چشم چرخوند.
بچه هایی که اگر دسااتت رو تو ساال می کردی هم باز گازد می گرفتند .از
وقتی وارد محیچ دانشکده شده بود نمی تونست اخم روی صورتش رو کنترل
کنه .از این جما ت ناسااراس دلخور بود .اگر محیچ آ کادمیک رو هنوز ول
نکرده بود فقچ به خاطر کشس حرفه ایش بود .در آمدی که از جراحی و مه
ً
دا شت انقدر باال بود که سا ت های سر و کله زدن با دان شموها مش تلف
کردن وقت به حساب می اومد .ولی هنوز به شکل احمقانه ای چسبیده بود به
اینما و می خواساات تمربه و توانایی هاش رو تو این محیچ به کار بگیره تا در
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آینده یه مشااات بی سااواد و ناشاای با جون مردم بازی نکنند .این از اخشق
پزشااکیش بود ولی توی این روزگار کی بود که قدر بدونه؟! این یک سااا ت
اخیر مدام با فکر کردن به د وای آخرش گذشاا ته بود ...به مرد جوونی که
نتون سته بود جلوی زبونش رو بگیره و کار کارن رو به اینما ک شونده بود! با فکر
کردن به اینکه تمام این آقایون همکار و به فاهر دوست چهور از یه مسئله ی
کوچیک برای زمین زدنش اسااتفاده کرده بودند .دیگه نمی دونساات به کی باید
ا تماد کنه .با صاادای حیایی از فکرهاش بیرون اومد :چرا ساااکتی؟ نکنه می
خوای دست از اینما بکشی؟
 هنوز تًمیم قهعی نگرفتم.ً
حیایی نگاه پرسشگر انداخت ولی حرفی نزد .کارن ادامه داد :احتماال موقعیت
های شاغلی دیگه ای فراهم میشاه و ...اگر هم بخوام فرصاتی برای اینما پیدا
نمی کنم.
اینبار کارن پر س شگر نگاه می کرد .دنبال نقهه ی امیدی تو صورد حیایی که
بدجوری به سمت دیگه ای خیره شده بود .کارن می دون ست تو دل مو سس
های بیمارستان جدید تردیدهایی افتاده ولی انتظار نداشت که انقدر خودشون
رو بی خبر نشااون بدند .ناسااشمتی هم دو سااال پیش هم در خشل ساااخت
بیمارسااتان ییررساامی پیشاانهاد داده بودند و حرف ها زده شااده بود .کارن
موافقت ضمنی خودش رو ا شم کرده بود و به نظر می رسید همه از این مسئله

202
راضی اند .اینکه انقدر واضح بعد از یه مشکل شخًی برای کارن ناگهان پا
پس ک شیده بودند یه جور بی احترامی محسوب می شد .کارن حرف دیگه ای
نزد.
با هم از پله ها پایین رفتند .طبقه ی همکف شاالوغ تر بود و دانشااموها با
دیدنشااون جلو می اومدند .کارن خوب متوجه بعضاای نگاه های کینه توزانه و
لبخندهای تمسااخرآمیز می شااد .احساااس بدی داشاات .بعضاای ها به طرف
ح یایی می او مد ند .کارن هیچو قت حوصاا له ی چاپلوساای و مزه پرونی
دانشموها رو نداشت معموال جلوش فقچ سشم می کردند و با سر تکون دادن
کارن دور می شاادند ولی رابهه اشااون با حیایی صاامیمی تر بود .نگاهی به
لبخند روی صورد حیایی انداخت .خوش و بش یه سری دان شمو با معاون
ً
دان شگاه از نظر کارن ا صش درست نبود .به خ ًوو دخترهایی با سن پایین
که از یه لبخند ساااده « اشااقتم» می ساااختند .خودش بارها و بارها با چشاام
های خیره و دنبال کننده به مشااکل خورده بود .با دخترهایی تو ساان و سااال
ً
همون مشاور فضول! گرچه حتما سن اون کمی بیشتر بود.
دوباره به صورد خندون حیایی نگاه کرد که انگار بدش نمی اومد با پسری که
کوله انداخته بود و شااوخی می کرد وسااچ راهرو کشااتی بگیره!!! نفسااش رو
بیرون فرستاد و ابرو باال انداخت .حیایی با دیدن صورد کارن کم کم بچه ها
رو از دور خودش پخش و پش کرد و همراه کارن قدم هاش رو تند تر بردا شت.
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وقتی از در شاایشااه ای و بزره البی بیرون رفتند حیایی آروم گفت :سااخت
نگیر ...این ها هم بچه های ما هستند.
 ... می دونم االن از دست دانشمو جما ت دل چرکینی ولی... ولی چی؟ مشکل از منه؟ نه نه! ...اشتباه نکن! من به هیچ نوان حرکت اون دانشمو رو تایید نمی کنم.درواق باهاش برخورد شدید شد .ولی...
 ... شاافیق جان این ب چه ها هم تو همین جام عه ای ز ندگی می کن ند کهبزرگترهایی مثل ما ساختیم! تو همین فشارهای ًبی ای هستند که ما هستیم.
برای رساایدن به این دانشااگاه از جون مایه گذاشااتند .روزهای سااختی رو تو
بیمارستان می گذرونند .نمیشه انتظار داشت همیشه اقشنه رفتار کنند ...االن
جوونند ...وقت خها کردنشونه...
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کارن درجا ایسااتاد و با تعم نگاهش کرد .حیایی هم قدم رفته رو برگشاات.
این حرف به کارن برخورده بود .یعنی دانشمو حق داشت یه موضوع شخًی
و بی ربچ از گذشااته ی معاون آموزش رو بیرون بکشااه و هزار تا تهمت بزنه؟!
اینهور که معلوم بود همه موافق این تعلیق بودند! حیایی با احتیاط بیشااتری به
صحبتش ادامه داد :من و شما اینما سمت داریم زیردست داریم ...ما الگوی
این بچه هاییم .چرا حرف دا شمویی که وا سه گذروندن در سش م شکل پیدا
کرده و زمین و زمان رو مقًر می دونه باید رومون تانیر بذاره؟ چرا باید از جا
در بریم جلوی چشاام همه کاری کنیم که از شاااأن یه پزشاااک معمولی هم
ً
خارجه چه برسه به معاون همچین دانشگاهی!!؟ این اصش طبیعی نیست!
و سری اضافه کرد :ذر میخوام ...منظوری نداشتم.
ً
 کامش واضحه! ما همه مشکشد شخًی شما رو درک می کنیم .اصش دلیل این استراحتکوتاه همین بود!
ً
 -بله ...استراحت اجباری! ...فعش خدانگهدار.
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به طرف مسیری که با شمشادها از محوطه جدا شده بود حرکت کرد .حیایی
دنبالش راه افتاد و پرسااید :خبر داری که ماه پیش بعد از نشااساات شااورای
آموزشی یه جلسه ی کوچیک دیگه هم تشکیل شد؟
کارن دوباره ایسااتاد و به صااورد حیایی خیره شااد .با خودش فکر کرد «حاال
ً
بدون ح ضور من _ ضو ا صلی _ شورا ت شکیل میدند و حتما پ شت سر من
برنامه ریزی می کنند .».پوزخند زد .می تونسااات از نگاه حیایی بخونه که
موضوع جلسه چی بوده .پرسید :نتیمه بخش هم بود؟
حیایی کیف دسااتیش رو جا به جا کرد و جواب داد :فقچ می تونم در این حد
بگم که در مورد چه کسی بود.
کارن سر تکون داد و منتظر نگاهش کرد .می دونست اسمی که قراره بشنوه در
واق بخت دیگه ی صندلی ریا ست بیمار ستانه .اما نمی تون ست حدس بزنه
چه کساای ممکنه در حد رقابت با خودش باشااه .حیایی به حرف اومد :دکتر
یاوری معاون یذا و دارو...
در کمال تعم دکتر حیایی کارن شروع به خنده کرد و گفت :جال شد!
 -چی؟
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یه مسئله ی شخًی و خانوادگی انقدر توی تًمیمگیری ریاست دانشگاه و
ا ضااای موسااس تأنیر داشاات در حالیکه یک بار توی جریان داروهای تقلبی
پای دکتر یاوری هم و سچ ک شیده شده بود .این م سئله ی ساده ای نبود حتی
جرم جنبه ی مومی داشاات .اگرچه هیچوقت کساای نتونسااته بود نابتش کنه.
دستش رو سمت حیایی دراز کرد و گفت :خیلی ممنون که اطشع دادید.
دکتر حیایی دست داد و آهسته گفت :بین خودمون باشه.
کارن با ساار تایید کرد .خداحافظی کردند و جدا شاادند .کارن خوشااحال بود
چون رقابت با کساای که امکان زمین زدنش بود خیلی راحت تر می شااد .به
طرف خروجی حرکت کرد .ماشااینش رو دا خل پارکی نگ ن یاورده بود .نمی
خوا ست زیاد با ک سی برخورد دا شته با شهً .ر امروز قرار بود هاتف تماس
بگیره ولی هنوز خبری نشده بود .موبایلش رو بیرون آورد و طبق معمول با خچ
ا تباریش شماره ی هاتف رو گرفت .جواب داد :جونم دکتر!
 نمی خوام پشت تلفن حرفی بزنیم.قفل ماشین رو باز کرد و پشت فرمون نشست .هاتف گفت :خ نمی زنیم.
 -کما می تونی بیای ببینمت؟
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در کنار راننده باز شااد و هاتف در حالیکه می نشااساات و موبایلش رو توی
جیبش می چروند گفت :در خدمتم!
ً
کارن لبخندی زد و مرد رو برانداز کرد .انًااافا کارش رو خوب بلد بود .با هم
دست دادند و کارن پرسید :چی شد؟ کاری که ازد خواستم انمام دادی؟
 بله.دستی بین موهای تیره و کج ریخته اش کشید .زیپ کیفش رو باز کرد و بعد از
چند نانیه گ شتن پو شه ی تلقی دکمه داری رو بیرون آورد .همزمان گفت :هر
چی می خوای ازش بدونی اینماست.
 چند سالشه؟ً
هاتف با لبخند کوچیکی به چشم هاش خیره شد .حاال حتما کلی فکر و خیال
به سرش می زد! پوشه رو به دست کارن داد و گفت :همه چیز هست.
کارن ساار تکون داد و پوشااه رو باز کرد .تعدادی کایذ پرینت شااده و کس و
ً
کری داخل پوشه بود .قبش هم برای جم آوری اطش اد از هاتف کمک گرفته
بود و همیشاااه هم کارش راه افتاده بود .خیلی های دیگه هم مثل کارن بهش
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وفیفه می دادند ولی هیچکس نام بقیه رو نمی دونسااات .به این مرد ا تماد
کامل داشت .پول خوب می گرفت تا محرمانه و بی سر و صدا کار انمام بده.
توی م سئله های مهم تر هم چیزی از این مشقاد ها شون به بیرون درز نکرده
بود این مسئله که چندان هم مهم نبود.
کایذی که مربوط به اطش اد شااخًاای می شااد رو جلو آورد و شااروع به
خوندن کرد .پرسید :سوابق چهور بود؟ کماها به جاده خاکی زده؟
هاتف خنده ی کوتاهی کرد و جواب داد :سوابقش پاک بود.
کارن سر بلند کرد و با تعم گفت :مگه میشه؟
توی برگه ها نوشااته بود که تنها زندگی می کنه و خانواده اش شااهر دیگه اند!
اضافه کرد :خونه ممردی ...چند سال دور از خانواده ...پاک؟؟!
هاتف شااونه باال انداخت و گفت :پاک ِ پاک! نًااف وقتش به مددکاری تو
خیریه ها و بهزیستی گذشته.
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کارن ساانش رو حساااب کرد  .28-27بهش نمی خورد 10 .سااالی از کارن
کوچکتر بود .دوباره پرسید :تو دوران دان شمویی چی؟ با ا ستادهاش رابهه ای
نداشته؟
 نه چون سفارش کرده بودید از همه ی منابعم ا ستفاده کردم ...بیچاره هیچکار مشکوکی نکرده.
 یا انقدر زرنگ بوده که تونسته با پارتی رو کارهاش ماله بکشه. فکر نمی کنم .بهش نمیاد ...چشم هاش رو ببین!به کسی که از پوشه بیرون زده بود اشاره کرد .محسنی توی این کس که کنار
بچه های محک انداخته بود خیلی مظلوم به دوربین نگاه می کرد .کارن تک
ساارفه ای کرد که حواس هاتف رو به خودش معهوف کنه بعد با اخم نگاهی
بهش انداخت و کس رو داخل پوشااه برگردوند .گفت :تو دفتر کارش ...هیچ
چیز ییر قانونی ای پیدا نکردی؟
 نه حتی یه مورد دیرکرد اجاره هم نداشت!!کارن ًبانی نف سش رو فود کرد و پو شه رو روی زانوش گذا شت .یا باید با
یه مورد خشف قانون پرونده رو از چنگ اون دختر در می آورد یا دسااات رو
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دست میذاشت و پستش رو تقدیم دکتر یاوری می کرد .از همه بدتر پنمشنبه
ها نظافتچی ساااختمون می شااد .انگشاات هاش روی فرمون از شاادد فشااار
سفید شده بود .دکتر کارن شفیق جراح متخ ًص مغز و ا ًاب معاون
دانشااگاه نظافتچی ساااختمون!! دندون هاش رو روی هم فشااار داد .صاادای
هاتف از ب غ ل به گوشش خورد :دکتر حالتون خوبه؟
 ... دکتر!فرمون رو ول کرد و به طرفش چرخید.
 خوبم!ً
اگر محسنی برای امضا زدن بازی در می آورد و دیر می شد اصش اگر تًدیق
نمی کرد و گزارش منفی می فر ستاد .نه تنها صندلی ریا ست و ضویت توی
هیأد امنای بیمارستان از دست می رفت بلکه شغل های فعلیش هم به خهر
می افتاد .اگر هاتف کنارش نبود بلد فریاد می کشااید ...نه ...نمی تونساات
اجازه ی این اتفاق رو بده .احتیاج به یه اهرم فشااار داشاات تا اگر جلساااد
مشاااوره م هابق میلش پیش نرفت و دختر به اذیت کردن ادامه داد بتونه با اون
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اهرم ق ضاوتش رو زیر سوال ببره .چی بهتر از روابچ خ ًوصی؟! رو به هاتف
که سراپا گوش بود گفت :سوابقش پاکه؟ ...پس خودم از پاکی درش میارم!!
هاتف لبخند بزرگی زد و با تأیید سر تکون داد.
13
روی نیمکت سیمانی نزدیک در ن ش سته بود و به جاروی د سته بلند خیره نگاه
می کرد .با یه ما سک سفید بزره صورتش رو پوشونده بود .کت م شکیش رو
هم خیلی مرت داخل ساختمون آویزون کرده بود .د ستکش دو الیه ای سفید
پوشاایده بود و آسااتین های پیراهن مشااکیش رو هم تا زده بود .اما با تمام این
کارها هنوز هم نمی تون ست خودش رو را ضی کنه که به جارو د ست بزنه .این
چه وضعی بود؟
ً
حرو و جو شی که از صبح به خاطر این لحظه بهش وارد شده بود احتماال
یک کیلویی از وزنش رو کم می کرد .حداقل با این ما سک نا شناس می موند
فقچ باید خودش رو را ضی می کرد تا یکی دو سا ت از پنم شنبه هاش رو با
جارو و تی ساار و ک له بز نه! حتی با فکر کردن بهش حالش از ز ندگی و
سرنوشت و اون دختره ی مو اسکاچی زشت به هم می خورد .یعنی ممکن بود
تا به حال برای کساای با موقعیت کارن همچین اتفاق هایی افتاده باشاااه؟!
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نظافتچی شاادن با اون همه مدرک و ید بیضااا؟! یه زمانی به خودش قول داده
بود هرگز دست به شغل های رده پایین نزنه .اما ...آهی کشید.
ً
وقتی محساانی آدرس رو  smsکرده بود اصااش فکرش رو هم نمی کرد که
ممبور بشااه تا اینما بیاد ولی حاال اومده بود .می دونساات اگر لمبازی کنه
ممکنه سر و صدا بلند ب شه و ح سا سیت خیلی ها رو تحریک کنه ...از ک سی
ً
که کارن رو تا اینما کشااونده بود اصااش بعید نبود که کار خهرناک تری کنه .از
روی نیمکت بلند شاااد و به طرف جارو رفت .به خودش دلداری داد فقچ تا
وقتی که آتویی از دختره بگیره به این کار ممبور بود همین! بعد دیگه تشفی
همه ی این مًیبت ها رو سرش در می آورد.
د سته ی بلند جارو رو زیر شیر آب گرفت .بعد سمت سنگفرش ها رفت و با
حرو مشااغول پس زدن بره های خشااک از روی زمین شااد .طی یک سااال
گذشته همه چیز حتی گذر فًل ها براش بی رنگ شده بود ...اما امروز با هر
صاادای خش خش پاییز رو به معنای واقعی حس می کرد .بعد از چند دقیقه
صدای زنونه ای از طرف در حیاط شنید .خواست برگرده و حداقل با کنایه زدن
به محساانی خودش رو خالی کنه ولی با شاانیدن صاادای مردونه ی دیگه ای
منًرف شد .به این امید که متوجه حضورش نشده باشند بدون نگاهی به در
به کارش ادامه داد .هنوز نزدیک ساختمون آجری ن شده بودند که صدای زنونه
کارن رو مخاط قرار داد :دکتر شفیق!
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پلک هاش رو روی هم فشااار داد و خودش رو به نشاانیدن زد .محساانی قدمی
جلوتر برداشت و دوباره صدا زد :دکتر!
باز هم توجهی نکرد .چرا نمی رفت پی کارش؟ صاااداش یک بار دیگه اومد:
آقای دکتر!
سری به طرفش چرخید و بدون اینکه ماسک رو پایین بده بلند گفت :بله؟!!
محسنی لبخند کوچیکی زد و گفت :کار اقشنه ای کردید که اومدید.
 چاره ی دیگه ای هم داشتم؟دختر نگاهی به ما سک و د ستکش ها انداخت .با شیهنتی که نمی تون ست از
چشم هاش مخفی کنه جواب داد :نه!!
ً
کارن به صورد دختر خیره شد .به موهایی که از شال بیرون زده بود و ر سما
توی نساایم خنک مهر ماه پرواز می کرد .اساامش چی بود؟ توی اطش اد
شخًیش نوشته بود «نسیم»! یادش افتاد که همین چند دقیقه پیش بهش گفته
بود «زشاات»!! چهور دلش اومده بود؟ چشاام هاش رو ساامت جارو و زمین
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برگردوند که دختر بره ولی صدای مرد کناریش به گوشش خورد :نمیایید خانوم
محسنی؟
از این صدا متنفر بود ...از این آدم ...مردک کی شرش رو از ایران کم می کرد؟
سرش رو به طرف صدا چرخوند .انتظار دا شت با یه جفت چ شم تیره و ابرو
های کلفت رو به رو بشه که براش خچ و نشون می کشه ولی نگاه ماهان روی
دختر بود نه کارن .کم کم همه چیز داشاات روشاان می شااد! این دختر همراه
ماهان اومده بود.
یعنی تو این خیریه ی کوفتی با هم آشاانا شاااده بودند .کساای که کارن نمی
خوا ست سر به تنش با شه حاال دا شت اون رو با جارو توی د ستش می دید!
سااعی کرد نفس های تند و ًاابیش رو کنترل کنه .چرا ماهان اینهوری به
دختره نگاه می کرد؟ دسته ی جارو رو توی دستش فشار داد و بلند گفت :به به!
گل بود به سبزه نیز آراسته شد.
ماهان نگاهش رو از دختر گرفت و به کارن دوخت .پرسید :از کی تا حاال طب
شعر پیدا کردی؟
 -از وفتی زرائیل یافلگیرم می کنه!
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و با طعنه ابرو باال انداخت .ماهان کم نیاورد و جواب داد :چرا یافلگیر؟ نکنه
واسه سر زدن به خیریه ای که پدربزرگم تأسیس کرده باید از تو اجازه بگیرم؟!
ً
پوزخند زد که حتما از زیر ماسک پیدا نبود .خیلی خوب خبر داشت که خیریه
ی امام ًاار وقف چه کساایه ولی نمی دونساات نوه اش انقدر اینما فعالیت
داره .گفت :اجازه گرفتن نمی خواد! جلوی چشمم نباشی کافیه!
ماهان به سر تا پاش چشم چرخوند و با اشاره به جارو گفت :باالخره به چیزی
که لیاقتت بود رسیدی!
ً
محسنی سری گفت :بس کنید خواهش می کنم! من اصش متوجه نمیشم اینما
چه خبره!
ماهان :مهم نیست ...بیا بریم داخل!
ً
خودش زودتر حرکت کرد و وارد ساختمون شد .مح سنی که فاهرا گیج شده
بود به چشاام های کارن نگاه می کرد .چرا ماهان همه جا بود؟ چرا دساات از
ساارش بر نمی داشاات؟ چرا با همه ی آدم های تو زندگی کارن قاطی بود؟ با
اخم گفت :چرا نمیری از دلش در بیاری؟
 -از دلش در بیارم؟؟!
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حاال خودش رو به اون راه زده بود .چرخی زد و پشااتش رو به دختر کرد .جارو
رو به اطراف م سیر سنگفرش حرکت داد .چند نانیه هر دو ساکت بودند بعد
ً
دختر گفت :االن مله دارم ولی بعدا در این مورد حرف می زنیم.
صدای قدم هاش روی سنگفرش شنیده شد .بعد سکود و تنهایی حیاط رو پر
کرد .ناله ای کرد و بی اختیار جارو رو گوشه ای انداخت .دسته اش به ساقه ی
شامشااد ها خورد .کارن ساری به همون طرف رفت و جارو رو از روی سااقه
برداشات .خوشابختانه نشاکساته بود .برای چند لحظه سااقه رو توی دساتش
ن و ا ز ش کرد .نمی خواست دیگه به هیچ کدوم از این آدم ها فکر کنه .این
ً
دختر هم یکی مثل همه بود .به زودی از د ستش خشو می شد ا صش نباید
وقتش رو صرف فکر کردن به مشاور موقتیش می کرد.
بره ها رو با جارو به گوشااه ای از حیاط کشااوند .هوای خنک و رنگ و گوی
بره ها حس خوبی بهش می داد .هرچند هنوز زرد و نارنمی نشاااده بودند
ً
تازه اول پاییز بود .توی ویشی شمال یا خونه ی قدیمی ای که قبش توش زندگی
می کرد گاهی خودش به باغ و حیاط شون می ر سید .حتی گلکاری هم کرده
بود .همی شه همین حس خوب رو به همراه دا شت ولی از اون روزها خیلی می
گذشت .وضعیت کار و تدریس و برنامه ی فشرده ی بیمارستان مدد ها بود
که دیگه هیچ وقت اضااافه ای براش نمی گذاشاات .با خاک انداز بره ها رو
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داخل سااهل زباله ریخت .دو تا مرد وارد حیاط شاادند و با سااشم یک راساات
سمت ساختمون رفتند .از وقتی اومده بود آدم های زیادی رفت و آمد نکرده
بودند .معلوم نبود محساانی برای چه کاری اومده بود ...فکرش به اون ساامت
کشیده شد .نفس میقی کشید .جارو رو سر جاش گذاشت و با سهل آب و
تی وارد ساختمون شد .بدش نمی اومد سر از کار دختره و ماهان در بیاره!
ً
یک راهروی تقریبا ریض و کم نور جلوی روش بود .صاداها از سامت اتاقی
سر خاک ستری شده ی تی
می اومد که مدیر اینما رو توش مشقاد کرده بودِ .

رو داخل آب فرو برد که صاداش توی راهرو پیچید و کمی آب از ساهل بیرون
ریخت .نفسااش رو فود کرد و در حالیکه به خودش فحش می داد تی رو

روی سنگ های کف ک شید .همین که سنگ ها و دیواره ها رو خیس می کرد
ً
کافی بود .مهمئنا هدف محسنی تمیزکاری ساختمون نبود! می خواست حرف
خودش رو به کرسی بن شونه و یرور کارن رو ب شکنه که موفق هم شده بود! اما
تا جایی که به کارن مربوط می شد این تازه اول ماجرا بود .مح سنی تاوان همه
ی این ها رو پس می داد .تی رو به طرف اتاق مدیر ک شید و گوش هاش رو باز
کرد تا بشنوه .وقتی از آستانه ی در باز اتاق رد شد صدای مدیر موسسه سری
به گوشش خورد :دکتر شفیق! بفرمایید داخل!
انتظار د ود شدن و دیدن دوباره ی ماهان رو نداشت ولی صدا انقدر واضح
بود که نمی تون ست توجهی نکنه .بعد از مکث کوتاهی تی رو کنار دیوار تکیه
داد .ماسااک رو پایین کشااید و وارد اتاق شااد .محساانی کنار تلفن ِ روی میز
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اصاالی ایسااتاده بود .کارن به ساامتی که ماهان نشااسااته بود نگاه نکرد .مدیر
مو س سه با ورود کارن به اتاق از جاش بلند شد و با خو شرویی گفت :خ سته
شدید بفرمایید!
ً
به صندلی کنار ماهان ا شاره کرد .حتما خبری از اختشف شون ندا شت .کارن تا
به حال هیچوقت به اینما یا هیچ خیریه ی دیگه ای ساار نزده بود .مدیر رو به
ً
محسنی ادامه داد :وقتی گفتی واسه نظافت آشنا داری اصش احتمال نمی دادم
منظورد به ایشون باشه .اسم و چهره اشون از برنامه ی «سشم زندگی» خاطرم
بود.
به ساامت کارن نگاه کرد و گفت :افتخار دادید به ما ...تا حاال خیلی ها مثل
شما وا سه تغییر روحیه و چند سا ت خود شنا سی این پ ست رو گرفتند .ان
شاالله به شما هم بسازه.
جوری می گفت پست که انگار شغل مدیریتی بوده! کارن گردنش رو به نشونه
ی احترام کج کرد و گفت :ان شاالله.
چیز دی گه ای به فکرش نمی رساا ید .نمی تونسااات ب گه که به زور او مده.
زیرچشاامی به محساانی نگاه کرد که لبخند بزرگی روی صااورتش بود و مثل
دخترب چه هایی که دختر خوب با با بود ند و جایزه می خوان ن گاه می کرد.
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مدیر همونهور که سر جاش می ن ش ست دوباره گفت :تو بایچه گل پاییزه هم
داریم.
کارن :بله دیدم.
مدیر :چقدر خوبه که آدم های فروتنی مثل شما دور و برمون باشند.
کارن :خیلی ممنون.
محساانی :بله ...در مورد بچه ها هم خیلی کمک کردند .اگر دکتر نبود به این
راحتی ها امکان نداشت بچه ها رو قبول کنند خانوم پرچمی.
پرچمی :درسته .فراموش کردم بابت زحمتتون واسه بچه ها تشکر کنم .خیلی
در حقشون بزرگی کردید.
حداقل یه نفر بود که قدر بدونه! کارن دوباره نگاهی به چشاام های هیمان زده
ی محساانی انداخت و جواب داد :کار خاصاای نبود ...حاج طاهری رو از قبل
می شناختم.
صاادای ماهان چشاام های محساانی رو از کارن جدا کرد :یه بار دیگه بگیرید
خانوم محسنی!
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دختر سر تکون داد و دکمه ی ا سریکر گو شی رو زد .شماره گرفت .ماهان به
چ شم یره ی کارن توجهی نکرد .خانوم پرچمی تو ضیح داد :مربوط به جریان
همون بچه هاست.
محسنی :اگه جواب بدند!
بوق آزاد تو فضا پیچید.
ماهان :نمیشه پدر و مادرشون نباشند؟ تعهد موسسه کافی نیست؟
پرچمی :نه نمی تونیم همچین تعهدی بدیم .پس فردا هزار جور مشااکل پیش
میاد .قیمشون باید رضایت نامه رو امضا کنه.
محسنی قه کرد و دوباره گرفت.
ماهان :اگر جواب ندند چی؟ مگه فردا با ممتم قرار نذاشتید؟
محسنی :باالخره تا فردا می تاا...
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با شنیدن صدای مردی از پشت خچ ساکت شد :بله؟
 سشم لیکم آقای یزدانی... ... می تونم با خواهرتون صحبت کنم؟ شما؟ بهشون بفرمایید «محسنی» .از موسسه ی... گوشی!کارن اخم کرد و بین بقیه جم چشاام چرخوند .چرا این طرز حرف زدن به
کسی برنخورده بود؟ دو دقیقه طول کشید تا زنی پشت خچ بگه :سشم خانوم!
 سشم .من محسنی ام .از موسسه ی امام ًر. -بله .شناختم.

222
صدای یریر مردونه ای از پس زمینه شنیده شد.
 همونهور که هفته ی پیش اطشع دادیم فردا باید بچه ها رو تحویل بدیم بهممتم .
 من که گفتم راضی ام. رضایت نامه رو پدرشون باید امضا کنه .متاسفانه نتونستیم پیداشون کنیم. من هم خبر ندارم ازش. ما سااعی می کنیم تا فردا ایشااون رو مهل کنیم ولی به هر حال بچه ها بایدبرای فردا آماده باشند .ساک لوازم شخًی و لباس هاشون رو ببندید.
 بچه ها پیش من نیستند. ش که اومدند آماده کنید. -نه ...میگم...
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زن صداش رو پایین آورد که با خش خش نفس کشیدن تو گوشی آمیخته شد.
ادامه داد :بچه ها با من نیستند وسایلشون هم اینما نیست.
محساانی با نگرانی پرسااید :مگه آخرین بار که حرف زدیم نگفتید اومدند
پیشتون؟!
 فقچ یه ش موندند .اومد بردشون... پس االن کمان؟! چه می دونم خانوم! ...خودم هزار تا بدبختی دارم .دیگه به من زنگ نزنید!و در کمال تعم جم قه کرد .کارن نه رفتار اون زن رو درک می کرد و نه
رفتار آدم های اینما رو .چرا باید خودشون رو به خاطر یه مشت مردم ناسراس
کوچیک می کردند؟! مح سنی نفس میقی ک شید و به صورد خانوم پرچمی
نگاه کرد .زن با تاسف سر تکون داد و گفت :م روزگاری شده!! خدا به این
بچه ها رحم کنه.
ماهان :انگار بچه به دنیا آوردند واسه بقیه!
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و جوری به کارن نگاه کرد که تا مغز استخونش رو می سوزوند .کارن روش رو
با اخم برگردوند .این مردک چی سرش می شد؟؟ نسیم کیفش رو از روی میز
ً
برداشاات روی دوش انداخت و به طرف در رفت .ماهان فورا پرسااید :دارید
میرید سراغ پدرشون؟
 بله .معلوم نیست این بچه چموری زندگی می کنند! تنها؟؟ مشکلی پیش نمیاد .ماشینم تعمیر شده.ماهان بلند شد و در حالیکه به طرفش می رفت گفت :من هم میام.
و به صااورد خانوم پرچمی نگاه کرد .انگار منتظر اجازه بود .مدیر آروم گفت:
اگر می خوایید بفرمایید!
 خانوم های باال چی؟ آقای صدیقی و همکارشون باال هستن .خودشون می تونند دخترها رو ببرندخوابگاه ...تا اون ها رو توجیه کنند شما هم خودد رو رسوندی!
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ماهان سااوئیچ رو تو دسااتش تکون داد و ساامت در اتاق رفت .همزمان گفت:
پس من اول میرم باال به آقای صدیقی سفارش کنم.
ً
پرچمی سر تکون داد .محسنی هم موافقت کرد و با گفتن «فعش» بیرون رفت.
کارن به لبخند خانوم پرچمی جواب داد و گفت :من هم میرم حیاط.
 خودتون رو خسته نکنید آقای دکتر! چشم.از اتاق خارج شد .تو راهرو از ماهان خبری نبود .جلوی در به محسنی رسید و
گفت :چه با مله!
 برای این بچه ها یه سا ت هم یه سا ته. این بچه ها یا شما لیلی و ممنون؟!دختر سر جاش متوقف شد و سمت کارن چرخید .مدل پیچ و تاب ابروهاش
نشون می داد که خیلی جدیه .کارن هم با کسی شوخی نداشت.
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ً
 اصش متوجهید چی میگید؟ً
 من کامش متوجه ام .انگار شما متوجه ماجرا نیستید لیلی خانوم!ل هاش رو باز کرد که جواب بده ولی با شاانیدن صااادای قدم های ماهان
ساااکت شااد .همراه هم از ساااختمون بیرون رفتند و کارن توی چارچوب در
ای ستاد .هنوز دور ن شده بودند که دختر سر برگردوند و گفت :وقتی برگ شتم که
صحبت مفًل داریم آقای دکتر!
 اگر تا اون موق نرفته باشم!با این جمله دوباره سااراغ تی و سااهل رفت .خوشاابختانه ماهان خودش رو
دخالت نداده بود .نساایم قبل از خروج از حیاط نگاه تهدید آمیزی به ق
انداخت ولی دکتر شفیق متوجه ن شد .ماهان سمت ما شین رفت و در رو برای
ن سیم باز کرد .چند دقیقه ی اول م سیر توی سکود گذ شت تا باالخره ن سیم
پرسید :دکتر شفیق رو میشناسید؟
ماهان از فکر بیرون اومد و جواب داد :کیه که نشناسه؟!
 -مهمئنم منظورم رو متوجه شدید.
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 بله .میشناسم. پس چرا وقتی در مورد اومدنش به موسسه گفتم حرفی نزدید؟ دلیلش اهمیتی داره؟ماهان رو انقدر شناخته بود که بدونه اگر دوست داشته باشه جواب میده و اگر
جواب ساار باال بده یعنی نمی خواد در اون مورد حرف بزنه .اما این موضااوع
مهم بود .پس نسیم دوباره پرسید :می تونم بررسم از چه طریق همدیگه رو می
شناسید؟
 بله.نسیم لبخندی زد و گفت :از چه طریق همدیگه رو می شناسید؟
 چه فرقی داره؟نساایم نفس میقی کشااید و به بیرون زل زد .یکی از یکی کله شااق تر! دیگه
چیزی نررسااید .در وض ماهان به حرف اومد :یکی از آشااناهای دورمه.
اختشفمون هم مال گذشته هاست .شما نگران نباشید.
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حرف دیگه ای رد و بدل نشااد .چند دقیقه بعد ماهان پرسااید :به همون آدرس
قبلی میریم؟
ً
 نه یه گاراژ تعمیرگاه ماشین و کارواش هست .سر خیابونشون احتماال بچهها رو میشه اونما پیدا کرد.
 پس مسیر یکیه .پدرشون هم همون جا کار می کنه؟ بله. موس سه سرایدار نداره دخترهای طبقه ی باال رو هم امروز صدیقی می بره.یعنی حاج زمانی هم که ش به خاطر دخترها می اومد نی ست .می خوای تا
فردا با بچه ها چکار کنی؟
 اگر اوضااا شااون مرت باشااه فقچ ساااک هاشااون رو آماده می کنم خودپدر شون فردا صبح تا ممتم همراه شون میاد .ر ضایت نامه و مدارک رو هم
امضا می زنه.
 -پس امیدوارم همینهور باشه.
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 من هم.بقیه ی راه تا گاراژ به حرف های معمولی گذشاات .درباره ی کارهایی که برای
دو تا دختر هفته ی پیش جور شده بود .یکیشون هم که برگشته بود خونه .امروز
ً
چند دقیقه باهاشون صحبت کرده بود .فاهرا که از اوضاع راضی بودند...
داخل محوطه ی گاراژ پر از رفت و آمد ماشین و آدم بود از تیپ ها و سن های
ً
مختلف .یه محیچ کامش مردونه .همراه ماهان م شغول قدم زدن شد .فقچ خدا
می دونساات چمور آدم هایی اینما ساار و کار دارند و چمور خهرهایی برای
پسربچه های کوچیک به همراه داره .نسیم با خودش فکر کرد ای کاش زودتر
اقدام کرده بود .ه شت سالگی سن درس خوندن و یادگرفتن بود نه سن کار
کردن و شف چرخیدن بین مردهای بزرگسااال! به صااورد و برخورد آدم های
اطراف دقت کرد .خیلی ها مردهای خانواده و زحمتکش بودند ولی معتاد و
فروشاانده هم کم نبود! این زندگی ای نبود که برای پساارهای خودش بخواد...
پ سرهای ندا شته اش .ماهان درحالیکه به دور و بر چ شم می چرخوند گفت:
میرم سراغ پدره رو از همکارهاش بگیرم ...اسمش چی بود؟
 نه الزم نی ست .پ سرها رو می برم .بعد با پدر شون هماهنگ می کنم فردا باساکشون بیاد.
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ماهان با چشم های دقیق به طرفش برگشت و گفت :مهمئنی کار درستیه؟!
نسیم به سمت دیگه ی گاراژ زل زده بود .زیر ل جواب داد :مهمئنم!
ماهان رد نگاهش رو دنبال کرد و  90درجه چرخید .اون طرف ساااه قلوها
مشغول خالی کردن بار یه وانت بودند .یکی شون به راننده فرمون می داد یکی
سوار قسمت بار بود و یکی دیگه تایرهای ماشین رو روی کولش صاف می کرد
تا حرکت کنه .ماهان با دسااات های آویزون خیره مونده بود زیر ل گفت:
…what the
سمت نسیم برگشت و ادامه داد :این چه وضعیه؟!
ن سیم با ناراحتی شونه باال انداخت .با هم به سمت بچه ها رفتند .صبر کردند
تا ماشااین حرکت کنه .نباید زیاد جل توجه می کردند .نساایم از جیبش
دستمال بیرون آورد و روی پیشونی یکیشون کشید که زیر آفتاب رق کرده بود.
بچه ها از قبل یکی دو بار ن سیم رو دیده بودند و می شناختند .هر سه دورش
جم شدند .سشم کردند که نسیم با لبخند جواب داد .روی شونه ی یکیشون
دست گذاشت و گفت :همه ی این ها رو شما پیاده کردید؟
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به تایرهای روی زمین اشاره کرد .بچه ها با ذوق سر تکون دادند که نسیم بیشتر
متاسف شد .دوباره پرسید :از کی اینمایید؟
ب چه ها ن گاهی با هم رد و بدل کرد ند .امروز پنمشاان به بود و روز تعهیلی
مدارس .لباس های هر سه خاکی و نامرت بود .انتظار بی شتری هم ندا شت.
ماهان هم جلو اومد و پرسید :نترسید بچه ها! جواب بدید؟
 صبح. روزهای دیگه هم میایید؟یکیشون ل هاش رو کج کرد و بقیه جواب دادند :بعضی وقت ها.
نساایم بچه ها رو به طرف خروجی گاراژ هدایت کرد و همزمان پرسااید :کلید
خونه تون رو دارید؟
ماهان نگاهی به اطراف چرخوند و دنبالشون راه افتاد .رو به نسیم گفت :بعضی
ها مشکوک نگاه می کردند.
 -چه بهتر ...پدرشون زودتر باخبر میشه .ما که نتونستیم پیداش کنیم!
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ً
بچه ها کلید نداشااتند .البته ماهان هم شاادیدا مخالف رفتن به خونه و بسااتن
ساااک براشااون بود .نساایم به نوان یه وکیل بهش حق می داد .می تونسااتند از
بودجه ای که مردم به خیریه هدیه می دادند برا شون چند د ست لباس بخرند.
فرم و کتاب های مدر سه رو هم خود ممتم در اختیار شون میذا شت .ماهان
بچه ها رو که حاال خیلی نگران و پری شون به نظر می ر سیدند روی صندلی
های پ شت ما شینش نشونده بود .ن سیم برای وض کردن حال و هوا باها شون
شوخی می کرد و در مورد مدرسه ی جدیدشون حرف می زد ولی نمی دونست
چقدر مونره .به گفته ی خود شون تو این مدد مادرشون رو فقچ یک بار دیده
بودند که درباره ی رفتن از خونه به ممتم براشااون حرف زده بود .حداقل بار
توضاایح دادن به بچه ها رو از روی دوش نساایم برداشااته بود .ماهان وسااچ راه
جلوی بستنی فروشی نگه داشت و بلند گفت :ببینم کسی اینما بستنی دوست
نداره؟
بچه ها کمی معذب به هم نگاه کردند .ماهان با خنده اضااافه کرد :خیله خ !
پس ممبوریم بریم!
یکی از بچه ها سری گفت :من دوست دارم.
نساایم و ماهان هر دو خندیدند و ماهان برای خرید بسااتنی پیاده شااد .کمی از
نگرانی بچه ها کم شااده بود ولی هنوز گیج بودند که به نظر نساایم طبیعی می
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اومد .فقچ باید فکرشااون رو منحرف می کرد تا این روزهای سااردرگمی رو
زودتر ساارری کنند .به ماهان که با بسااتنی و خوراکی های توی دسااتش از اون
طرف خیابون می اومد نگاه کرد .یه جور مهربونی ذاتی توی ماهان می دید
ً
که حتی با یه برخورد ساااده هم خودش رو نشااون می داد و اصااش قابل پنهان
ً
شدن نبود .احتماال دکتر شفیق این طرز برخورد صمیمی ماهان رو بد برداشت
کرده بود وگرنه خودشون می دونستند که چیزی به جز یه دوستی ساده بینشون
نیست.
ماهان با لبخندی پشت فرمون نشست و بستنی ها رو پخش کرد .وقتی نوبت
به نسیم رسید ناخودآگاه لبخند بزرگی روی صورتش نشسته بود که ماهان رو
هم به خنده انداخت .خیلی زود راه افتادند .صاادای آهسااته ی گفتگو بین بچه
ها از پشاات شاانیده می شااد .نساایم امیدوار بود که همه چیز خوب پیش بره.
صدای ماهان به گوشش خورد :حاال چی؟
نسیم در حالیکه قاشق رو توی بستنی می کرد جواب داد :میریم موسسه.
زیاد طول نکشید که ماشین ماهان نزدیک در موسسه پارک شد .نسیم بچه ها
رو یکی یکی از ماشااین پیاده کرد و با خوشاارویی گفت :بچه ها اینما همون
جاییه که بهتون گفتم.
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تابلوی باالی در رو نشااون داد .بچه ها با دیدن ساااختمون که شاابیه اداره بود
خیالشون راحت تر شد .منظور نسیم هم همین بود گرچه هنوز زیادی ساکت
بودند .سمت ماهان که پیاده شده و به در ما شین تکیه داده بود گفت :خیلی
زحمت کشیدید ممنون!
 از این به بعد چی؟ یه کاریش می کنیم شما کی با آقای صدیقی قرار دارید؟ماهان به سا تش نگاه کرد و با خنده گفت 10 :دقیقه پیش.
نساایم هم خندید و بچه ها رو به طرف در موسااسااه راهنمایی کرد و همزمان
جواب داد :پس بیشتر از این مزاحم نمیشیم .اون دخترها هم منتظرند.
ماهان دست تکون داد و سوار ماشین شد .نسیم جلوتر از بقیه راه افتاد و از در
موسسه داخل رفت .کارن روی نیمکت کنار در لم داده بود .قًد داشت که در
اولین فرصاات با هاتف تماس بگیره تا رفت و آمدهای ماهان و محساانی رو
چک کنه .اگر می تونساات چیزی از توش در بیاره بهترین فرصاات برای کارن
محسوب می شد .دست هاش رو روی سینه قفل کرد و به حرکت بچه ها پشت
سر محسنی چشم دوخت که مثل جوجه اردک ها هم ریتم با هم راه می رفتند.

به من بگو لیلی

235

پس به خاطر این جوجه ها به طاهری رو انداخته و چک کشاایده بود! مشاااور
ا ظم وسچ حیاط ایستاد و رو به کارن گفت :بد نگذره یه وقت؟
ً
نی شش باز بود و مثش دا شت شوخی می کرد .چه رویی هم دا شت فکر کرده
بود با پساارخاله اش طرفه؟! کارن اخم کرد و جوری به صااورتش زل زد که
لبخندش رو جم کنه .محسنی آروم گفت :بریم بچه ها!
به طرف ساااختمون حرکت کردند .کارن هم بعد از پنج دقیقه بلند شااد و به
طرف اتاقک نگهبانی رفت که کنار در ساخته شده بود .با حرو د ستکش ها
رو بیرون کشااید و داخل کمد کوچیک چوبی انداخت .بعد ماسااک رو هم از
بندهای پ شت گوش با احتیاط در آورد .چند ضربه به شی شه ی اتاقک خورد.
ساارش رو بلند کرد و با دیدن صااورد محساانی ابروهاش رو تو هم کشااید .از
اتاقک بیرون رفت تا آبی به صااورتش بزنه بدون اینکه به دختر نگاه کنه گفت:
چی می خوای؟
 اومدم کارتون رو چک کنم.صاااداش خندون بود .خیال می کرد با خندیدن می تونه از زیر این کارش در
بره؟ کارن سااری به ساامتش چرخید که ساار جاش تکونی خورد ولی جدی تر
ادامه داد :داخل که تمیز شده حیاط هم که...
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کارن با صاادا نفسااش رو بیرون داد محساانی بی خیال تغییر حالت صااورد
ً
کارن به اطراف چشاام چرخوند و جمله اش رو تموم کرد :بد نیساات .مدا
گفتم پنمشنبه ها بیایید که خودم هم باشم چکتون کنم.
از چشاام ها و ل هاش معلوم بود که جلوی خنده اش رو گرفته .الس زدن
خالی سر همچین و ضعیت م سخره ای دیگه از سن و سال کارن گذ شته بود
قًاد رو دادن به این دختر رو هم نداشات .روش رو برگردوند و به طرف شیر
شده بود .یادش افتاد که

آب حیاط رفت که باالی حوض آبی کوچیکی ن ً
ً
مثش قرار بود با رفاقت ریختن باهاش آتو ازش بگیره! شاایر رو باز کرد و نگاه

کوتاهی به سر و وض ساده ی محسنی انداخت .تر و تمیز و شیک ولی خیلی
ساده!! لباس یک د ست سرمه ای با مقنعه! نه ارز شش رو ندا شت .روی زانو
نشست دست هاش رو زیر شیر گرفت و شست .بعد به صورتش آب پاشید.
انگشت هاش رو بین موهاش حرکت داد و چند نانیه ای از پشت سر کشید تا
بهش آرامش بده .صاادای دختر به گوشااش خورد :داخل ساااختمون ساارویس
بهداشتی هست.
 -وقت ندارم.
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 تعم می کنم تا همین االن موندید!!ً
کارن پوزخند زد .واقعا چرا مونده بود؟ که طبق گفته اش باهاش یه صااحبت
مفًل کنه؟ در مورد چی؟ ماهان؟ چه صحبت کسل کننده ای!
 البته با این و ض کم آبی بهتره کمتر آب م ًرف کنید .با جارو خاک و برهها رو کنار بزنید نه شلنگ آب.
کارن ناگهان شیر رو بست و به طرف دختر که باالی سرش ایستاده بود چشم
یره رفت .آب هنوز از پوستش می چکید و دختر به چشم هاش خیره شده بود.
توی د ستی که به سمت کارن گرفته بود د ستمال گلدوزی شده ای دا شت.
کارن دسااتمال رو گرفت و باز کرد .روی پیشااونیش کشااید .محساانی به حرف
اومد :می دونم از دست من ناراحتید!
 ... به جای اومدن اینما اگر می گفتم ساافر نقاشاای موساایقی ...قبول میکردید؟
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 ... اگر می گفتم یه گلخونه اجاره کنید قبول می کردید؟ ... اگر می گفتم یه روز در هفته کارن شفیق نباشید قبول می کردید؟ ... نه! شااما از من فقچ یه امضااا می خوایید ...که من هم تا مهمئن نشاام نمیزنم!
کارن صاف ایستاد و ل باز کرد دختر سری اضافه کرد :هر چقدر می خوای
سرم داد بزن! من تًمیمم رو گرفتم.
کارن در ست نمی دون ست چه دفا ی باید از خودش بکنه .ا صش حو صله ی
این کار رو هم نداشت .کارش گیر این خانوم بود و نمی خواست اوضاع رو از
این بدتر کنه .فقچ پوزخندی زد و دسااتمال خیس رو به طرف دختر پرد کرد
ً
که فاهرا بهش برخورد .بعد ساامت ساااختمون راه افتاد و یقه ی پیراهنش رو
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مرت کرد .صدای دختر رو از پ شت سر شنید :در ضمن من با هیچ کدوم از
همکارهام رابهه ای ندارم!
کارن توجه ای نکرد و به راهش ادا مه داد .کتش رو دا خل دفتر مدیر آویزون
کرده بود که گرد و خاک نگیره .باید برش می داشت و زودتر بیرون می زد.
وقتی وارد دفتر شد بچه ها کنار هم روی صندلی های اتاق ن ش سته بودند و
خانوم پرچمی با لبخند باهاشااون حرف می زد .به نظر ساااه قلو می اومدند.
لباس های تمیزی ندا شتند و یکی شون به شدد پای را ستش رو تکون می داد.
خانوم پرچمی صحبتش رو قه کرد و به کارن گفت :دکتر خدا خیرتون بده...
تشریف می برید؟
 خواهش می کنم ...بله.محسنی وارد اتاق شد و از خانوم پرچمی پرسید :با آقا محمود تماس گرفتید؟
 آره جواب داد .یه کمی هم شاکی بود.و چشمکی به بچه ها زد که جدی نگیرند اما از حالت چهره ی زن مسن معلوم
بود که منظورش خیلی هم «یه کمی» نیست .یکی از پسرها گفت :دیدید گفتم
اول صبر کنیم بابا بیاد.
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مح سنی به طرفش رفت و در حالیکه کنارش می ن ش ست با لحن مشیمی که
ً
قبش هم چند بار برای خر کردن کارن به کار برده بود گفت :نگران نباش سهیل
جان! هیچ مشکلی پیش نمیاد .باباد از قبل خبر داشته.
 من سینام. ببخشید! سینا ...بس که همه تون شبیه همید.دستش رو روی پای راست پسر که تکون می داد گذاشت و اضافه کرد :کسی
بهتون نگفته؟
پساار که حواسااش از ناراحتی برای باباش پرد شااده بود لبخندی زد و به
برادرهاش نگاه کرد .جواب داد :همه میگن.
 همه تون تو یه کشسید؟ آره. -بیچاره معلمتون! ...چه جوری نمره ها رو قاطی نمی کنه؟!
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 این دو تا خنگند .فقچ من درسم خوبه.مح سنی خندید و پ سر کناری سقلمه ای به برادرش زد و زیر ل چیزی بهش
ً
گفت .حرکت پای پسر متوقف شده بود .فاهرا دختره کارش رو بلد بود به جز
وقتی پای کارن وسااچ می اومد!!! کارن پوزخندی زد و کتش رو برداشاات .از
پرچمی پرسید :بچه ها تا فردا کما می مونند؟
ً
به جای زن مح سنی جواب داد :اینما که سرایدار نداره فعش ...می برم شون
خونه ی خودم.
رو به بچه ها ادامه داد :میایید خونه ی خاله مگه نه؟
کارن باورش نمی شد که تو این دوره و زمونه ک سی از این کارها کنه! کاری که
انقدر زحمت و م سئولیت سنگین دا شت .بچه ها باز به هم نگاه کردند و سر
تکون دادند .کارن حس می کرد که خیلی گیج شااادند و نمی دونند قراره چه
بشیی سرشون بیاد ...محسنی دوباره با خنده گفت :شام چی دوست دارید؟
کسی جواب نداد .اضافه کرد :البته دسترختم به خوبی مامانتون که نیست ولی
ماکارونی هام خیلی خوشمزه میشه!
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بچه ها لبخند زدند و یکیشون جواب داد :ماکارونی رو که من هم بلدم!
کارن و پرچمی به خنده افتادند و دختره از رو نرفت .ابرویی برای کارن باال
انداخت و به پسر گفت :پس با هم درست می کنیم .خوبه؟
پساار ساار تکون داد و بقیه خندیدند .پرچمی به حرف اومد :اگر...اوووم...
آدرس اینما رو داره.
و جدی تر نگاه کرد که محساانی متوجه منظورش بشااه .دختر خندید و جواب
داد :فقچ آدرس من رو ندید!
 معلومه که نمیدم ...نمی دونم... من مراق همه چیز هستم .نترسید!بعد با نگاه کوتاهی به بچه ادامه داد :به بابا محمود بگید پساارها پیش منند.
فردا برای کارهای اداری بیاد.
رو به بچه ها اضافه کرد :حاال بدویید بریم ببینم تیبا بهتره یا بنز!
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بچه ها سااری از جا بلند شاادند .دختر هم دنبالشااون راه افتاد و جلوی در با
مله از خانوم پرچمی خداحافظی کرد .نگاهش برای لحظه ای به نگاه کارن
گره خورد بعد روش رو برگردوند و رفت .کارن با تاسااف ساار تکون داد .حاال
یه چیزی هم طلبکار شااده بود!!! کتش رو پوشااید و با برداشااتن کیفش از مدیر
موس سه که به احترامش بلند شده بود خداحافظی کرد .از اتاق خارج شد .از
پشت شیشه های ورودی راهرو ته حیاط رو می دید .پسرها دوباره پشت سر
دختر راه افتاده بودند و انگار حاال از موق ورود شاانگول تر بودند .چقدر برای
بچه های یکی دیگه وقت میذاشاات .برای کارن خیلی می بود .با خودش
فکر کرد «پسرهای کوچولو» ...با انگشت ها گوشه ی پلک هاش رو فشار داد
و سر تش رو کم کرد تا قبل از رسیدن به کوچه پسرها رفته باشند.
14
نزدیک در ممتم آموزشای ماشاین رو متوقف کرد و از آینه ی جلو به بچه ها
نگاه کرد که آروم کنار هم روی صندلی های ق ن ش سته بودند .از ق ًد در
پشااتی ممتم رو انت خاب کرده بود چون در جلو می له ای و بل ند بود .نمی
خواست حس ورود به زندان به بچه ها دست بده .از وقتی ًر دیروز به خونه
رساایده بودند در مورد زندگی چند ساااله اشااون توی این ممتم توضاایح داده
بود .تا حد زیادی موفق شده بود که به اینما خو شبین شون کنه .حتی ش از
شوق نتون سته بودند بخوابند ولی االن دوباره به حالت پر تردید شون برگ شته
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بودند .سکود زیاد تو این موارد ن شونه ی خوبی نبود .آروم گفت :خیله خ
پسرها! ...این هم مدرسه ی جدیدتون .از بیرون قشنگه؟
کساای حرفی نزد .ای کاش حداقل مادرشااون راضاای می شااد تو این موقعیت
کنارشون باشه.
 االن بابا محمود با ساک وسایلتون میاد .بعد با هاا...یکی از بچه ها بلند زیر گریه زد .دو تای دیگه هم بغض کرده بودند .به پهلوش
ضربه ای زدند که گریه نکنه .نسیم کامل به طرفشون چرخید و دست کوچیک
سااهیل رو توی دسااتش گرفت .گفت :چرا گریه می کنی خاله؟ مگه همین
دیشااا کلی در باره ی این ما براتون تعریف نکردم؟ گر یه نداره که ...م ثل
اردوهای مدرسااه ی خودتون می مونه .هر هفته هم می تونید مامان و باباتون
رو ببینید.
سهیل با پ شت د ست چ شم هاش رو پاک کرد و سرهر گفت :مامانمون نمیاد
خانوم؟
نساایم دوباره به یاد تلفن دیروز و برخورد زن افتاد .جواب داد :خیلی دوساات
داشت بیاد ولی نتونست.
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 چرا؟لبخند زد و گفت :فکر کنم یه کار مهمی یهویی براش پیش اومد.
هیچ کدوم به نظر قان نشاااده بودند ولی مساائله این بود که باید کم کم با
شاارایهشااون کنار می اومدند .همین حاال هم تا حدی موقعیت رو درک کرده
بودند .مادری که دیگه نمی خواد نقشی توی زندگیشون داشته باشه پدری که
براشون کار نیمه وقت پیدا کرده!! از شیشه ی پشت پدرشون رو دید که داشت
به ماشین نزدیک می شد.
 اومد.هر سه به ق برگشتند و با بیشترین سر ت از ماشین پیاده شدند .نسیم هم
بیرون رفت و قفل ماشین رو زد.
دیش با خانوم پرچمی تماس گرفته بود و خبر داشت که پدر بچه ها قراره چه
سا تی اینما با شه .بچه ها به طرفش دویدند .ساک رو زمین گذا شت و بچه
ها رو ب غ ل کرد .یه مرد جوون بیبی فیس کنار سه تا بچه ی بلندتر از کمرش
که از ساار و کولش باال می رفتند .حس بدی از گرفتن بچه ها به نساایم دساات
داده بود .خیلی واضااح بود که با وجود همه چیز پدرشااون رو دوساات دارند.
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نسیم هنوز کنار ماشینش گوشه ی خیابون ایستاده بود .از جوی آب پرید و وارد
پیاده رو شد .چ شم محمود بهش افتاد و اخم روی پیشونیش ن ش ست .بچه ها
رو ق زد و سری چند قدم باقی مونده تا ن سیم رو طی کرد .صورتش خیلی
ًبانی بود ن سیم قدمی به ق بردا شت .مرد بلند گفت :به چه حقی بچه
های من رو از گاراژ بردی؟
 آروم باشید آقا! توضیح میدم. می دونی چند سا ت دنبالشون می گشتم؟؟ از قبل خبر داشتید که امروز باید...مرد دوباره با خشم قدمی برداشت و داد زد :جواب من رو بده!
مشتش رو بلند کرد.
 -تو چه کاره ای این وسچ؟
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خواست تو صورد نسیم فرود بیاره .نسیم دست هاش رو جلوی صورتش نگه
داشت و پلک هاش رو بست .اما مرد با صدایی از پشت سر متوقف شد :چه
خبرته؟
نسیم دست هاش رو ق برد و چشم باز کرد .کسی که داشت از پشت مرد
ً
نزدیک می شد دکتر شفیق بود .نسیم گیج شده بود .اصش انتظار دیدن کسی
به خًااوو این آدم رو نداشااات .محمود با لودگی گفت :جناب الی کی
باشین؟
بعد از مکث کوتاهی دکتر جواب داد :همراه این خانوم!
محمود :پس خبر داری چه یلهی کرده.
نسیم :اجازه بدید در موردش صحبت کنیم.
محمود :چه صحبتی؟!
نسیم :ما خیلی سعی کردیم با شما تماس بگیریم هم منزل هم گاراژ.
محمود :بعد هم اومدی بچه هام رو بردی؟!
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دکتر :بچه هام! بچه هام!
مرد با ًاابانیت به طرفش رفت ولی دکتر بدون اینکه از جاش تکون بخوره
بلند گفت :ق وایسا ببینم!
 تو خر کی هستی که دستور میدی!؟ یه بار دیگه جلوی خانوم بی ادبی کنی زنگ می زنم پلیس بیاد جمعت کنه.خوشاابختانه جمعه بود و خیابون خلود وگرنه ممکن بود آبروریزی بشاااه.
ابروهای مرد باال رفت .دکتر صاااداش رو پایین آورد و ادامه داد :با یه تساات
کوچولو معلوم میشه قبل از اومدن چی زدی!
بی توجه به ترس توی صورد مرد جمله رو تموم کرد :اون وقت ممکنه نذارند
بچه هاد رو ببینی رئیس ممتم یکی از آشناهای منه!
 ... -می تونی تحمل کنی نبینیشون؟
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نسیم به حرف اومد :آقای دکتر!!
اما دکتر نگاهش نکرد و همچنان به مرد جوون چشاام دوخت .محمود نگاه
نگرانی به سااه قلوها انداخت که کمی دورتر کنار دیوار ساااختمون بی حرکت
ای ستاده بودند .ن سیم به خودش اومد و سری به طرف شون رفت .لبخند بزرگی
زد و گفت :حل شد بچه ها...
 ... باباتون دیگه ًاابانی نیسااات االن هم میریم باال با همکشساای هایجدیدتون آشنا میشید.
 ...نسیم روی شونه ی سهیل دست گذاشت و پرسید :خ ؟
بچه ها با اکراه ساار تکون دادند .دکتر آروم با محمود حرف می زد .به نظر می
ر سید که تون سته ره خوابش رو پیدا کنه .ن سیم از اینکه اون ره خواب ا تیاد
ً
بود اصااش حس و حال خوبی نداشاات .دو تا مرد باالخره از هم جدا شاادند و
محمود به طرف بچه هاش اومد .وقتی نزدیک رسااید نساایم با لحن مشیمی
گفت :باور کنید وقتی دیدم بچه ها دارند کار می کنند طاقت نیاوردم...
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محمود آروم تر از قبل شروع به صحبت کرد :خودم روزها تعمیرکاری می کنم
بعضی ش ها هم شاگرد راننده ام ...نمی رسونم چکار کنم؟!
نسیم سر تکون داد و گفت :خشصه بدونید ...من هر کاری کردم به خاطر بچه
ها بود.
و روی موهای سهیل دست کشید .محمود در حالیکه به بچه ها نگاه می کرد
زمزمه کرد :می خواستم ش آخر با هم باشیم.
ن سیم نف سی ک شید و بغ ضش رو فرو داد .ای کاش دیروز می تون ستند این مرد
رو پشااات تلفن پیدا کنند ...ممکن بود هیچ کدوم از این اتفاق ها نیفته ...از
پسرها فاصله گرفت تا با پدرشون تنها باشند .به طرف دکتر شفیق رفت .داشت
ساامت یه تویوتای نقره ای قدم می زد که کمی باالتر پارک شااده بود .دوباره
نگاهی به بچه ها انداخت و آهی کشید .بعد به راهش سمت ماشین دکتر ادامه
داد .برای یه لحظه با خودش فکر کرد اینکه مردی مثل شاافیق با این همه
شهرد و نرود و اقتدار به زنی اهمیت بده چه حسی داره؟ کسی که نمونه ای
از یه مرد ایده آل بود ...با لبخند فکرهاش رو پس زد .نزدیک ماشااین بهش
رسید و گفت :دکتر شما اینما چکار می کنید؟
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 لیک سشم! ببخشید ...سشم! خانوم مدیر دیروز گفت چه سا تی قرار دارید... شما با خانوم پرچمی تماس گرفتید؟ می دونستم با دست گلی که به آب دادی طرف ربده کشی راه میندازه! به خاطر من اومدید؟لبخند کمی روی صورد دکتر نشست و جواب داد :نه!!
ن سیم متوجه معنای ضمنی حرف خودش شد و تو ضیح داد :منظورم این بود
که...
دکتر که حاال دساات هاش رو توی جی های شاالوار ساارمه ایش برده بود با
کشفگی حرف نسیم رو قه کرد :می دونم منظورد چی بود.
 -به خاطر بچه ها؟

252

 نه!نساایم پوزخندی زد و دکتر گفت :به خاطر ا تبار خودم جلوی طاهری .من
کاری رو نًفه نمیذارم.
تمام تًوراد نسیم درباره ی مرد ایده آل از هم پاشید .این آدم فقچ به خودش
اهمیت می داد و بس .دوباره گفت :راه میفتی یه نفری میای اینما که چی؟
 چهار نفری! که کتک بخوری و تحقیر شی؟ ... اگر من نیومده بودم؟ یه لحظه ...شوکه شدم .وگرنه خودم می تونستم آرومش کنم.ً
 -جدا؟
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 ... اگر بشیی سرد می آورد؟ ایا... جلوی بزرگتر حاضاار جوابی نکن! خودد هم می دونی ممکن بود ات فاقبدی بیفته!
ن سیم برای چند نانیه ساکت نگاهش کرد و بعد گفت :من به وا سهه ی شغلم
همه جور آدمی دیدم .همه باالخره یه جا کوتاه میان ...با یه چیزی میشاااه
کنترل شون کرد ...اگر قرار با شه فقچ به فکر خودمون با شیم یه روزی هم میاد
که کسی به فکر ما نیست!
دکتر بی خیال روش رو برگردوند چشاام های روشاانش که امروز بدجوری به
کت و شلوار سرمه ایش می اومد به نقهه ای خیره شد .ن سیم هم برگ شت و
دید که سهیل دوباره زیر گریه زده و این بار محمود هم د ست کمی از بچه ها
نداره .دوباره بغض ته گلوش رو گرفت .محمود با کف دساات چشاام هاش رو
فشااار داد و بعد به شااونه ی بچه ها ضااربه زد و چیزی گفت که از این فاصااله
شنیده نمی شد .ساک وسایل رو روی دوش انداخت و درحالیکه بچه ها دور و
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برش راه می رفتند به طرف نساایم و دکتر حرکت کرد .شااونه ها و ل های
سااهیل هنوز هم آویزون بود .هنوز چند متر فاصااله داشااتند که دکتر با مله
گفت :من ...من میرم باال با طاهری حرف بزنم.
نساایم به طرفش چرخید .خیلی دسااتراچه نشااون می داد و نگاهش هنوز روی
بچه ها بود.
 امروز جمعه است ...فقچ کارمند های خوابگاه هستند. همون ها! ...میرم همون ها رو ببینم.با نزدیک شاادن محمود و پساارها ساارش رو به طرف ساااختمون برگردوند و
م س تقیم راه افتاد .نساایم حتی فرصاات نکرد که حالش رو بررسااه فاهرش
ً
ا صش خوب نبود .به پ شت سر نگاه نکرد و سری وارد ساختمون شد .ن سیم
برگشت و با لبخند پرسید :آماده ی رفتن شدید؟
ک سی حرفی نزد .با د ست به ورودی ا شاره کرد و همه راه افتادند .مرد به حرف
اومد :ببخشید ...من این روزها ا ًابم خچ خهیه.
 -متوجه ام.
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 االن چیکار باید کنم؟ کی باالست؟ً
 کایذبازی ها و کارهای اداریش قبش انمام شااده .فقچ باید یه سااری مدارکرو تکمیل کنید و رضایت نامه رو رسمی کنید.
 ... نگران نباشید ...مگه خانوم پرچمی مفًل توضیح نداد؟مرد حرفی نزد و فقچ به بچه ها نگاه کرد .البی ساااختمون به دو طرف پله می
خورد .از پله هایی که با فلش مساایر اتاق مساائولین رو نشااون می داد حرکت
کردند .طبقه ی دوم راهروی طویلی داشااات که درهای متعددی توش باز می
شاااد .ب عد از اطشع دادن به یکی از کارم ند ها فرم های آ ماده شاااده در
اختیارشااون قرار گرفت .نساایم فرم ها و مدارک رو با خودکار به محمود داد و
خودش به طرف بچه ها رفت که از پنمره های بزره به حیاط ممتم نگاه می
کردند .کنارشون ایستاد و گفت :دیدید گفتم زمین چمن هم داره؟
بچه ها کمی با ذوق به اون طرف نگاه کردند .سینا آروم گفت :خانوم!
 -جانم؟
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نگاهی به پدرش که جلوی میز کارمند ایستاده بود و کایذهای توی دستش رو
می خوند انداخت.
 نمیشه با بابامون بریم؟نسیم نفس میقی کشید تا ناراحتیش با صدای گرفته اش مشخص نشه.
 اینما بهتر می تون ید درس بخون ید .باباتون ...باید یه مدد کار کنه .پولهاش رو که جم کرد میاد شماها رو می بره.
 خ  ...ا گه با هاش بریم خودمون هم کار می کنیم زود پول جم میکنیم ...خرج مدرسه رو هم میدیم.
 زندگی به این سادگی ها نیست پسرم! اگر اینما خوب درستون رو بخونید وپسرهای خوبی باشید در اصل به باباتون کمک کردید تا زودتر بیاد دنبالتون.
سهیل هم به گفتگو اضافه شد و آهسته پرسیدِ :کی؟
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ن سیم دو ست ندا شت حرفی بزنه که دروغ از آب در بیاد .فقچ با لبخند گفت:
زود.
 زود یعنی ِکی؟ زیزم زود یعنی زود.چند دقیقه بعد محمود ام ضاها رو زد و ساک رو تحویل داد .م سئول خوابگاه
بچه ها رو برد و قرار شااد هفته ای یک بار مشقاتی داشااته باشااند یا با خانواده
بیرون برند .نسیم هم بهشون قول داد که هر ماه سر بزنه ...مرد جوون روی پله
های راهرو نشسته بود و با چشم های سرخ به رو به رو خیره نگاه می کرد .هیچ
ً
خبری از دکتر نبود اصااش معلوم نبود برای چی اومده!! نساایم کیف پولش رو
بیرون آورد و از بین اون همه کارد موسااسااه و دفتر و شاارکت های مختلف
کارد یه کلینیک ترک ا تیاد رو جدا کرد .کارد رو جلوی محمود نگه داشت.
مرد نگاهش رو از رو به رو کج کرد و به کارد انداخت .کارد رو گرفت و
روش رو خوند .اخم کرد ولی حرفی نزد .نسیم گفت :کلی متن سخنرانی برای
امروز آماده کرده بودم که راضیتون کنم به این کلینیک سر بزنید ...ولی االن...
به مساایری که بچه ها رو ازش برده بودند اشاااره کرد و ادامه داد :فکر نمی کنم
هیچ متنی تانیرش بیشتر از این باشه.
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 ... بچه ها به زور راضی شدند ...ترجیح می دادند کنار شما کار کنند!!بغض محمود باالخره ترکید و صااورتش رو به بازویی فشااار داد که روی زانوی
خم شده اش تکیه داده بود .بعد از چند لحظه بلند شد و درحالیکه کارد رو
توی جیبش می چروند از پله ها پایین رفت .نسیم سمت پنمره ها قدم زد تا باد
به صااورتش بخوره و حالش رو بهتر کنه .به یاد دفعه ی قبلی که به ساااختمون
جنوبی همین ممتم اومده بودند افتاد .اون روز فکرش رو هم نمی کرد که
مدیر ممتم بخواد تو رودربای ستی از دکتر هدیه ی مالی بگیره .به خیال ن سیم
همین آشنایی و سفارش دوستانه کفایت می کرد .اما دیگه انقدر دیده بود که از
چیزی سااورپرایز نشااه .در واق می دونساات که خود حاج طاهری هم برای
جبران بودجه باید به هر دری بزنه.
از سمت دیگه ی راهرو صدای قدم های کندی رو شنید .دکتر بود که به طرفش
می اومد .انگار همه چیز داشت تکرار می شد .راهروی خلود و ...فکرش رو
از اتفاق های بعدش دور کرد که البته با نگاه پر تشطمی که تو چشم های دکتر
می دید خیلی سخت بود .پرسید :اح سا ساتی ه ستید یا از بچه ها خو شتون
نمیاد؟
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دکتر بعد از سکود کوتاهی جواب داد :هیچ کدوم.
 این رو گفتید که جلوی سوال های بعدیم رو بگیرید. این هم یکی دیگه از پیشگویی هاد بود؟ نه ...فقچ من ...آدم ها رو جوری می بینم که بقیه نمی بینند .درسااات یایلهش رو نمی دونم.
نگاه دکتر روی صورد نسیم چرخید و بعد پایین تر و پایین تر رفت.
ً
 آقایون معموال... چی؟ً
 معموال این طرز نگاهشون رو مخفی می کنند. -چشم من به بدن همه جور آدمی ادد داره!
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دا شت ن سیم رو با مریض هاش مقای سه می کرد .ن سیم می دون ست فاهر و
حتی گاهی رفتارش چیزی برای جل توجه مردی با شااخًاایت دکتر شاافیق
نداره ولی تا این حد هم دیگه انتظار نداشااات! به فکر خودش لبخند زد .بعد
جلوی چشم های گیج مرد آروم خندید.
 خوبی؟ بله ...به یه چیز دیگه می خندم. نه ...منظورم کلی بود .بعد از...و به در اتاق مساائول خوابگاه اشاااره زد .نساایم ساار تکون داد و گفت :ممنون.
خوبم.
 چهار سال دیگه هم قد بابا شون می شدن و کنارش می ن ش ستن پای منقل!این بهترین کار بود.
 الزم نیست همیشه جنبه های منفی رو بولد کنیم. -خ  ...من مثل بقیه ی آشناهاد! مثبت اندیش نیستم!
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خودش حرف پیش ک شیده بود .ن سیم شروع کرد :قرار بود در مورد همکار من
تو موسسه حرف بزنیم .آقای...
 نمی خوام چیزی بشنوم.اخم هاش دوباره تو هم رفته بود .نساایم بدون مقدمه گفت :من پرونده تون رو
دیش خوندم.
دکتر فقچ خیره نگاه کرد و ن سیم ادامه داد :دیگه نیازی به پیچوندن نی ست .من
همه چیز رو می دونم.
دکتر آروم زیر خنده زد و از پنمره ی کناری به محوطه نگاه کرد .آروم به حرف
اومد :خوبه که حاال همه چیز رو می دونی.
ن سیم لبخند بزرگی زد .ق ًدش از پیش ک شیدن این موضوع به حرف ک شیدن
دکتر بود ا ما مرد باهوش تر از اونی بود که قشب رو بگیره .نساایم برخشف
میلش پرونده رو خونده بود اما توش هیچ چیز خاصاای پیدا نکرده بود به جز
اطش اد کلی از رزومه ی موفق دکتر و توضاایحی از اختشفاد و د وای توی
دانشگاه .در واق واضح بود که هدفشون سو تفاهم جلوه دادن و فرمالیته کردن
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بوده .حتی اطش اد شااخًاایش هم کامل نبود! دکتر به طرفش برگشاات و
گفت :پرخاشگری تو محیهی مثل دانشگاه کار درستی نیست.
با لبخند ادامه داد :می بینید ...متنبه شدم!!
ً
نساایم چشاام هاش رو ریز کرد و حالت چهره ی مرد رو زیر نظر گرفت .فاهرا
همه چیز طبیعی بود .مرد «خداحافظ» گفت و به طرف پله ها راه افتاد .نساایم
جواب داد :دوشنبه می بینمتون!
15
محسنی آخرین جر ه ی چایش رو خورد و لیوان رو روی میز گذاشت .پرسید:
شما نمی خورید؟
کارن لیوان جلوش رو لمس کرد و گفت :دایه.
 تابستون های جنوب رو ندیدید که به این میگید داغ!لبخندش با دیدن چهره ی بی تفاود کارن محو شااد .انگار به هر دری می زد
که حرفی بینشون رد و بدل بشه .چشم هاش دوباره مشغول خوندن دفترچه ی
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صااورتی شااد و بعد از چند نانیه بلند خوند :باالخره تابلویی که برای کتابخونه
دنبالش بودم پیدا کردم.
حرکتی به ل هاش داد و اضااافه کرد :خوندن دفترچه تون خیلی حس خوبی
میده! یادم باشه واسه خودم هم دفترچه بگیرم.
 بعد بدید من بخونم!ً
دختر با لبخند ساارش رو بلند کرد و دفترچه رو بساات .پرسااید :شااما قبش به
روانرزشک مراجعه کردید؟
 خیر. حتی دوران نوجوانی. خیر ...هیچوقت. سابقه ی شیم خاصی داشتید؟ کج خلقی افسردگی انزوا... -خیر.
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ً
 لهفا حقیقت رو بگید! حقیقت رو گفتم. با این حساااب من می تونم تو تشااخیًاام یه اخشل خلقی گذرا رو بیارم.بحران های دوره ای ...ف شار شغلی ...تع ً و سوا سی ...هر کدوم با کمی
تمرکز و گفتگو حل میشه.
 ... ولی یه حسی به من میگه مشکل شما این ها نیست. ... از شغلتون برام بگید دکتر! از روزهای کاریتون قبل از اون اتفاق. کدوم اتفاق؟ -همون اتفاقی که هر دومون می دونیم.
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 من از کما بدونم تو چقدر می دونی؟کارن هنوز نمی دونساات محساانی توی پرونده چی خونده .فقچ مهمئن بود
چیز مهمی نبوده وگرنه نوع سوال هاش تغییر می کرد .دختر به حرف اومد :از
نیش و کنایه بگذریم ...قبل از د واتون توی دانشگاه.
کارن از بحث و جدل خسااته شااده بود .یک سااا ت حرف زدن که به جایی
برنمی خورد! همین حاال هم یک ربعش گذ شته بود .شروع کرد :صبح ها از
خواب بیدار می شدم می رفتم بیمارستان اگر وقت جراحی داشتم انمام می
دادم اگر مریض بسااتری داشااتم چک می کردم اگر مشقاد خاصاای داشااتم
رسیدگی می کردم بعد ناهار می خوردم استراحت می کردم ًر می رفتم
مه ویزیت می کردم شام می خوردم ...گاهی بیرون ...بعد می رفتم خونه
می خوابیدم .بعضی از روزهای هفته رو هم تو دانشگاه می گذروندم.
 چه پرکار! شغلتون رو دوست دارید؟ خیلی زیاد. بیشتر بیمارستان یا دانشگاه؟ -فرقی نمی کنه ...بیمارستان کاربردی تره.
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 توضیح می دید؟دختر به صااندلیش تکیه داده بود و مثل بچه هایی که آماده ی قًااه شاانیدن
شااادند صااندلی رو روی خچ نیم دایره ای می چرخوند .کارن روی کاناپه
راحت تر نشست.
 اونما ارزش کاری که می کنم رو بیشااتر می دونند .با آدم هایی برخورد دارمکه مدد زیادی تو نوبت بودند می دونند با چی طرفند .من متخ ًص مغز و
ا ًابم ...کارم حساسه .ولی تا جایی که از دست یه پزشک برمیاد کسی رو
ناامید نکردم ...هیچ می دونی برای یه بیمار تومور مغزی چه مفهومی داره؟
مح سنی سرش رو پایین انداخت .چند لحظه بعد بلند کرد و پر سید :وقتی از
اتاق مل بیرون میایید و صااورد خانواده ها رو می بینید ...تو اون لحظه چه
حسی دارید؟
 جراحی های من گاهی طول می ک شه ...وقتی تموم می شه خیلی خ سته تر ازاین حرف هام!
 -یعنی م س تقیم با خانواده ها حرف نمی زنید؟
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 اگر خیلی سماجت کنند. اگه من جای شااما بودم از اون لحظه ی آخر که می خوام خبر خوب بهخانواده ها بدم بیشتر از همه چی لذد می بردم.
کارن پوزخندی زد و گفت :من هم بچه بودم آرزوم بود خلبان بشم!
 البته دکتر شدن آرزوی من نیست! ...من هم بچه نیستم. قًد توهین نداشتم!! چرا خلبان؟ گمونم چون آرزوی بقیه بود! تو دوران تحًیلتون خیال می کردید انقدر پیشرفت کنید؟کارن د ستش رو زیر چونه زد و گفت :من ن ًف اونقدری که زحمت ک شیدم
پیشرفت نکردم!
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 پس فکر می کنید همه ی این ها حقتونه؟ بیشتر از این ها ...خیلی بیشتر.ً
 مثش؟ صندلی ریاست یه بیمارستان.یکی از ابرو های دختر باال رفت و گ فت :خیلی های دی گه هم زح مت می
کشند.
 اون ها به من ربچ ندارند.دختر صااندلی رو از حرکت متوقف کرد و جدی گفت :همه ی ما به هم ربچ
داریم .با این طرز تفکر می خواید رئیس یه جایی مثل بیمارستان بشید؟!
 حدس می زنم می خوایید امضای اون برگه ها رو باز هم ق تر بندازید! -چایتون سرد شد!
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کارن دو باره پوزخند زد .حرف های این دختر براش اهمیتی نداشااات حتی
فکری که در مورد کارن می کرد ...بی خیال لیوان رو از روی میز برداشااات و
بدون قند جر ه ای خورد .یه فرصت کوتاه سکود بد نبود .از جاش بلند شد و
با لیوان به طرف یکی از پنمره های اتاق رفت که همیشااه لوردراپه اش تا آخر
جم شده بود و نمای بیرون رو به رخ می ک شید .صدای مح سنی به گو شش
خورد :فکر می کنم اون د وا بیشتر ناشی از دم رضایت شما از جایگاهتونه.
شما خیلی بلندپروازید .موندم چهور به موسسه ی ما میایید!!
ً
خود کارن هم دقیقا جوابش رو نمی دونست .فقچ گفت :به هر حال می بینید
که من االن تو کنترل هیچ چیز مشکلی ندارم ...بهتر نیست سر کارم برگردم؟
دختر چشم هاش رو ریز کرد و پرسید :اینهور فکر می کنید؟
کارن ابروهاش رو باال انداخت و دوباره ساامت پنمره نگاه کرد .از این زاویه
پارک کوچیکی دیده می شااد که درخت های تزیینی داشاات .روی نیمکت ها
زیاد شلوغ نبود .جای دنمی به نظر می رسید.
 جای آرومیه!دختر از جاش بلند شد و به سمت پنمره اومد .اون طرف شونه اش رو به دیوار
کنار پنمره تکیه داد و به بیرون نگاه کرد.
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 به خاطر همین اینما رو واسه دفتر انتخاب کردم.هر دو به منظره چشاام دوخته بودند و کارن گفت :از خانوم پرچمی شاانیدم
مشکل بودجه دارید.
 بله متاسفانه. من حاضرم حلش کنم .می تونم مبلک قابل توجهی رو اهدا کنم. ... انقدر که بتونید زندگی هر چند تا بچه ای که می خوایید رو ساار و سااامونبدید.
 ... خانواده های بیشتری رو تحت پوشش مالی بگیرید.... -
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 بودجه رو می تونید به یه کارآفرین بدید تا منب مالی بشه. ... فقچ کافیه امضا بزنی.به صورد دختر که هنوز چشمش به بیرون بود نگاه کرد .بی حرکت فقچ گوش
ً
می داد .کارن اضااافه کرد :اگر قبول نکنی بعدا به خاطر کاری که برای اون آدم
ها نکردی پشیمون میشی.
 ... فکر می کنی اگر می خواسااتم با کثیف کاری اقدام کنم نمی تونسااتم؟ ولیاینهوری با روحیه ی من هم سازگارتره.
 ... -بهت وقت میدم فکرهاد رو بکنی.
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چند دقیقه توی سکود گذ شت .کارن هم از این دختر انتظار ندا شت همون
لحظه جواب مثبت بده .صاادای محساانی توی فضااا پخش شااد :این همه از
موفقیت ها گفتید یه کم هم از شکست ها بگید!
کارن دندون هاش رو روی هم ف شار داد .شاید خودش رو به ن شنیدن زده بود.
ً
شاااید می خواساات بعدا روش فکر کنه و دقیق تر تًاامیم بگیره .ساارش رو به
طرف پارک برگردوند و جواب داد :شکست ها رو خودد ییبگویی کن!
 من یه روانشناس معمولی ام ...به چه زبونی بگم؟ من به انگلیسی و فرانسوی تسلچ دارم شقی! دارم جدی صحبت می کنم آقا! من هم در مورد منب ییبگویی هاد جدی ام!!روش رو به طرف دختر چرخوند و با زل زدن به چشاام هاش ادامه داد :لیلی
خانوم!
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دختر که متوجه منظورش شده بود چشم هاش رو باریک کرد و با حرکت سر
موهاش رو از جلوی صورتش کنار زد .آهسته گفت :اسم من نسیمه نه لیلی.
کارن لبخند کنایه آمیزی زد و جواب داد :یعنی به اسم کوچیک صداد بزنم؟
 من همون محسنی رو ترجیح میدم. به هر حال فرقی تو اصل ماجرا نداره.دختر قدمی به جلو برداشت و پرسید :میشه اصل ماجرا رو توضیح بدید؟
دیگه اینکه خودش رو به نفهمی زده بود داشت کارن رو ًبانی می کرد.
ً
 شما اساسا صشحیت رسیدگی به این کیس رو ندارید. ...ً
 مهمئنا پروفسور ممیدی از رابهه ی...می خوا ست بگه « شقی» ولی زبونش رو پس ک شید .در وض ا ضافه کرد:
نزدیک شما با آقای یری نواز با خبر نبودند!
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 منظورتون چیه؟ دوست پسرد تو همه ی ماجرا دخیل بوده تو زندگی من نقش داشته! دوست پسرم؟! بله ...همونی که تو رو به رئیس معرفی کرده .همونی که شاااک تو دل همهانداخته ...تو این وسچ آدم بی طرفی نیستی که تشخیًت ارزشی داشته باشه!
با انگشت حلقه اش رو لمس کرد و ادامه داد :چهور باید بهت ا تماد کنم؟!
 من نمی فهمم مگه...کارن هم جلو رفت و با ًبانیت گفت :معلومه که نمی فهمی!
با کمال تعم حس می کرد نیمی از ًاابانیتش به خاطر اینه که این دختر
ً
اصااش رابهه اش با ماهان رو انکار نکرده بود و حاال هم حق به جان نگاه می
کرد .محساانی نفسااش رو آروم آروم بیرون فرسااتاد و گفت :این همه بدبینی به
خاطر چیه؟ تا حاال از خودتون پرسیدید؟
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 همین که تو هی سوال می پرسی بسه! مشکلتون با ماهان چیه؟ ماهان؟!! چه زود... آقای یری نواز ...خوبه؟ حاال جواب میدی؟ بهتره از اون بررساای مشااکلش با من چیه ...که مسااب همه ی بدبختی هامشده دست بردار هم نیست!
دختر قدم دیگه ای برداشت و جدی گفت :لهفا آرامشتون رو حفظ کنید!
کارن د ستش رو با شدد تو هوا تکون داد و ازش فا صله گرفت .حالش از این
ارباب منشاای دختر تو این اتاق به هم می خورد .اینکه فکر می کرد همه چیز
رو از همه بهتر می دونه .در حالی که هیچی سرش نمی شد .می گفت «آروم
ً
باش» این تنها کاری بود که کارن ا صش ق ًدش رو ندا شت .می خوا ست از
ً
ا تاق بیرون بره .با ید بیرون می ر فت وگر نه ممکن بود حرفی بز نه که ب عدا
پشاایمون بشااه .به طرف کتش روی کاناپه رفت .لیوان چای از دهن افتاده رو
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روی میز کوبید .دوباره صدای دختر از پشت سرش اومد :اصل اول درمان...
قبول کردن بیماریه.
کارن سااری چرخید و تو روی دختر ایسااتاد .داد زد :درمان؟؟ فکر کردی کی
هستی؟
دختر پلک هاش رو روی هم فشااار داد بعد با ساار ت باز کرد و گفت :چرا
قبول نمی کنی که به کمک احتیاج داری؟
 چون احتیاج ندارم. مدام همه ی دنیا رو مقًر ناکامیت می دونی. مزخرف نگو! حتی می ترسی در موردش حرف بزنی ...انگار که با حرف زدن دوباره اتفاقمی افته!
 -تو از هیچی خبر نداری.
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 این رو می دونم که فقچ می خوای ضعف هاد رو گردن یکی دیگه بنا... دیگه داری حالم رو به هم می زنی!!! حاال هم نوبت ماها ...یری نوا...با ضربه ی سیلی کارن باالخره خفه شد .کارن سعی کرد نفس های تندش رو
کنترل کنه .نگاهش رو از چشاام های بهت زده ی دختر رو به روش جدا کرد و
به پنمره دوخت .محتاج آرامش چند دقیقه پیش با نمای پارک بود .قدمی به
ق برداشت .پاش به کاناپه گیر کرد نزدیک بود بیفته ولی با دست کاناپه رو
نگه داشت.
نگاهش به دستش افتاد .همون دستی که چند لحظه پیش تو صورد مشاورش
فرود اومده بود .دسااتش رو مشاات کرد و با چرخشاای خودش رو روی کاناپه
انداخت.
نمی تون ست به باال نگاه کنه .دختر هم بی حرکت سر جاش ای ستاده بود .این
حال کارن رو بدتر می کرد .به دسااتش خیره شاااد .این چه کاری بود؟ پیش
نیومده بود که ساار یه بحث معمولی همچین کاری کنه .امروز چه اش شااده
بود؟ بعد از دانشااگاه این دومین بار بود که خیلی جدی کنترل خودش رو از
د ست می داد .از گو شه ی چ شم حرکت دختر رو دید .هنوز هیچ حرفی نزده
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بود و این سااکود بعد از اون جنمال کارن رو می ترسااوند .اگر پرونده رو با
تشااخیص منفی برمی گردوند؟ اگر چند ماه معهلش می کرد؟ اگر ...شاالوار
ً
جین ساارمه ای دختر رو دید که دقیقا جلوش ایسااتاده بود .باالخره ساارش رو
بلند کرد .از نگاه دختر چیزی خونده نمی شد .آروم روی میز ِ رو به روی کاناپه
نشست جلوی پاهای کارن .به چشم هاش زل زد .کارن انقدر روش شناخت
ندا شت که بدونه باید منتظر چه واکن شی با شه .بعد از چند نانیه صدای مشیم
محسنی رو شنید که اینهوری نازک تر از همیشه شده بود :ببخشید! ...من زیاد
فشار آوردم.
 ... قرار بود احساساد درونی شما رو بریزه بیرون ...ولی نه با این نتیمه. ... شااما انقدر مظلوم بودنتون رو به خودتون تلقین کردید که اصاارار من بهکسش هم نتونست تانیری بذاره.
... -
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 هنوز هم فکر می کنید تو کنترل خودتون مشکلی ندارید؟کارن دوساات نداشاات مثل مریض ها باهاش رفتار بشااه .همه ی حرف ها و
حرکت های این آدم برنامه ریزی شده بود تا به نتیمه ی تعیین شده برسه .هر
نقشاای بازی می کرد تا حرف خودش رو نابت کنه! کارن این متدها رو درک
نمی کرد و از هر چیزی که درک نمی کرد بیزار بود .محساانی دو باره گفت:
کنترل خشاام خیلی مهمه ...تنش ها زود میان و اگر نتونید جلوشااون مقاومت
کنید...
کارن آهسااته به حرف اومد :شااما مدا من رو تحریک کردی! تو اتاق مل
کسی این کار رو نمی کنه.
 این یه بحث ساده بود دکتر که ممکنه هر جا پیش بیاد.کارن نگاهش رو پایین به کف دسااتش انداخت .چند نانیه بعد خچ های
پیچیده ی دستش با دست دختر پوشیده شد .نگاهش رو باال برد و به صورتش
دوخت .لبخند کوچیکی دا شت ولی سرخی یک طرف صورتش رو پنهان نمی
کرد .از کاری که کرده بود متنفر شد و خوا ست د ستش رو بیرون بک شه ولی
ً
فشااار دساات دختر بیشااتر شااد .اصااش نمی دونساات چی باید بگه .محساانی
سکود رو شکست :این دست ها واسه نماد دادن آدم هاست نه...
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کارن چشاام هاش رو بسااات و روش رو برگردوند .می بود ولی دوباره به
آرامش قبل برگشته بود .زیر ل گفت :ولی تو فرستادیش زمین جارو کنه!!
ً
بغض وح شتناکی ته ِ گلوش رو گرفته بود .ا صش از وقتی جمعه به اون ممتم
رفته بود بدون دلیل با اون بچه ها  ...خیلی به هم ریخته بود .می تر سید این
بغض توی صااداش انر گذاشااته باشااه چون دساات دیگه ی دختر هم پشاات
دستش نشست .کارن قًد بیرون کشیدن نداشت .به یاد همه ی مًیبت های
زندگیش افتاد .سعی کرده بود محکم با شه سعی کرده بود دردهاش رو بروز
نده ولی یه لحظه هایی هم بود که نمی تونساات طاقت بیاره .نمی تونساات...
چند بار پلک زد تا اشکش رو پس بزنه.
 دکتر مسئله ای نیست ...راحت باش!کارن لبخند تلخی زد و سرش رو سمت دختر چرخوند که با چ شم های قهوه
ای آرومش خیره نگاه می کرد .اگر یک سااال پیش بهش می گفتند یه روز زنی
با مانتو و شال ساده ی قهوه ای دستش رو جوری می گیره که دلش نمیاد بیرون
ً
بکشاااه حتما تو روش می خندید! اما حاال ...این لیلی خانوم ...لیلی ...به
موها و چشم هاش بیشتر می اومد ...به ل هاش...
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انگشاات هاش رو دور دساات لیلی محکم کرد و آروم جلو کشااید .نگاه دختر
حاال به تردید افتاده بود .جلوتر ک شید و صورتش رو نزدیک برد .نگاهش روی
ل های لیلی لحظه ای نابت موند و خواساات دسااتش رو جلوتر بکشااه که
اجازه نداد .دساات هاش رو از دساات کارن جدا کرد و فاصااله ی بیشااتری
انداخت .کارن چشم هاش رو به سمت دیگه ی اتاق چرخوند .دوباره سکود
برقرار شده بود .کارن آروم به حرف اومد :فکر کنم دیگه وقت رفتنه!
جوابی نشنید .از جاش بلند شد و با یه حرکت کتش رو برداشت .لیلی هم بلند
شد و همزمان گفت :شاید بهتره ...به یکی از اساتیدم معرفیتون کنم.
کارن می دونست این حرف به خاطر همون سیلی چند دقیقه پیشه.
 اطش اد من ناقًه ...اینهوری شاید...حرفش رو ادامه نداد .کارن دستش رو مشت کرد و فشار داد .قًد کامل کردن
اطش اتش رو نداشاات .اگر شااروع می کرد به گفتن باید تا آخرش می رفت.
خیلی چیزها بود که کارن حتی نمی خواساات مرور کنه! جواب داد :می خوای
با یه نفر دیگه ادامه بدم؟ خوبه برم تو همه ی مراکز این شااهر زندگیم رو بریزم
رو دایره؟
 -هر طور راحتید ...خواستم بدونید که اجباری در کار نیست.
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نگاه دختر کمی دلخور بود و کارن بهش حق می داد .نمی تون ست همینهوری
ولش کنه و بره .جای ساایلی بدجوری اذیتش می کرد .قدمی به طرف دختر
بردا شت خم شد و صورتش رو سمت گونه اش برد ...اما دختر صورتش رو
برگردوند و نگاهش رو به زمین دوخت .کارن کنار گوشااش گفت :نمی خوای
جبران کنم؟
 دفترچه یادتون نره!کارن نفسش رو بیرون فرستاد و گفت :این یعنی پیشنهادم واسه موسسه رو رد
می کنی؟
لیلی هنوز نگاهش نمی کرد .ادامه داد :بسیار خ !
ق کشید و در حالیکه سمت میز می رفت و دفترچه رو برمی داشت گفت:
بعد از این هر اتفاقی افتاد ...بدون که خودد خواستی.
خداحافظی کرد و به طرف در رفت .می دونساات رفتارش تو این جلسااه پر از
حماقت بوده اما از این به بعد اگر ممبور می شد هر کاری می کرد.
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16
ضربه ای به در اتاق زد و وارد شد .دکتر سعادتی که پشت میزش نشسته بود رو
به نسیم گفت :بفرمایید!
 سشم. سشم دخترم .چرا نمیای تو؟ن سیم وارد اتاق شد و گفت :زیاد وقتتون رو نمی گیرم .شنیدم قراره آخر وقت
ها یه دوره مشاوره ی بعد از ترک ا تیاد داشته باشید.
 درسته. اجازه میدید من هم حضور داشته باشم؟دکتر لبخندی زد و گفت :کس تمربه؟
 -بله.
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بعد از چند نانیه لبخندش محو شد .ن سیم به تغییر حالتش دقت کرد .یکی از
بهترین روانشااناس های این مرکز مشااااوره بود و معموال با تازه کارها خیلی
خوب تا می کرد .نمونه ی کاملی بود که نساایم تشش می کرد روزی به پاش
برسااه .نساایم توی این یکی دو روز در هفته که به این مرکز مشاااوره می اومد
شوه بر حق مشاوره که مبلک قابل قبولی بود سعی می کرد معلوماد و تمربه
اش رو هم باالتر ببره .پرسید :چیزی شده دکتر؟
 نه ...فقچ ...یه چیزهایی شنیدم. در چه موردی؟ شاید بهتر باشه خود دکتر خانی مهرح کنه.وقتی گیمی نسیم رو دید ادامه داد :البته در هر صورد از نظر من حضور شما
تو جلساد مانعی نداره.
ن سیم ت شکر کرد و بیرون رفت .توی راهرو آرزو رو دید که به طرفش می اومد.
طبق معمول بازوی نسیم رو توی حلقه ی دستش گرفت و گفت :تموم کردی؟
 -آره دارم میرم خونه.
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 خوش به حالت ...من اینما تا آخر وقت گیر افتادم .آناهیتا هم مریضه. آخی ...چرا؟ سرماخورده؟ نه ...آلرژی گرفته .مهدی برده بودش دکتر! به خاطر پاییزه؟ آره .یه سری دارو دادند .به مادرم رفته. کاری از دست من بر نمیاد؟ نه زیزم .مرسی که پرسیدی.نسیم لبخند زد و بعد به فکرش رسید که سوالی بررسه :آرزو جان! خبر تازه ای
شنیدی امروز؟
آرزو کمی فکر کرد و گفت :نه چیز خاصای نشانیدم ...چیه؟ نکنه تعرفه های
حقوق باال رفته؟
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نسیم خندید و سر تکون داد .وقتی از هم جدا شدند نسیم یک راست به اتاق
دکتر خانی _ موسس مرکز _ رفت .مرد طبق معمول پشت میز نشسته بود و با
ینک بزرگش مشااغول مهالعه بود با دیدن نساایم پوشااه رو کنار گذاشاات و
د ود به ن ش ستن کرد .ن سیم روی یکی از صندلی های سفید ن ش ست .مرد
ینکش رو برداشااات و با لبخندی گفت :نمره اش باال رفته دیگه بهتره مل
کنم.
نسیم فقچ لبخند زد و پرسید :دکتر الزمه چیزی رو با من در میون بذارید؟
ً
 قًد داشتم باهاتون تماس بگیرم ...فاهرا خودتون زودتر باخبر شدید.ً
 نه دقیقا.نسیم منتظران نگاه می کرد و متوجه شده بود که قرار نیست خبر خوبی بشنوه!
مرد باالخره به حرف اومد :می دونید که اینما یه مرکز خًااوصاایه ...تًاامیم
گرفتیم یه تغییری تو کادر بدیم.
... -
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 قرار شاده مشااورهایی رو که به صاورد ییر اساتخدامی اینما فعالیت میکنند یا رسمی کنیم یا...
نسیم به جاش جمله رو کامل کرد :ذرشون رو بخوایید؟
مرد د ستی به چونه اش ک شید و جواب داد :از اون جایی که شما خودتون دفتر
مشاوره دارید ...گرایشتون هم بالینیه و فرصت های شغلی خوبی داره...
نسیم سر تکون داد و گفت :بسیار خ ! متوجه شدم.
 با این وجود اگر مرکز نیاز به نیرو پیدا کرد شما در اولویتید.نساایم خوب می دونساات که از همون ابتدا مرکز همچین روزی رو پیشاابینی
کرده بود که کیس های زمانگیر با جل ساد متعدد رو به شون واگذار نمی کرد.
از صاا ندلی بل ند شاااد و با لبخ ند گ فت :ممنون که زودتر با من در میون
گذاشتید ...همکاری با این مرکز با ث افتخار من بود.
مرد دوباره لبخند زد و گفت :همچنین با ث افتخار ما هم بود .امیدوارم موفق
باشید.
 -خیلی ممنون.
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به طرف در ر فت و موق خروج خدا حافظی کرد .بیرون ا تاق نفس میقی
ً
ک شید و چند نانیه معهل موند .ا صش فکرش رو هم نمی کرد که روزی اخراج
بشه ...جال این بود که مشاورهای هم دوره اش مثل آرزو توی شرایچ مشابه
ای بودند ولی هنوز از این جریان خبر نداشااتند .شااااید این تعدیل نیرو فقچ
شامل نسیم شده بود .واقعا نمی تونست احساس ناراحتیش رو نادیده بگیره.
با بی شترین سر ت از ساختمون بیرون رفت و پ شت فرمون ن ش ست .قرار بود
ساار راه به فروشااگاه بره و برای خونه خرید کنه ولی حاال که یکی از مناب
ً
مالیش رو از دساات داده بود اصااش فرصاات مناساابی برای خرید به نظر نمی
رسااید .با وجود خرج هایی که گاهی برای موسااسااه می کرد و حاال جرئی از
شااخًاایتش شااده بود روی حق مشاااوره هاش حساااب باز کرده بود اما...
نگاهی به گونی ده کیلویی برنج انداخت که صبح خریده بود و پایین صندلی
کنار راننده گذاشته بود .نفسش رو بیرون فرستاد و ماشین رو روشن کرد .حاال
یا باید دوباره دنبال کار نیمه وقت توی مراکز م شاوره می گ شت یا تمام وقت و
تمرکزش رو روی دفتر خودش می گذاشت و تبلیک بیشتری براش می کرد.
ما شین رو راه انداخت و به طرف خونه روند .هر روز همین موق ها می ر سید
و شام درست می کرد .نًفش رو هم برای ناهار فردا کنار میذاشت که به دفتر
یا مرکز ببره ...با خودش فکر کرد دیگه مرکزی در کار نیسااات!! تا همین یک
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ماه پیش زندگیش خیلی روتین شااده بود ...اما این اواخر اتفاقاتی افتاده بود که
داشاات میلی متری روی زندگیش تانیر میذاشاات نساایم از این تغییراد آروم
باخبر بود و همین آزارش می داد ...اینکه کاری برای جلوگیری ازش نمی کرد.
از ًاار دیروز تا االن مدام تشش می کرد فکرش رو از رف تار دکتر شاافیق
منحرف کنه ولی نمی تون ست .نه اینکه روی کارش تانیر منفی بذاره فقچ فکر
ً
کردن بهش حس و حال خوبی می داد و نساایم دقیقا می دونساات این یعنی
چی.
ً
توی آینه نگاه کوتاهی به خودش انداخت .فاهرا تنها کساای بود که از مرکز
اخراج شده بود و این دلیل دیگه ای به جز دم توانایی حرفه ای نمی تون ست
ً
داشته باشه .شاید واقعا یه جای کارش می لنگید .شاید بهتر بود یه تمدید نظر
کلی کنه .حتی پرونده ی دکتر شفیق هم براش خیلی پیچیده تر از اونی بود که
فکرش رو می کرد .انگار ارزشاش فقچ در حد بی سار و صادا امضاا کردن یه
تاییدیه بود که حتی اطش اد توی پرونده اش رو هم کامل نکرده بودند!
پ شت چراغ قرمز ای ستاد و به فرو شنده های بادکنک و سی دی نگاه کرد می
ً
دونساات که تو خیابون های شاامال شااهر معموال از این خبرها نبود .دلش می
خواساات پیاده بشااه و به هر کدوم کارد موسااسااه رو بده .اما موسااسااه خیلی
کوچیک بود و بودجه ی کاریابی نداشت! بودجه ...بودجه ای که دکتر قول داده
ً
بود تامین کنه ...و ان ًافا این بار پی شنهاد و سو سه انگیزی انتخاب کرده بود.
این نشون می داد که خیلی خوب نسیم رو شناخته ...بهتر نبود که پیشنهاد رو
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قبول می کرد و به زندگی ادیش برمی گ شت .اینهوری فر صت بی شتری پیدا
می کرد تا تمربه اش رو باال ببره و توی مراکز دیگه به م شکل نخوره .حتی می
تون ست شرط بذاره که بعد از تایید هم دکتر چند جل سه ای به دفترش بیاد اما
چی او مدنش رو تضاامین می کرد؟ باورش نمی شاااد که داره در مورد اون
پیشنهاد جدی فکر می کنه!
چراغ سبز شد و ما شین رو راه انداخت .زیاد طول نک شید که داخل پارکینگ
آپارتمانش پارک کرد .کیسااه ی برنج رو بیرون آورد و به طرف پله ها راه افتاد.
جمعی از آقایون هم سایه کنار هم ایستاده بودند و از جمله ها شون پیدا بود که
در مورد ایق پشت بوم بحث می کنند .نسیم آهی کشید و به هزینه هاش فکر
کرد .سااشمی کرد و جواب گرفت .موق

بور از ک نارشااون صااادای آ قای

احمدزاده رو نشید :کمک نمی خواید؟
کیسه ی برنج رو توی دست هاش محکم تر گرفت و گفت :نه سنگین نیست.
احمدزاده از جم اجازه گرفت و درحالیکه به طرف نساایم می اومد گفت:
االن برمی گردم.
کیسه رو از دست نسیم گرفت و ادامه داد :بفرمایید!
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 ببخشید .زحمت شد.با هم باال رفتند و احمدزاده جواب داد :چه زحمتی؟ روزی چند بار این راه رو
میرم یه بار هم روش.
لبخند زد و نساایم هم جواب لبخندش رو داد .حقیقت رو می گفت بیشااتر از
همه ی همسااایه ها در حال رفت و آمد بود و اکثر مواق نساایم این اطراف می
دیدش .به همین خاطر از همه چیز خبردار می شااد .دوباره گفت :سااقف نم
ک شیده بود .این آقای محمدی باز فرش ش سته ...حاال قراره تا بارندگی شروع
نشده ایق کنیم.
 که اینهور! نگران هزینه نباشید نسیم خانوم! من آشنا دارم ارزون تر تموم می کنه.ً
نسیم دوباره لبخند زد .قبش هم به اسم صداش زده بود و نسیم دلیلی نمی دید
که اجازه نده .احمدزاده هم سر و یک دختر دب ستانی دا شت و تا به حال رفتار
بدی ازش سر نزده بود .در واق با همه ی همسایه ها صمیمی بود .خوشبختانه
هیچ کدوم از هم سایه ها با ن سیم بد تا نکرده بودند .جلوی در کی سه رو زمین
گذاشت و گفت :قراره خانواده تشریف بیارند؟
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 نه .مادرم تازه اومده. سشم برسونید! چشم ...خیلی ممنون.مرد دوباره به پارکینگ برگشاات و صاادای زنگ تلفن نساایم رو به داخل خونه
کشوند .سری کیسه رو توی آشرزخونه گذاشت و سراغ تلفن رفت .شماره ی
خونه ی پدر و مادرش افتاده بود .جواب داد :بله؟
 سشم نسیم! سشم ...خوبی مامان؟ بابا خوبه؟ نممان؟ زهرا؟فروغ با خنده گفت :همه خوبند ...اومدی؟ خسته نباشی.
 سشمت باشی .چه خبر؟ -از دیروز تا امروز؟
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نسیم خندید .مادرش ادامه داد :صبح زن مود رو دیدم.
نساایم لحظه ای سااکود کرد و بعد برای اینکه توجه مادرش رو جل نکنه
پرسید :خوب بود؟ چی می گفت؟
 همیشه چی میگه؟ تا نشست شروع کرد پز این و اون رو دادن. نیست که تو هم کم میاری!هر دو خندیدند.
 می گفت نشستند تاریخ روسی امینه رو تعیین کردند. ِاِ ...کی؟ افتاده بهمن. نزدیکه که. آره .می گفت خود امینه اینموری خواسااته که تابسااتون نیفته ...فامیل هایشوهرش از تهران میان.
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 اهوم ...البد کلی هم ازشون تعریف کرد. اقبالت بود که نبودی! ...شااما ها حوصااله تون نمی گیره .ید که یادته تو رودیده بود نهقش باز شده بود!
ن سیم گل سرش رو باز کرد و د ستی بین موهاش ک شید .ید رو خوب یادش
بود .زن موش شااروع کرده بود به تعریف از شااوهر امینه و در نهایت روس
انگلیساای ندیده اش .اون روز ان قدر از وح ید و روس و نوه اش گ فت که
مقاومت چند ساااله ی نساایم شااکسااته شااد .حتی مشحظه ی نامزدی به هم
خورده ی نسیم با وحید رو نکرده بود.
 الو ...نسیم! اینمام ...اووم ...داشتم یه چیزی می خوندم. مزاحم نباشم؟ -نه بابا ...تموم شد!
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 هیچی دیگه این هم از امروز ما... اهوم خوبی نسیم؟ً
به فکر اتفاق های اخیر افتاد .اصااش نمی خواساات مادرش بویی از ناراحتی
هاش ببره .حتی اگر ل تر می کرد و حرفی از ساایلی دکتر می گفت تمام
خانواده اش شبونه می اومدند .نمی خواست بهشون استرس وارد کنه .اگر پای
شااوهرش وسااچ بود هیچوقت انقدر کوتاه نمی اومد ولی مساائله این بود که
خودش مدا احساساد مرد رو تحریک کرده بود تا تستش کنه...
 آره .خوبم ...موندم شام چی درست کنم. ما کتلت داریم ...جاد خالی.صدای پدرش از اون طرف شنیده شد که می گفت :پاشو بیا! دلمون تنگه.
به این فکر کرد که این روحیه ی قاطی شدن با م شکشد مردم رو از پدرش به
ارث برده .پدرش هم سرش درد می کرد برای اینمور کارها .اما نممان زیاد تو
این خچ ها نبود.

296

 به بابا بگو «چشم»...دوباره صدای آهسته اش رو شنید و ادامه داد :االن چی گفت؟
 داره سر من یر میزنه که حرف زن مود رو پیش کشیدم.ن سیم خندید و گفت :وا سه من که مهم نی ست به خدا ...این دفعه اومدی بابا
رو هم بیار! خ ؟
 باشه .برو به کارهاد برس زیزم.حتی بعد از خداحافظی و قه کردن هنوز گوشاااه ای از ذهن نساایم درگیر
وحید و زندگیش اون طرف مرزها بود .خودش که بعد از این همه سااال هنوز
سر و سامون نگرفته بود و فکر نمی کرد هیچوقت تفاود خا صی توی زندگی
فعلیش ایماد بشه.
نیم سااا ت بعد مشااغول کتلت درساات کردن بود که فرشااته خانوم و هر دو
دخترش از پایین به دیدنش اومدند .گاهی بهش سر می زدند و یکی دو سا تی
می موندند .بر کس ِ خانواده ی ن سیم فامیل پر جمعیتی ندا شتند و بی شتر با
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دوساات و همسااایه ها رفت و آمد می کردند .گاهی هم نساایم رو برای ناهار
جمعه د ود می کردند و آقای ملکان رو می فر ستادند سراغ دو ست هاش تا
جم زنونه باشه .این توی تنهایی های یربت خیلی ینیمت بود.
یاساامن تکه ای ساای زمینی خشل از فرف کنار گاز برداشاات و زیر ل
جوری که فقچ نسیم متوجه بشه گفت :واسه ام خواستگار اومده.
نساایم قاشااق چوبی رو کنار گذاشاات و بی توجه به تابه ی کوچیک روی گاز
آروم پرسید :جدی؟ چرا مامانت هیچی به من نگفت؟
 نه ...یعنی هنوز که نیومده.چشم های نسیم ریز شد و دوباره قاشق رو برداشت .یاسمن نزدیک تر شد و
گفت :از بچه های دانشگاهه.
نساایم با خنده گفت :از کی تا حاال پساارهای دانشااگاه خواسااتگاری هم می
کنند؟!
 یاشار از اونمور پسرها نیست.نسیم آخرین دونه ی کتلت رو هم در آورد و زیر تابه رو خاموش کرد.
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 از سرخ کن استفاده نمی کنی؟ حوصله ی دنگ و فنگ ندارم.کتلت ها رو داخل دیس چید و گفت :پس از چمور پسرهاییه؟
 پسر خوبیه. پسرهای بد رو پیشونیشون شمت دارند؟یاسمن سکود کرد .به نظر بهش برخورده بود .صدای شقایق از پذیرایی اومد:
بیام کمک نسیم جان؟
 نه زیزم آخریش بود ...االن میاییم.رو به یاسمن اضافه کرد :این ترم دوم دانشگاهته نه؟
 -آره.
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 توی یه ترم فهمیدی هم پسر خوبیه هم قراره بیاد خواستگاریت؟ تا حاال چند بار خواسته به مامانش بگه که زنگ بزنند واسه قرار مدار ...ولیمن نذاشتم.
 چرا؟ به خاطر شقایق.صدای آروم صحبت کردن شقایق و مادرش قه شد و فر شته خانوم گفت:
چی پچ پچ می کنی یاسمن؟
یاسمن سری جواب داد :هیچی!!
 مگه شقایق چی شده؟ از من بزرگتره می ترسم ناراحت بشه. با خودش حرف زدی؟چشم هاش رو درشت کرد و جواب داد :نه!
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با هم م شغول چیدن میوه توی ب شقاب های میوه خوری شدند و ن سیم گفت:
می خوای من حرف بزنم؟
 نساایم جونم تو خودد روانشااناساای .من تمربی خوندم بلد نیسااتم مثل توً
حرف بزنم ...اصش نمی دونم چکار کنم.
 فقچ سه سال از تو بزرگتره... خ من که نمی تونم خواسااتگارهام رو رد کنم .شاااید هیچوقت واسااه اونخواستگار نیاد!
 اگر من باهاش حرف بزنم احساس بدی پیدا می کنه .انگار مشکلی داره. ... به نظر من حداقل یه ترم دیگه به خودتون فرصاات بدید .سااعی کن این آقایاشار رو خوب بشناسی بعد با خانواده اد در میون بذاری.
 -یعنی باهاش...
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 فقچ همکشساای باش! نیازی نیساات خیلی سااری از نظر احساااساای درگیربشی متوجه ای؟
 فکر کنم. هر خبری شد با مادرد یا من در میون بذار باشه؟یاساامن ساار تکون داد .فرف شااکشد و پیش دسااتی های میوه رو با هم به
پذیرایی بردند.
فرشته :مرسی دخترم .چرا زحمت کشیدی؟
نسیم :زحمتی نیست.
فرشااته :این روزها خیلی کم پیدا شااادی ...تو تعهیشد تنها نمون مریض
میشی.
شقایق :این هم از توصیه های تخًًی مامان.
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همه خندیدند و نساایم جواب داد :مشااغول پرونده هام ساارم گرم میشااه...
دوست هام رو هم بیشتر بیرون می بینم.
فرشته :پس خوبه.
ً
نساایم :تازه دوساات های دانشااگاهم اکثرا ازدواج کردند دیگه وقت واسااه من
ندارند.
خندید و یه سای از فرفش برداشات و به بقیه هم تعارف کرد .شاقایق گفت:
داشتم به مامان می گفتم ما هم بابا رو راضی کنیم کابینت ها رو وض کنه...
مال تو خیلی خوشگله.
نسیم :آره .دست صابخونه ی قبلی درد نکنه.
شقایق :من هر سری میام تعریف می کنم آخر چشم می خوره.
نساایم خندید .فرشااته دونه ی انگوری توی دهان گذاشااات .نساایم بابت
انگورهایی که براش آورده بودند تشکر کرد .فرشته پرسید :راستی نسیم جان...
می خواستم بدونم اون خیریه ای که توش کار می کنی برای همه است؟
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 اگه منظورتون اینه که تو همه ی زمینه ها فعاله یا نه؟ ...آره همینهوره. آخه من یه آشنایی دارم که تو محلشون یه خانواده ی بی بضا ت هست. اهوم ...باید خودش اطشع بده بعد مدیر موسسه سوابق رو بررسی می کنهمهمئن که شد...
 نه! خود خانواده ک مک های دولتی می گیره مردم م حل هم بهشااون میرسند.
 پس چی؟ واال من اتفاقی دختر کوچیکشااون رو دیدم ...به نظرم خیلی کوچیک میاومد .سنش رو پرسیدم گفتند  7سالشه.
 یعنی چند ساله می خورد؟  4ساله. -به نظر خودشون می نبود؟
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 چرا ...خانومه گفت بردن دکتر یه سری دارو داده گفته رشد می کنه.خ ؟فرشته بشقاب رو کنار گذاشت.
ً
 من حس کردم از بی پولی کش درمان رو کنساال کردند .دلم برای بچه خیلیسوخت.
نساایم از جاش بلند شاااد و به طرف تلفن رفت .از کشااوی میز تلفن کارد
موسسه رو بیرون آورد و به طرف فرشته گرفت.
 این کارد رو به آ شناتون بدید که به اون خانوم بده .بگید هر وقت تون ست باً
دخترش بیاد موسسه به خانوم پرچمی سفارش می کنم ...نه اصش بگید یکی
از پنمشنبه ها بیاد که خودم هم باشم.
فرشااته کارد رو داخل جی مانتوش گذاشاات و گفت :ممنون ...چقدر این
کارهایی که می کنی نواب داره به خدا.
نسیم :قابلی نداره .بارش روی دوش حامی های مالیه.
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و برای چندمین بار توی یه روز یاد دکتر و پیشنهادش افتاد.
شقایق :مامان تو هم االن خیر محسوب میشیا!
فرشته ضربه ی آرومی به پای شقایق زد و خندید .گفتگو دوباره به روال ادی
برگشااات .یاساامن توی فکر بود و حرف نمی زد ولی با بقیه می خندید .یک
سا تی با هم حرف زدند .نسیم خیلی اصرار کرد ولی برای شام نموندند .موق
رفتن نگاه معنی داری به یاساامن انداخت .امیدوار بود اتفاقی نیفته که ممبور
باشه خودش قبل از یاسمن چیزی رو با فرشته در میون بذاره.
در رو ب ست روی یکی از کاناپه های پذیرایی ولو شد و به پرده زل زد .م
روزی بود .توی این یکی دو ماه اخیر هر کس بهش می رسید یا سوال داشت
یا مشااکل .آروم روی صااورتش دساات کشااید ...نمی دونساات چند دقیقه
همونهور بی حرکت نشسته .زندگیش دیگه کم کم داشت کسل کننده می شد
و با هر سااکوتی که پیش می اومد ذهنش به طرف یه نفر می رفت که کمی
هیمان به زندگیش آورده بود .کمی هیمان با چ شم های آبی! لبخند ناخوا سته
اش رو جم کرد و موبایلش رو برداشاات .برای شاافیق اس ام اس نوشاات و
فرستاد :دکتر خانی سشم رسوند!
و منتظر پاسخی موند تا حدسش رو تایید کنه اما هیچ پاسخی نرسید...
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17
دوباره از پنمره به بیرون نگاهی انداخت .دکتر شفیق کنار بایچه ن ش سته بود و
با بیلچه خاک ها رو به هم می زد .نگاه نسیم سمت کیسه ی خاک بره کشیده
شد که گوشه ی بایچه به درخت تکیه داشت .دکتر همچنان ماسک و دستکش
پوشاایده بود .موق اومدن نساایم فقچ یه سااشم کوتاه کرده بودند .هیچ کدوم به
روی خودش نیاورده بود که دوشاانبه ی قبل اتفاقی افتاده! نساایم نمی تونساات
پشااات این ماساااک حس و حال صااورد مرد رو از کار کردن توی حیاط
ً
تشخیص بده ولی فاهرا مثل هفته ی اول روی آتیش نبود...
ً
مخ ًو صا حاال که دا شت خاک زیر گل های پاییزه رو وض می کرد .انگار
ً
ً
کش از زمین کنده شده بود .نسیم دقیقا همین رو براش می خواست که این کار
رو به زور گردنش انداخته بود .اینکه کمی از زندگی ادیش دور بشاااه و چند
سا ت رو فقچ برای خودش وقت بذاره .البته قًد نسیم فقچ کار روی بایچه
نبود!! صدای خانوم پرچمی نسیم رو به خودش آورد :هنوز نیومدند؟
نسیم چشم هاش رو از دکتر گرفت و به در حیاط برگردوند جواب داد :نه.
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از کنار پنمره ی دفتر حرکت کرد و روی صندلیش جلوی میز مدیر ن ش ست.
لبخندی به پیرمرد رو به روش زد و گفت :ولی همین موق هاست که برسند.
مرد ساار تکون داد .خانوم پرچمی اضااافه کرد :آره با من تماس گرفتند .نگران
نباشید!
 براشون زحمت نشه؟ نه اگر انمام دادن کاری از هده اشون خارج باشه قبول نمی کنند. خدا مرشااون بده ...این شااهرداری انقدر من پیرمرد رو تا طبقه ی چهارمکشوند پا برام نمونده.
بعد روی زانوش دست کشید و ادامه داد :آسانسور هم که بلد نیستم.
ن سیم توی دلش خندید و نگاهی به چ شم های خندون پرچمی انداخت .یک
رب می شااد که منتظر بود تا ماهان همراه یکی از همون دخترهای بازداشااتی
بیاد .این مرد هم برای پرونده ی خونه اش که توی طرح شااهرداری افتاده بود
احتیاج به راهنمایی حقوقی ماهان داشاات .البته ماهان فقچ می تونساات بهش
مشاااوره بده چون تخًااًااش در زمینه ی دیگه ای بود .یکی از آشااناهای
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موس سه مرد رو به اینما معرفی کرده بود .دو دقیقه بعد ضربه ای به در خورد و
خانوم پرچمی گفت :بفرمایید! این هم از آقای وکیل.
همه به طرف در نگاه کردند .ما هان همراه نینا وارد اتاق مدیر شاااد .پیرمرد
جلوی پاش با حالت ذرخواهانه ای نیم خیز شاااد ولی ماهان قبل از بلند
شاادنش رسااید و اجازه نداد .مرد دوباره نشااساات .این خاکی بودن ماهان بین
جوون های این روزگار خیلی کمیاب بود چه برسه به کسی که از کانادا برگشته
ً
و تحًیشد الی داره .احتماال به همون پدربزرگش رفته بود که پایه گذار این
موسسه بود .ماهان سرش رو سمت نسیم برگردوند و با دیدن لبخندش لبخند
زد .نسیم متوجه شده بود که هر بار ماهان رو مشغول کارهای موسسه می بینه
ناخودآگاه لبخند روی صورتش میاد.
گفتگوهای معمولی و احوالررساای ها انمام شااد .تمام مدد نینا ساااکت و بی
حو صله گو شه ای ای ستاده بود .ماهان کنار پیرمرد ن ش ست و شروع به خوندن
ً
برگه هایی کرد که توی دست لرزون مرد بود .گفت :شما کش مخالف آزادراهید
یا مسئله سر قیمته؟
 هم مخالفم ...هم ...با این پول جایی بهم نمیدند .به هر کی گفتم میگهشده به زور کار خودشون رو می کنند.
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 نه پدر جان! به زور هیچ کاری نمی کنند .باید توافق صورد بگیره. خدا از زبونت بشنوه بابا.نساایم برای خانوم پرچمی ساار تکون داد و در حالیکه به طرف نینا می رفت
گفت :ما باال صحبت می کنیم.
روی بازوی دختر دساات کشااید .نینا تکیه اش رو از دیوار گرفت و بازوش رو
ق کشید تا نسیم دستش رو برداره .بعد دنبال نسیم راه افتاد .با هم از پله ها
باال رفتند به همون اتاق قبلی .ن سیم گوشه ای ن ش ست و گفت :ب شین! خ سته
میشی.
ً
 اصش باورم نمیشه ...گیر زامبی ها می افتادم بهتر از شما بود!! چی شده مگه؟ من  25ساااالمه! مگه بچه ام که هر کاری می خوام بکنم باید زیر نظر یکیدیگه باشه؟!
... -
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 هر حرفی بزنم باید ورم دارند بیارند اینما که مددکار باهام حرف بزنه! خندهداره!
 به خاطر حرف هایی که زدی نیاوردنت ...گویا از کاری که براد پیدا کردندراضی نیستی.
 معلومه که راضی نیستم! چه یبی داشت؟ً
ً
 اوال که تمام مدد همه دارند بهمون چپ چپ نگاه می کنند .نانیا قرارهلباس زیر بدوزیم!!
 تولیدیه درسته؟ آره. -کار که ی نیست.
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با خنده ی ًبی روی صورد بدون آرایشش دست کشید و مشغول قدم زدن
ً
تو اتاق شااد .احتماال تو خونه ای که براشااون جور کرده بودند اجازه ی آرایش
هم نمی دادند .پرسید :نینا االن مشکلت فقچ کاره؟
ایستاد و به نسیم زل زد.
 من ست ال پرال می پوشیدم حاال بشینم آشغال بدوزم؟؟ با پول یکی دیگه می پوشیدی! خ باشه .مگه می دزدیدم؟ خودشون با رضایت کادو می دادند!! ...ً
 اصش من اگر آقا باالسر می خواستم که شهر و خانواده ام رو ول نمی کردم! نینا از یه نفر که این موردها رو زیاد دیده قبول کن! ...این مدل زندگی هیچآینده ای نداره.
 -حال که داره ...این کاری که شما واسه من جور کردید حال هم نداره!
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نساایم لبخند زد و گفت :من مخالف اینکه از خانواده دور شاادی یا می خوای
مستقل باشی نیستم .تو همه جای دنیا جا افتاده ولی تو ایران هنوز تابوئه .خود
من تنها زندگی می کنم...
نینا ابروش رو باال انداخت اما افهار نظر نکرد.
 ولی با خانواده ام رابهه ی خیلی خوبی دارم .هر وقت بتونیم همدیگه رو میبینیم .همیشه ی خدا هم دلمون واسه هم تنگ میشه.
 ... فکرش رو بکن! دسااتت که تو جی خودد رفت .یه مدد که موسااسااه ومساائول های اون خونه دیدند همه چیز طبیعیه ...می تونی بری جدا بشاای.
موقعیت های شغلی بهتر براد پیش میاد درس می خونی پیشرفت می کنی.
 ... بعد که برای خودد کساای شاادی حتی می تونی دوباره با خانواده و فامیلترفت و آمد کنی .این دفعه با افتخار!
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نینا پوزخند زد .ن سیم توی صورتش می خوند که برای ر سیدن به این زندگی
راه دور و درازی رو برای خودش ت ًور می کنه .از جاش بلند شد در حالیکه
به طرف دختر می رفت گفت :دانشگاه رفتی؟
 نه بابا! همه رو اون تو نوشتم.به پایین ا شاره کرد .منظورش پو شه ی روی زمین بود .ن سیم دوباره گفت :من
نخوندم .هیچ جور مدرکی نداری؟
ً
 نه من اصش وقت نکردم!نسیم مشغول فکر کردن شد .به طرف پنمره ی اتاق رفت و به بیرون نگاه کرد.
چه کار دیگه ای می تونساات برای این دختر جور کنه؟ چه کاری که نه کساای
چپ چپ نگاهش کنه و نه نیازی به مهارد خاصاای داشااته باشااه؟ اون پایین
دکتر کارش با بایچه تموم شااده بود .حیاط از همیشااه تمیز تر نشااون می داد.
حتی راهروها و اتاق ها هم تمیز تر بودند .چند تا قوطی بزره از انواع ضاااد
فونی کننده کنار در اتاقک نگهبانی چیده شااده بود .باالخره پزشااک بودن یه
حساااساایت هایی رو به همراه داشاات که مردم ادی خوب درک نمی کردند.
ً
حتما با پول خودش خریده بود موسسه بودجه ی این کارها رو نداشت .نسیم
جلو تر خم شد تا ببینه دکتر م شغول چه کاریه ...دا شت بره ها رو از سر راه
جم می کرد و یه جاروی دسااته بلند رو به هر طرف می کشااید .نساایم به یاد
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س ارایدار مدرسااه اش توی اهواز افتاده بود .یه پیرمرد ساایاه چهره که با بچه ها
خوب بود ولی با بزره تر ها بداخشقی می کرد .می گفت «شااما بچه ها هنوز
راه زرنگی رو یاد نگرفتید!» نسیم سر تکون داد و ناگهان جرقه ای تو ذهنش زده
شد .نینا از کنار گوشش گفت :م تیکه ایه نه؟
 چی؟! اومدنی نخ دادم پا نداد ...دیگه م س تخدم ها هم کشس میذارن واساااهآدم!!!
نساایم زیر خنده زد و از کنار پنمره ق رفت .حرف از دکتر نزد .در وض
گفت :یه فکری به ذهنم رسید.
 که من رو باهاش آشنا کنی؟نسیم چشم یره ای رفت و ادامه داد :گواهی نامه داری؟
 آره. -میونه اد با بچه ها چهوره؟
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نینا شونه باال انداخت و ل هاش رو قوس داد.
 واسه چی می پرسی؟توی این دو سااه بار گفتگو نساایم به این شااناخت نساابی ازش رساایده بود که
ً
بدونه به جز دوستی با بچه پولدارها و احتماال مردهای متاهل مایه دار خشف
دیگه ای برای گذروندن زندگیش انمام نمیده .پرساید :ماشاینی چیزی ساراغ
نداری؟
 یه پراید شریکی با دو ست هام دارم ...همون هایی که باها شون زندگی میکردم.
دوباره دایش تازه شد و ادامه داد :از وقتی افتادید به جونم ...نتونستم باهاشون
حرف بزنم!!
 اون ها جزء گذشته ی تو هستند.نینا با چشم های پر از سوال بهش زل زد.
 -دوست داری راننده ی سرویس بچه ها بشی؟
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نینا به فکر فرو رفت و کم کم حالت گرفته ی چهره اش باز شاااد .پرسااید:
سرویس مدرسه؟
 آره من مدیر یه مدرسه ی دخترونه رو میشناسم .صبح و بعد از فهر. اوووم ...بد نیست. بقیه ی روزد رو هم می تونی به کارهای دیگه برساای ...اگه کار جدیدیپیش اومد می تونی در کنار این کار اون رو هم انمام بدی!
 خو به .این خیلی بهتر از قبلیه ...ولی ...از کما معلوم به من کار بدند؟ اونمسرویس مدرسه.
ً
 باهاشون حرف می زنم .فعش قول صد در صد نمیدم.... -
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 کار آقای یری نواز که تموم شااد تو رو می رسااونه همون خونه .من شاانبهً
میام دنبالت با هم میریم مدرسااه ببینیم چی میشااه .هنوز ماه مهریم ...حتما
جای خالی دارند.
نینا سر تکون داد و به زور گفت :ممنون.
به هر حال نساایم منتظر شاانیدن این نبود .بعد از چند دقیقه صااحبت در مورد
اوضاااع خوابگاه و بقیه ی دخترها به طبقه ی پایین برگشااتند .کار ماهان هم
تموم شااده بود و داشاات پیرمرد رو بدرقه می کرد .نساایم تمام ًاار منتظر
فرصااتی بود تا با ماهان حرف بزنه توی راهرو موند و نینا رو به اتاق پرچمی
راهنمایی کرد .از شی شه های ورودی راهرو می دید که موق برگ شتن ماهان به
داخل چ شم های دکتر شفیق براش خچ و ن شون می ک شه .ماهان با نزدیک
شدن به نسیم گفت :این باز چشه؟
ً
و با انگشت به پشت سرش اشاره کرد .نسیم اصش نمی تونست حدس بزنه چه
اتفاقی بین این دو نفر افتاده که با ث شاااده ماهان با اون همه طب بلند در
مقابلش از کوره در بره یا بی ادب بشااه .ماهان هوا رو بو کشااید و با شاایهنت
گفت :ولی کارش درسته ها!
بوی خوب شوینده های معهر تو ف ضا پیچیده بود .ن سیم جدی پر سید :آقای
یری نواز وقت داری حرف بزنیم؟
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صورد ماهان هم جدی شد و گفت :اتفاقی افتاده؟
 نه... کسی چیزی گفته؟و با اخم به انتهای راهرو نگاه کرد .جایی که هیکل ممسمه وار دکتر تو دیدرس
بود.
ن سیم مقدمه چینی رو کنار گذا شت و پر سید :شما من رو به کارفرمای دکتر
شفیق معرفی کردی؟
از همون اب تدا تع م کرده بود که چرا از بین این ه مه دفتر مشااااوره و
روانشناس دفتر اون باید انتخاب می شد .ماهان باالخره سر تکون داد و تایید
کرد.
 چرا چیزی بهم نگفتی؟ -چه فرقی داشت؟
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ً
 اصش شما که حقوق خوندی با کارفرمای ایشون تو بیمارستان چه رابهه ایداشتی که...؟
 ... من گیج شدم! دکتر ممیدی از آ شناهای منه ...من هم چون در جریان او ضاع شفیق بودمشما رو بهش معرفی کردم.
این می تونساات دلیل صاامیمیت ماهان تو چند ماه اخیر باشااه .حتی یه بار از
نسیم خواسته بود که «ماهان» صداش بزنه .شاید با دکتر شفیق مسئله ی حل
ن شده ای دا شت و می خوا ست از ن سیم برای تشفی کردن ا ستفاده کنه .ن سیم
پرسید :چرا؟
ماهان خنده ی کوتاهی کرد و بعد از مکث و نگاهی که انگار از روی ناباوری
ً
بود جواب داد :واق عا می پرساای چرا؟ ب عد از این ه مه وقتی که با هم
گذروندیم؟
 -من متوجه نمیشم!
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 نسیم! تو درست ترین آدمی هستی که من تا حاال دیدم.ن سیم به چ شم های تیره اش زل زد تا دلیل این تعریف رو بفهمه .ماهان قدمی
به جلو برداشااات .نساایم دقیق نمی دونسااات توی کانادا چه خبره ولی می
دونساات که توی ایران از اون خبرها نیساات!! قدمی به ق برداشاات و منتظر
تو ضیح موند .ماهان ادامه داد :تو همی شه طرف حق رو می گیری اهل ر شوه
نیستی سهل انگاری نمی کنی ...مهم تر از همه خام فاهر یه آدم نمیشی.
ن سیم به یاد دو شنبه ی قبل و ح سی افتاد که از نزدیکی دکتر بهش د ست داده
بود .ذاب و جدان گر فت .نه! دی گه ا جازه نمی داد م ثل جلساااه ی پیش
ا تبارش لکه دار بشه .رو به ماهان گفت :بیشتر همکارهای من همینهورند!
 من که اون ها رو نمی شناختم نمی تونستم مهمئن باشم. ... ولی این رو می دونم که قضاود تو ادالنه است ...یادد باشه نسیم! اگر یهآدم مشکل فکری و اخشقی داره نمی تونه شغل های حساس داشته باشه!!
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ً
انگار ماهان واقعا نگران این پرونده بود .نسیم سر تکون داد و گفت :بله .نیازی
نیست شما به من یادآوری کنی!
ماهان دسااتش رو توی هوا بلند کرد و با ناراحتی گفت :به هر حال دخالت من
تو این موضوع در همین حده ...دوست ندارم پسفردا صفت هایی که فقچ به
خودش میاد رو بچسبونه به من!!
 ... به اندازه ی کافی بهم ضرر زده!دندون هاش رو روی هم فشااار داد .نساایم تا به حال ماهان رو انقدر دلخور
ندیده بود .پرسید :چه ضرری؟
ماهان چند نانیه مکث کرد و بعد آروم جواب داد :نابود کردن ِ زیزترین کسم.
در حالیکه به اتاق مدیر اشاره می کرد ادامه داد :بفرمایید!
هنوز قدمی برنداشته بود که نسیم با صدای آهسته گفت :می تونم بررسم...
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ماهان روش رو چرخوند و منتظر نگاهش کرد .نسایم جمله رو کامل کرد :پای
یه زن در میونه؟
صورد ماهان توی هم رفت و بدون جواب وارد اتاق مدیر شد .نسیم با نگاهی
به انتهای راهرو دنبالش به داخل رفت .دکتر شفیق سر جاش نبود و نسیم نمی
دون ست باید چه فکری دا شته با شه .ماهان هم که خیلی جدی خوا سته بود
نساایم سااوالی ازش نررسااه و پاش رو به ماجرا باز نکنه .حالت صااورتش موق
حرف زدن با خانم پرچمی همچنان گرفته بود .خیلی زود خداحافظی کرد و
رفت .نینا رو هم همراه خودش برد.
نساایم چند دقیقه ای کنار پرچمی موند که منتظر اومدن خواهرزاده اش بود.
مرد جوونی که دندانرز شک بود و گاهی مثل ن سیم و ماهان و خیلی های دیگه
تو کارهای موسسه کمک می کرد .حتی چند مورد درمان رایگان هم قبول کرده
بود .خانوم پرچمی مثل اینکه چیزی یادش افتاده باشااه گفت :راسااتی ...دکتر
شفیق یه صحبت هایی می کرد.
 در چه مورد؟ -گفت می تونه یه حامی مالی جور کنه برای موسسه ...فکرش رو بکن!
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نسیم نفسش رو با آه بیرون فرستاد .خانوم پرچمی ادامه داد :گفت بستگی به تو
د
داره؟ چی شده؟ خیر پیدا کردی؟
 ... می دونی که چقدر وضعیت بودجه بحرانیه؟ اون مسئله... ... قابل پیگیری نیست ...متاسفانه.پرچمی با ناامیدی به صااندلیش تکیه داد و بعد از چند نانیه گفت :خانومی
وقتت رو با پرچونگی نگیرم؟!
ن سیم با سر جواب منفی داد .در واق می خوا ست که دکتر زودتر بره تا رو در
ً
رو نشند اما فاهرا مرد قًد رفتن نداشت .باالخره نسیم از رو رفت و با خانوم
پرچمی خداحافظی کرد .طول راهرو رو قدم زد توی حیاط نگاهش رو سمت
در انداخت و م س تقیم به راهش ادامه داد ولی با صاادای دکتر متوقف شااد:
تشریف می برید؟
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به طرفش چرخید و گفت :بله.
دکتر لباس هاش رو مرت پوشاایده بود و آماده ی رفتن بود .کت تک قهوه ای
روشن و پیراهن و شلوار قهوه ای سوخته .نسیم با گفتن «خدانگهدار» به طرف
در رفت .دکتر هم دنبالش راه افتاد .جلوی در موسااسااه قبل از اینکه نساایم در
ماشااینش رو باز کنه دکتر به ساامتش رفت و پرسااید :امروز چهور بودم؟
پیشرفت داشتم؟
نساایم با لبخند کوچیکی نگاهش کرد و جواب داد :نمی دونم امروز چک
نکردم!
ً
 جدا؟؟؟جلوتر اومد و با پهلو به در ما شین تکیه داد که خیلی می به نظر می ر سید.
حرکتی نبود که نسیم از آدمی با شخًیت دکتر شفیق انتظار داشته باشه .مرد
سرش رو خم کرد تا صورتش به ن سیم نزدیک تر با شه .آ سته گفت :فکر می
کنی نفهم یدم ت مام مدد من رو ن گاه می کردی؟ ...بذار بگیم « چک می
کردی!».
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نساایم کمی از این جمله جا خورد .چند لحظه با دهان باز بهش خیره شااد و
باالخره گفت :همونهور که گفتید داشتم کارهاتون رو چک می کردم!
دکتر پوزخندی زد و با ابروی باال رفته حالت چهره اش رو همچنان پر طعنه
نگه دا شت .صورتش رو پایین تر آورد و درحالیکه که انگ شت هاش رو روی
بازوی ن سیم می گذا شت گفت :یا من چ شمت رو گرفتم یا کار دو شنبه ام رو
جدی گرفتی!
نساایم بازوش رو ق کشااید و خودش رو به اون راه زد :کدوم کار؟ متوجه
نمیشم!!
و ادای فکر کردن درآورد اما مثل همیشااه نتونساات جلوی لبخندش رو بگیره.
دکتر هم لبخند گشادی زد ...بعد از چند نانیه ناگهان به حالت ادی برگشت
انگشت هاش رو سری جدا کرد و از در ماشین فاصله گرفت .نسیم که با دیدن
این تغییر حالت کنمکاو شده بود پرسید :چیزی یا...
ً
 مدا من رو پنمشنبه ها می کشونی اینما؟ً
از در ما شین دورتر شد .ن سیم گفت :قبش هم گفتم ...چون پنم شنبه ها خودم
هستم که...
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 که ماهان من رو تو این وضعیت ببینه؟ پنمشنبه ها همه وقت آزاد دارند .من یری نواز شما بقیه.دکتر بی توجه به حرف های نسیم اضافه کرد :که من ماهان رو ببینم؟ ...تو رو
کنارش ببینم؟
نساایم آب دهانش رو قورد داد .ضااربان قلبش تند تر شاااده بود .دکتر می
خوا ست چی بگه؟ چرا برای ن سیم اهمیت دا شت که این مرد در موردش چه
حسی داره؟!
 مشاورم رو کنار دشمنم!نساایم نفسااش رو بیرون فرسااتاد و به فکری که به ساارش زده بود توی دلش
خندید .در ما شین رو باز کرد و گفت :پس سعی کنید م شاورتون رو تبدیل به
دشمن نکنید!
پ شت فرمون ن ش ست و رو شن کرد .نگاهی به صورد اخموی مرد انداخت
انگار هنوز نمی دون ست چه ح سی باید ن سبت به ن سیم دا شته با شه .گاهی
سعی می کرد نزدیک ب شه و گاهی بهش بی ا تماد بود ...از همون فا صله ای
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که ایستاده بود با انگشت به شیشه اشاره کرد .نسیم شیشه رو پایین کشید و
دکتر با همون اخم ها گفت :سشم من رو هم به دکتر خانی برسون!!!
این بار نسیم هم اخم کرد و جدی گفت :پس این جور کارها هم ازتون بر میاد!
 چمور کاری؟ دکتر خانی!دکتر حرکتی از روی بی خیالی به ل هاش داد و گفت :شاید!
ن سیم با تا سف سر تکون داد و کمربندش رو ب ست .شی شه رو باال داد و راه
افتاد.
18
ینک مهالعه اش رو از صاورد برداشات و در حالیکه با انگشات شا ست و
اشاره گوشه ی چشم هاش رو ماساژ می داد گفت :تو این سه هفته زیاد پیش
نرفته!
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سگرلو هم که رو به روش اون طرف میز نشسته بود به پشتی صندلیش تکیه
داد و با سر تایید کرد .صندلی توی سکود کتابخونه به قز قز افتاد .دور تا دور
اتاق  18متری پر از قفسااه های کتاب بود .کتاب هایی که اورجینال و ایل به
زبان انگلیساای بودند .کارن هر جلد رو با قیمت گزاف تهیه کرده بود .کتاب
های فارساای بیشااتر هدیه های تقدیمی از بقیه ی همکارهاش بود و ارزش
معنوی داشت.
به کایذهای روی میز نگاه کرد .این اولین تألیفش نبود .شوه بر مقاله های
معتبرش کتاب های مختلفی هم نوشااته بود که مربوط به چند سااال قبل می
شد .وقتی سرش کمتر از حاال شلوغ بود و دنبال ا سم و ر سم می گ شت...
شلوغ! ...به بیکاری یکی دو ماهه اش فکر کرد ...نه دیگه شلوغ نبود .بهترین
کار برای گذروندن این همه وقت خالی تحقیق و تألیف بود ...تا شاااید کمک
می کرد از بیکاری دیوونگی به ساارش نزنه .سااگرلو از صااندلی بلند شااد و
شااروع به قدم زدن داخل اتاق کرد .روی بعضاای از کتاب ها دساات کشااید و
دست آخر گفت :کلکسیون خیلی خوبی جم کردی.
ً
این اولین بار بود که به آپارتمان جدید کارن می اومد .کارن قبش بیشااتر اهل
رفت و آمد بود ولی توی این یک سااال فقچ خودش بود و این آپارتمان .تنهایی
ً
رو به ه مه چیز ترجیح می داد و فاهرا بق یه هم درک می کرد ند .دی گه حتی
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یادش رفته بود که سااال های قبل با چه الگویی زندگی کرده و چقدر اطرافش
شلوغ بوده .سگرلو ادامه داد :البته به پای کتابخونه ی قبلیت نمی رسه!
کتاب توی د ستش رو ب ست و زیرچ شمی به کارن نگاه کرد تا کس العملش
رو موق یادآوری خونه ی قبلیش ببینه .کارن نفس میقی ک شید و حرفی نزد.
چند ضربه به در خورد و زن مسنی که هفته ای یک بار برای سر و سامون دادن
به خونه و تمیزکاری می اومد به داخل ساارک کشااید و گفت :آقای دکتر اجازه
هست؟
هر دو مرد به اون طرف نگاه کردند و کارن گفت :بله؟
 این هفته چه خورش هایی دوست دارید براتون درست کنم؟سااگرلو با لبخند به کارن خیره شااد .کارن جواب داد :فرقی نمی کنه فقچ
توش بادممون نداشته باشه.
 چشم.زن بیرون رفت و در رو بست .سگرلو به حرف اومد :بد نگذره!
 -یه هفته یذای فریزری بخوری خوش میگذره؟
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 از یذای بیرون که صد در صد بهتره!کارن سر تکون داد .هیچوقت حاضر نبود معده اش رو بسرره به آشرزها و مواد
اولیه ای که نمی شناخت .سگرلو ادامه داد :من هم مادر بچه ها رو بفر ستم
بره یه دونه از همین خانوم ها بیارم هر چی دوست دارم برام برزه.
اشاره ی دیگه ای به زن کارن .این روزها هر کس بهش می رسید می خواست
حال و هواش رو ت ست کنه .کارن هم ق ًد ندا شت گزک به د ست ک سی بده
حتی دوست هاش .آروم خندید و گفت :به امتحانش می ارزه.
سااگرلو کتاب رو به قفسااه برگردوند و خواساات دوباره پشاات میز بشااینه که
چ شمش به گو شه ای از قف سه افتاد و اخمی از دقت روی پی شونیش ن ش ست.
دست دراز کرد و دفترچه ی صورتی کارن رو بلند کرد و نشونش داد .با گیمی
به کارن زل زده بود و کارن جوابی نداشااات .دفترچه رو تکون داد و با تعم
پرسید :مال توئه؟
... -
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چشم هاش روی دفترچه و بعد صورد کارن چرخید .فقچ همین مونده بود که
پ شت سرش حرف در بیاد و سایل دخترونه جم می کنه!!! یا از اون بدتر اگر
بازش می کرد و جمله های مسخره رو با دستخچ کارن می خوند .چشم هاش
خیره و پر از سااوال بود .کارن دسااتش رو زیر میز محکم مشاات کرد و بعد بی
خیال گفت :مال نوه ی این خانومه ...هفته ی پیش همراهش بود جا گذاشت!
سااگرلو نفس راحتی کشااید و با خنده ای که حالت صااورتش رو وض می
کرد گفت :ترسوندیم!
 برگردیم سر کارمون.سگرلو دفترچه رو سر جاش گذاشت و پشت صندلی برگشت .کارن اتود رو
برداشاات و ساراغ کایذ رفت .به خیر گذشااته بود .تمرکزش رو به کار داد .قرار
بود یه مممو ه ی سه جلدی با همکاری هم بنویسند .سگرلو نورولوژیست
بود و تخًااص کارن هم جراحی مغز و ا ًاااب بود .کلید پروژه رو چند ماه
پیش زده بود که فرف یک سال تموم بشه ولی حاال با این همه وقت آزاد کارن
ً
جلد اول تقریبا آماده شااده بود .سااگرلو هم که به برده داری دانشااموهاش
شهرد داشت و هر قسمتی که وقتی براش نداشت گردن اون ها انداخته بود.
رو به کارن گفت :مهمئنی می خوای ضااایعاد مغزی رو باز کنی؟ به نظر من
فقچ رو تومورها وقت بذاریم.
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 خیلی کلی میشه .این سه جلدیه همه انتظار جزئیاد دارند.سگرلو به ادد همی شگی یکی از لپ هاش رو باد کرد و بعد گفت :همون
مقاله هامون رو د سته بندی می کردیم ترجمه اش می شد کتاب دیگه! ک سی
به این چیزها دقت نمی کنه.
کارن پوزخندی زد و جواب داد :اگر من می خواسااتم اینهوری بنویساام که
سااالی دو تا کتاب می دادم بیرون! االن پنج ساااله کم و بیش ...دارم رو این ها
کار می کنم.
لپ تاپ رو ساامت سااگرلو چرخوند تا مانیتور رو نشااونش بده .این همه
وسااواس به خرج دادن ها نتی مه اش این بود ...کارن بی کار بود و ام ثال
سگرلوها تو شهر خالی هفت تیرکشی می کردند! سگرلو ابروش رو باال داد
و کارن اضافه کرد :اگه می خوای کنار بشی همین االن بگو!
قبل از این اتفاقاد و معلق شدن کارن با شنیدن پیشنهادش برای شروع کتاب
حتی نمی تونست خوشحالیش رو پنهان کنه .اینکه اسم کارن کنار اسمش می
اومد براش افتخاری بود اما حاال اینهوری مردد به کارن نگاه می کرد ...جواب
داد :نه! ...فقچ می ترسم فرصت نکنم.
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 هر وقت دیدی نمی رساای فقچ ل تر کن! فًااال تو رو حذف می کنم وخودم ادامه میدم.
سگرلو تک سرفه ای کرد و حرفی نزد .کارن می دونست زیاده روی کرده .به
هر حال تو این دوران ِ ته ک شیدن رفاقت ها همین چند تا دو ست رو باید نگه
می داشت .آروم تر گفت :منظورم اینه که اجباری در کار نیست ...می تونیم به
جای کتاب رو مقاله ای چیزی کار کنیم.
سااگرلو لبخندی زد و ساار تکون داد .گفت :می دونم .بدفکری هم نیساات.
شاید خود تو هم نرسی به این کارها...
کارن سرش رو بلند کرد و با چشم های ریز شده پرسید :چهور؟
کش و قوساای به ل های باریکش داد و در جواب گفت :همه مون شااایعه ها
رو شنیدیم.
کارن کمی امیدوار شااد .شاااید خبر جدیدی درباره ی بیمارسااتان و ریاسااتش
پخش شااده بود .شاااید باالخره فهمیده بودند که یاوری نمی تونه رقیبی برای
کارن باشه .خودش رو بی خبر نشون داد و گفت :چه شایعه ای؟
سگرلو خندید.
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 دست بردار! ...بیمارستان تازه تأسیس رو میگم. آهان! ...آره یه صحبت هایی شده.خ ؟ً
 خ چی؟ فعش که وضعم اینه. خیلی بدشانسی آوردی. آره.کارن می دونست که برای یه دکتر سی و هفت هشت ساله خیلی بعید بود که
ضو هیاد امنای بیمارستان بزرگی ب شه چه برسه به ریا ست .این همه رو با
تشش بی وقفه و توانایی هاش به دساات آورده بود و حاال ممکن بود از دساات
بده .به خاطر یه اتفاق! اتفاقی که ساار زندگی خوبش نازل شااد و همه چیز رو
ازش گرفت ...فقچ آرزوهاش مونده بود که اون هم کم کم داشت رو به نابودی
می رفت .آهی کشید ...حدود یک سال با روح و روانش بازی شده بود .کدوم
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خدایی به این راضاای می شااد؟ این چه تقدیری بود؟ با صاادای سااگرلو به
خودش اومد :باید هوای رفیق هاد رو داشته باشی!
کارن سر تکون داد و با لبخند گفت :اگر به اونما برسم باید هوای خیلی ها رو
داشته باشم!!
 نگرانیت به خاطر دادگاهته؟ بابا اینما ایرانه. می ترسم به من که رسید همه ضابهه مدار بشن! از حق نگذریم ...بهانه های زیادی تو همین یه سال دستشون دادی! می دونم. ولی نگران نباش! بعضی ها رو میشناسم که اگر حساب بانکیشون رو شارژکنی کاری می کنند ورق برگرده.
کارن دستش رو زیر چونه زد و منتظر توضیح موند.
 اگر بخوان شا رو هم روز جلوه میدن .خیلی راحت می تونند همه چیز روبه نف تو نشون بدن!

336
ً
 این خیلی ها دقیقا کی هستند؟سگرلو با لبخند بشکنی زد و گفت :ژورنالیست!
ابروهای کارن خود به خود باال رفت .فکر جالبی به نظر می رسااید .کارن می
شد قربانی تهمت ماهان .نگاه ها همه وض می شد.
 اگر بتونند تر و تمیز از آب در بیارند نه اینکه بدتر گند بزنند. می خوای باهاشون یه گفتمان زیرزمینی داشته باشم؟کارن به حرفش خندید و گفت :بدم نمیاد.
دوباره ضااربه ای به در خورد و کارن پلک هاش رو محکم بساات و باز کرد.
همون خانوم مسن گفت :آقای دکتر ببخشید!
 بله؟ -رخت چرک هاتون رو بردارم ماشین رو روشن کنم؟

به من بگو لیلی

337

 بردار! چشم.خواست در رو ببنده که سگرلو سری گفت :خانوم!
زن مکث کرد و کارن می دون ست قراره چی بگه ...سگرلو ادامه داد :دفتر نوه
تون جا مونده.
زن که نمی دونست منظورش چیه به صورد کارن خیره شد و گفت :من که...
ً
 مهم نیست .بعدا میدم ...در حال حاضر بذار به کارمون برسیم!و به در اشاره کرد .صورد زن کمی گرفته شد سری ذرخواهی کرد و بیرون
رفت .سااگرلو کمی چپ چپ نگاهش می کرد کارن شااونه باال انداخت و
گفت :پولش رو می گیره!
سگرلو نظری نداد در وض پرسید :کی برمی گردی؟

338
کارن می دونست تا االن خبرجلسه های مشاوره اش به گوش سگرلو رسیده
جواب داد :هر وقت اون مسخره بازی های مشاوره تموم بشه!
 مسخره بازی؟!! ... پس همچین هم خوش نمیگذره!کارن با یادآوری چهره ی مشاااورش لبخند زد .پنمشاانبه ی قبل به این نتیمه
ً
رساایده بود که بامزه اساات مخًااوصااا وقت هایی که می خواساات با لبخند
اشتباهی که کرده رو جم و جور کنه .هر چند انقدر از معیارهای کارن فاصله
داشاات و موقعیتش پایین تر بود که حتی به وقت گذرونی باهاش هم فکر نمی
کرد.
 بد نیساات ...به یه زن خوشااگل پول میدن تا هفته ای یه سااا ت رو با منبگذرونه!
سگرلو بلند زیر خنده زد و گفت :خانومه؟!
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کارن سر تکون داد.
 اگر مرد بود که پنج دقیقه هم خودم رو معهل نمی کردم.سگرلو هنوز می خندید .بهتر بود که فکر کنه کارن آلترناتیوی داره ولی وا سه
تفریح به جلسااه ها ادامه میده .دوباره هر دو مشااغول مهالعه ی فًاال های
همدیگه شدند .چند دقیقه بعد کارن از جاش بلند شد و به بهانه دادن دفترچه
به زن بیرون رفت .صاادای ماشااین لباس شااویی می اومد .زن داشاات روی
مبلمان رو گردگیری می کرد .وارد اتاق خوابش شد و موبایلش رو روشن کرد.
روی کس گربه ی دفترچه د ست ک شید و داخل یکی از ک شوها قایمش کرد.
با خچ اصلیش شماره ی لیلی رو آورد .حرف زدن در موردش با ث شده بود
به جوری که از هم جدا شده بودند فکر کنه .چون با هاتف قرار دا شت ممبور
بود کنار ما شین لیلی طوری رفتار کنه که توی کس های هاتف رابهه ا شون
خودمونی تر به نظر برساااه .هاتف روش های خاو خودش رو برای ساااابقه
درست کردن داشت و کارن می دونست اگر ممبور بشه از این سابقه استفاده
می کنه .اما نمی دونساات لیلی االن چه برداشااتی از کارش داره! شااماره رو
گرفت .بعد از چند بوق جواب داد :بله؟
صدای خیابون می اومد .این دختر هم که همیشه تو خیابون می چرخید!
 -سشم
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 سشمبعد از چند نانیه سااکود کارن گفت :زنگ زدم اگه ...اگه ...اووومً ...اار
پنمشنبه موق رفتن من...
 رک حرفتون رو بزنید!  ...Okمی خوام رفتارم رو به شقه و این مزخرفاد تعبیر نکنی! به اندازه ی کافی اقدامتون جدی بود که نشه به شقه ربهش داد. ... بیکار کردن مردم انقدر چیز رمانتیکیه؟ً
فاهرا ذهنشااون دو جای مختلف بود .کارن از این زاویه به قضاایه نگاه نکرده
بود .فقچ چند تا تماس با آ شناهاش گرفته بود که مهمئن ب شه لیلی برای مدتی
از اون مرکز مشاوره بیرون میاد فقچ برای اینکه حساب کار دستش بیاد! ولی...
دوباره صداش رو شنید :چرا؟ که کار خودد زودتر راه بیفته؟
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 انتخاب خودد بود. به هر حال خوشحالم که به خاطر دم تواناییم نبوده! ... خودم می خواستم از اونما بیام بیرون و انرژیم رو روی دفتر خودم بذارم. خیلی به خودد مغروری خیال... وقت ندارم ...خدافظ.گوشاای رو قه کرد و توی کیف چرمش انداخت .حوصااله ی یر شاانیدن از
دکتر شفیق رو ندا شت .به خ ًوو حاال که می دون ست چه کاری ازش سر
زده .نینا کنار دیوار معهل ایسااتاده بود تا گفتگوی نساایم تموم بشااه .به طرفش
رفت و گفت :بریم!
 مهمئنی قبول می کنند؟نسیم به تابلوی سر در مدرسه ی دخترونه نگاه کرد.
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 چند دقیقه دیگه می فهمیم.نینا آهسااته گفت :من نمی تونم این همه وقت دور مردها رو خچ بکشاام .گفته
باشم!
 تا وقتی تحت اسکان موسسه ای باید ر ایت کنی. قول نمیدم.ً
ن سیم نف سش رو با آه بیرون فرستاد .با هم از در بزره حیاط وارد شدند .مدا
زنگ تفریح بچه ها رو انتخاب نکرده بود تا ساختمون خلود تر باشه .یکی از
کشس ها رو برای ورزش بیرون آورده بودند .دختربچه های کوچولو با مانتو و
شالوار یا سی و مقنعه ی سفید .ن سیم به صورد نینا نگاه کرد که چ شم هاش
ً
روی بچه ها می چرخید و لبخند کمرنگی داشاات .فاهرا با همچین شااغلی
راحت کنار می اومد .شغلی که هم د ست و پا گیر و سخت نبود هم د ستور
بده نداشت .حتی می تونست بعد از رسوندن بچه ها مسافر جا به جا کنه.
ً
به طرف دفتر مدیر رفتند .نسیم کادر دفتری اینما رو می شناخت قبش به چند
تا از بچه های بی ب ضا ت اینما کمک کرده بود .ضربه ای به در باز زد .خانم
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مدیر که داشت با تلفن صحبت می کرد با دست به داخل اشاره کرد .نسیم و
نینا وارد اتاق شدند .زن گفتگوی تلفنی رو زود جم کرد و رو به ن سیم گفت:
این هم خانوم مددکار ما...
ن سیم لبخند زد .بین کادر سن و سال دار این مدر سه سن ن سیم خیلی کم
نشااون می داد و هر بار خانوم مدیر می دیدش یه شااوخی ای باهاش می کرد.
هرچند می دونست که رشته ی نسیم مددکاری نیست.
 سشم سشم خانومی ...این همون دخترمونه که پشت تلفن گفتی؟ بله.زن سر تا پای نینا رو برانداز کرد .ن سیم ازش خوا سته بود که تا جای ممکن با
فاهر موجه بیاد .نینا هم با این مانتوی دکمه ای بلند و مقنعه ی م شکی سنگ
تموم گذاشته بود .مدیر ازش پرسید :رانندگیت که خوب هست ان شاالله؟
 بله ...همه ی دوست هام یه دوره پیش من گذروندند تا حرفه ای بشن!زن ابروش رو باال انداخت و سر تکون داد.
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 خیله خ  ...اینما همیشه ماشین کم میاد بچه ها رو سرشکن می کنیم توبقیه ی ماشین ها ...شما از کی میای؟
نینا با خوشحالی گفت :همین فردا.
 خوبه .من با مدیر بچه های بعد از فهر هم حرف می زنم.نسیم تشکر کرد و نینا گفت :قبوله؟ تموم شد؟
زن با نگاهی به فرمی که نسیم بهش داده بود زمزمه کرد :خانوم ِ...
داخل مو س سه خودش رو نینا معرفی کرده بود اما بعد ممبور شده بود مدارک
شااناسااایی بده نگاهی به نساایم انداخت و بعد رو زن که مشااغول خوندن بود
گفت :فریبا صالحی.
مدیر نگاه مرددی به نسیم انداخت و گفت :بله خانوم صالحی...
ً
نساایم مدا حرفی از دلیل اومدن نینا به موسااسااه نزده بود تا قبل از دیدن خود
ً
دختر تًاامیم به رد کردنش نگیرند .خانوم مدیر احتماال فکر می کرد با دختر
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یکی از خانواده های تحت پو شش مو س سه طرفه .ادامه داد :می شه چند لحظه
بیرون منتظر باشین تا من و خانوم محسنی یه صحبتی داشته باشیم؟
نینا اخم کوچیکی کرد و گفت :مشکلی نیست ...می تونید جلوی خودم بگید!
 خ ...فرم رو روی میزش گذاشاات و در حالیکه دساات هاش رو روی هم قفل می
کرد گفت :دخترم! مساائولیت بچه های مردم با منه نمی تونم تو ماشااین هر
کسی سوارشون کنم!
نساایم با ساار تایید کرد و گفت :اما این اولین بار فریبا بوده .االن تحت نظر و
سرپرستی موسسه است.
زن مدتی رو توی سکود به بررسی نینا گذروند و بعد گفت :می تونم یک ماه
آزمایشی سرویس معلم ها رو براش بذارم .تا ببینیم بعد چی میشه ...مشکلی
نیست؟
نسیم به صورد نینا خیره شد و دختر شونه باال انداخت .جواب داد :باشه.
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 پس برگه ی ضمانت نامه تون رو به خانوم معاون بدید زمانبندی و م سیر هارو ازش بررسید.
نینا به نساایم نگاه کرد و حاال اخم پیشااونیش بزرگتر شااده بود .نساایم از مدیر
پرسید :ضمانت؟
زن با تعم جواب داد :آره دیگه!
نسیم :حقیقتش...
نینا :از همه ی راننده هاتون ضمانت می خوایید؟
ً
این بار مدیر هم اخمی کرد و جدی تر گ فت :ران نده های این ما معموال از
آشناها و بستگان کارکن ها هستند.
نینا روش رو ساامت پنمره ی رو به حیاط برگردوند .نساایم از تک تک واکنش
هاش می دید که دوست داره این شغل رو بگیره و حاال می دونه که نمیشه! این
دختر رو در ست نمی شناخت ولی از خودش شناخت دا شت .می دون ست
اهل اینکه ک سی رو د ست خالی برگردونه نی ست .رو به مدیر گفت :من خودم
برگه ی ضمانت رو امضا می کنم.
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نینا با تعم به طرفش چرخید و به صورتش زل زد .خانوم مدیر گفت :ولی...
 با وجود تمام کارهایی که تونسااتم برای این مدرسااه و خیلی جاهای دیگهبکنم ...حرف من رو قبول دارید؟
مدیر دوباره ساکت شد و فاهر نینا رو چک کرد .بعد نگاهش رو به چشم های
مًاامم نساایم دوخت و شاامرده شاامرده گفت :همونهور که گفتم ...یک ماه
آزمایشی...
نساایم لبخند زد و تشااکر کرد .نینا دوباره به چشاام هاش خیره شااد ولی حرفی
نزد .مدیر چند نکته رو در مورد ورود و خروج و بچه ها و معلم ها ساافارش
کرد .تمام مدد نینا ساارش رو پایین انداخته بود .وقتی با هم بیرون رفتند تا با
معاون صحبت کنند نینا بازوی نسیم رو گرفت تا بایسته .رو در رو ایستادند و
نینا گفت :واسه چی اونموری گفتی؟ تو که من رو نمیشناسی؟
 امیدوارم که شناخته باشم. با «امیدواری» بچه های مردم سالم می رسند خونه؟!! -وقتی راننده اشون اینهوری نگرانشون باشه آره!
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 ... هنوز هیچ لمی نابت نکرده اگر کساای یه بار سااررشااته ی زندگیش رو ازدست بده باز هم تکرار می کنه!
نسایم به راهش ادامه داد و صادای نینا دوباره متوقفش کرد :من ساعی می کنم
مشکلی درست نکنم.
نسیم به طرفش چرخید .نینا ادامه داد :نه برای بچه ها ...نه برای تو!
نساایم قدمی برداشاات .بازوش رو گرفت و در حالیکه حرکتش می داد گفت:
می دونم ...بیا بریم.
ً
و توی دلش اضافه کرد «واقعا امیدوارم».
19
پله های کوتاه رو طی کرد و وارد سااالن انتظار کوچیک دفتر شااد .طبق معمول
هم خلود بود و هم منشی به خاطرش از جا بلند می شد.
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 سشم دکتر ...خسته نباشید!برای زن جوون که چشم هاش پر از کنمکاوی بود سر تکون داد .ده دقیقه زود
اومده بود زن گفت :تشریف داشته باشید االن جلسه اشون تموم میشه.
کارن روی یکی از صااندلی های چوب و چرم تیره نشااساات و منتظر موند .دو
دقیقه بعد در اتاق مشاور که از اینما خوب دید نداشت باز شد و پسر جوونی
بیرون اومد .فاهرش خیلی مرت بود و دساتکش های سافیدش از دور جل
توجه می کرد .بهش نمی خورد اهل روانکاو باشاه! صادای گفتگوی صامیمی
پسر با لیلی رو از جلوی در شنید و پوزخند زد .پسر از راهروی کوچیک بیرون
اومد و با لبخند از منشاای خداحافظی کرد .منشاای فایلی رو از دساات لیلی
گرفت و کارن خواست بلند بشه که زن گفت :نه!
 بله؟ خیلی زود اومدید چند دقیقه اجازه ی استراحت بدید!بعد لبخند زد که کارن جوابش رو نداد و با اخم ساار جاش لم داد .دختره ی...
حاال واسااه اش کشس هم میذاشاات! رو به روش خانوم مساانی وقت چشاام
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پزشکی دا شت و خیلی خیره نگاه می کرد .کارن آهی ک شید و سرش رو پایین
انداخت .باالخره بعد از یکی دو دقیقه منشی گفت :بفرمایید داخل!
و با دست در اتاق رو نشون داد .کارن با قدم های سنگین به همون طرف رفت.
داخل اتاق مثل همیشااه تمیز و مرت بود .ترکی رنگ های قهوه ای روشاان و
کرم اینما رو دوسااات داشااات .طبق ادد دفترچه ی روزانه رو روی میز
گذاشاات و خودش رو روی کاناپه انداخت .به این فکر کرد که تا به حال چند
نفر روی این کاناپه نشااسااتند و به لبخند لیلی نگاه کردند .با وجود اینکه چند
دقیقه جلوی در معهلش کرده بود اما به نظر کج خلق نمی رسااید .کارن بدون
مقدمه پرسید :مگه صبح ها دفترد نیستی؟
از سوال ناگهانی کمی جا خورد ولی جواب داد :بیشتر مواق  ...از اونمایی که
جای دیگه مشغول نیستم!!!
کارن ا شاره به اخراج اخیرش رو ن شنیده گرفت و گفت :شنبه کما بودی که تو
روم قه کردی؟
لیلی ابروهاش رو باال داد و همچنان با لبخند گفت :من که خدافظی کردم!
 -من که نکردم!
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 رفته بودم ضاامانت کساای رو برای کار کنم ...همون دختری که پنمشاانبهدیدی.
و لبخندش کمی پررنگ تر شد .کارن نمی دون ست چی به ذهن دختر ر سیده!
ولی از دست بی احتیاطیش کفری بود.
 ضمانت واسه یه دختر ِ ...قلت رو از دست دادی؟باالخره لبخند لیلی پاک شد و به جاش اخم کوچیکی نشست.
 قرار نیست در مورد من حرف بزنیم! این چیزی از بی فکری تو کم نمی کنه.چند نانیه توی سکود به هم خیره شدند و بعد لیلی پر سید :شما شروع می
کنی یا من؟
کارن در حالیکه آسااتین های پیراهن اندامیش رو تا می زد جواب داد :باز هم
درباره ی دانشگاه و بیمارستان براد قًه تعریف کنم؟
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 نه ...درباره ی خانومت بگو! بعد از  5جل سه دیگه وقت شه به م سئله ا صلیبرسیم.
دوباره یه پیشگویی دیگه .می خواست بگه که می دونه همه چیز به یزاله برمی
گرده .کارن آسااتینش رو ول کرد و گفت :چی می خوای بدونی که ماهان بهت
نگفته؟
 ... خیلی چیزها در مورد زن من می دونه!! باز همون بحث قدیمی! پس چی زیر گوش هم می گفتید؟ ... شاید می خواد تاریخ رو تکرار کنه ...ادای برادرها رو براد در میاره .نه؟؟با پوزخند ادامه داد :آره اولش همینموری شروع می کنه!
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 شاید هم می خواد مشکل بودجه ی موسسه رو حل کنه!کارن دندون هاش رو روی هم فشاااار داد و لیلی نفسااش رو با صااادا بیرون
فرسااتاد بعد شاامشاایرش رو یشف کرد و گفت :خدایا! شااما چرا به همه چی
شک داری؟
کارن بلند تر از معمول گفت :همه ی دنیا تو روم بلند شااده معلومه که به همه
شک دارم!
متوجه شد که با هر دو انگ شت ا شاره خودش رو ن شون میده .د ست هاش رو
ا ندا خت و روش رو برگردو ند .لیلی از جا بل ند شاااد و ک نارش روی کا نا په
نشست.
ً
 دشمن تو دشمن من نیست ولی من مسلما دوستتم. ... چرا فکر می کنی نسبت به زندگی تو بی تفاوتم ...بعد از همه ی کارهایی کهکردی من هنوز دارم به نوان مشاورد ادامه میدم .چقدر بی انًافی!
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 ... اگر حرفی نزنی ممبورم از یری نواز بررساام ...با اینکه گفته نمی خوادوارد این جریان بشه.
کارن پوزخند زد.
ً
 اتفاقا خوش صحبت تر از تو هم هست.سری به سمتش برگ شت و گفت :آره ...مثل همین پ سر قبل من که نی شش باز
بود؟!
لیلی حرفی نزد فقچ سرش رو با تا سف تکون داد که کارن رو بی شتر ًبانی
می کرد.
ً
 حتما داری از فضااولی می میری که بدونی ماهان چه ربهی به زندگی منداره!
... -
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 خ  ...برادرزنمه! جوابت رو گرفتی؟ من نررسیدم!و دوباره همون لبخند پیروزی به صااورتش برگشاات و این حس بهتری به کارن
می داد .ساارش رو به پشااتی کاناپه تکیه داد و به رو به رو خیره شااد .به میز کار
لیلی که درسااات مقابل کاناپه بود تا وقتی روی صااندلیش میشااینه دید
م س تقیمی داشته باشه .به سه دقیقه نکشید که از کنار کارن بلند شد و به میز
کارش تکیه داد تا کارن ممبور باشه به اون نگاه کنه .دست به سینه پرسید :چه
جوری با زنت آشنا شدی؟
ذهن کارن به سمت سال های دور و دراز برگشت .به دوران رزیدنتیش .جواب
داد :نزدیک ده سال پیش تو بیمارستان باهاش آشنا شدم.
 اون هم پزشکه؟ نه. بیمارد بود؟ -نه دختر یکی از استادها بود ...خوشگل شیک پوش خانواده دار...
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 همه چی تموم ...به قول مادرم.کارن به شکلک روی صورد لیلی لبخند زد و ادامه داد :هر وقت به پدرش سر
می زد تو جم هیمان می افتاد.
لیلی کف دست هاش رو از دو طرف به لبه ی میز چسبوند و گفت :پس رقی
شقی هم داشتی!
 اینهوری ایسااتادن به سااتون فقراتت لهمه می زنه ...بعد ها با ث کمردردمیشه.
لیلی ا تنایی نکرد و همچنان برای جواب خیره موند .کارن گفت :آره .خیلی
ها خواستگارش بودند ...ولی اون فقچ یه نفر رو می خواست!
و جوری لبخند زد که منظورش رو برسونه .اضافه کرد :در واق فقچ برای دیدن
یه نفر می اومد و می رفت.
 -از کما انقدر مهمئنی؟
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 از خودش شنیدم.لیلی ساار تکون داد و گفت :به خاطر همینه که به همه ی دخترها توصاایه می
کنم خیلی واضح و مکرر ابراز شقه نکنند!!!
کارن خندید و گفت :رو من که جواب داد رفتم گرفتمش.
بعد با نگاهی به هیکل لیلی ادامه داد :فکر کنم هنوز هم جواب میده!
دختر نگاهش رو دزدید به جمله ی آخر کارن توجهی نکرد و پرسااید :پس
خیلی زود ازدواج کردید؟
ً
 تقریبا زیاد طول نکشید. خانواده ها هم مشکلی نداشتند؟ نه! در واق پدرش بیشتر از من مشتاق بود!نسیم توی سکود به چشم های دکتر زل زد .به زحمت و با وسچ کشیدن پای
ماهان تونسته بود سر صحبت رو باز کنه ولی حاال چیزی ییر طبیعی توی این
رابهه نمی دید که کمکی برای از بین بردن تنش های روحی دکتر باشاااه .این
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مرد رو به روش شبیه یه شوهر معمولی بود و نسیم سعی می کرد ناامیدیش رو
پشت کلماد پنهان کنه .بعد از وقفه ی کوتاهی به حرف اومد :پس کنار هم یه
زندگی خوب دارید دکتر؟!
 به اسم صدام کن!نسیم هم موافق بود .همیشه مراجعینش رو به اسم صدا می زد .کم کم باید یخ
رابهه ا شون یه جوری آب می شد .صمیمیت کمک می کرد که مرد گره ها رو
زودتر باز کنه و د ست از خرابکاری کردن تو زندگی ن سیم برداره .سرش رو به
ق چرخوند و اسم کوچیک دکتر رو از گوشه ی فایل روی میز خوند.
 کارن! اسم اصیلی داری.برگشات و به صاورد مرد نگاه کرد که پوزخند زده بود .دلیلش رو نفهمید ولی
می دون ست ق ًدش از پیش ک شیدن این م سئله جواب ندادن به سوال ن سیم
بوده .نه می خواساات مله کنه نه قًاادش هل دادن کارن به جریانی بود که
انقدر واضح مدام ازش فرار می کرد .همه چیز رو باید سر وقت انمام می داد.
ن گاه کارن هنوز ساار تا پاش رو برا نداز می کرد و حس میبی به جونش
مینداخت.
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تا به حال از نگاه خیره ی هیچ مردی انقدر معذب نشده بود .سعی کرد با لحن
ادی صحبت کنه.
 یری نواز با ازدواجتون مخالف بود؟ اون موق ایران نبود ...کی به نظر اون اهمیت میده!ً
 شما یه مرد موفق و تحًیل کرده ای اصش چرا باید مخالف باشه؟ شاید ...شاید حسادد می کنه .چه می دونم!د ستش رو توی هوا تکونی داد و ساکت شد .ن سیم از تغییراد صورد کارن
می دید که آمادگی ادامه ی این بحث رو نداره .ساارش رو پایین انداخت و به
موضااو ی فکر کرد که بحث رو وض کنه .کارن از روی کاناپه بلند شااد و
نسیم آهسته پرسید :مادرتون اسمتون رو انتخاب کرده یا پدرتون؟
صداش رو از نزدیک تر شنید :کی به این چیزها اهمیت میده؟
 با خانواده اتون کم رفت و آمد می کنید؟صداش باز هم نزدیک تر شده بود :فود شدند ...من تک فرزند بودم.
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ً
نسیم سرش رو بلند کرد دقیقا رو به روش ایستاده بود .قدم آخر رو برداشت و
فاصله ی بینشون رو به حداقل رسوند .نسیم یافلگیر شده بود و نمی دونست
باید چه حرکتی کنه.
 مگه نمیگم اینهوری به مهره هاد فشار میاد؟!ن سیم آب دهانش رو قورد داد و خوا ست حرفی بزنه که حرکت انگ شت های
کارن روی سااتون فقراتش کلماد رو از ذهنش پروند .صااورتش بیش از حد
نزدیک بود .چهور ممکن بود اون گفتگو به اینما کشاایده باشااه .همین چند
دقیقه پیش در مورد زنش حرف می زدند! دست چرش روی شکم نسیم نشست
و صداش از کنار گوشش شنیده شد :انداختن وزن به جلو به مرور زمان با ث
میشه دیسک بین مهره ها بیرون بزنه .درست تکیه بده!
ن سیم خودش رو جم کرد و صاف ای ستاد .در حالیکه به ق هلش می داد
گفت :گفتید اسم خانمتون چیه؟!
انگشت های کارن ناگهان جدا شد جلوی صورد نسیم جواب داد :یزاله.
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و کم کم دساات هاش رو ق کشااید .این چمور شااوهری بود؟ حلقه توی
د ست دا شت ولی بابت هیچ کدوم از این اتفاق ها خمالت نمی ک شید!! حتی
اگر اختشفی هم دا شتند دلیل این رفتار نمی شد .ن سیم با خون سردی و لحنی
که برای آروم کردن اسااتفاده می کرد گفت :اینهوری نمیشااه راحت صااحبت
ً
کرد ...لهفا ق بایستید دکتر!
 کارن! بله کارن.ق تر رفت ولی دور نشد .دوباره همون نگاه خیره به چشم هاش برگشته بود
و نسیم ق ًد پر و بال دادن به احساساد متناقض خودش رو نداشت .آهسته
به حرف اومد :شما بهتر از من درباره ی اخشق پزشکی می دونید ...درباره ی
ضوابچ بین دکتر و بیمار ...درباره ی محدودیت ها و قوانین حرفه ای...
کارن لبخندی زد و گفت :نه تو پزشکی نه من بیمار!
نساایم از پشاات گوش انداختن های کارن خنده اش گرفته بود .باید یه بار برای
همیشه این جریان رو تموم می کرد .گفت :همون قوانین برای دفاتر مشاوره هم
نابته.
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کارن ساار تکون داد و در حالیکه دو باره جلو می اومد گفت :آره ...قوانین
دست و پا گیری اند!
صورتش رو پایین تر آورد و نسیم که کنمکاو بود تا آخر این ماجرا رو ببینه بی
حرکت ایستاد .کارن اضافه کرد :اما یه جمله ی معروفی هست که میگه...
جلوی ل هاش جمله رو تموم کرد :قانون واسه شکستنه.
نگاه نسیم روی صورد مرد چرخید که از این فاصله رد ریش تازه اصشح شده
اش واضااح تر دیده می شااد .چشاام هاش روی ل های کارن نابت موند اما
کارن ناگهان فاصله گرفت و با دفترچه ی صورتی که از پشت سر نسیم برداشته
بود به طرف پنمره قدم زد .زمزمه کرد :یا یه چیزی تو همین مایه ها!!
نساایم نفس حبس شااده اش رو بیرون فرسااتاد .خوشااحال بود که با حرکت یا
حرف م سخره ای شرایچ رو از این ناجورتر نکرده .م شخص بود که ق ًد این
مرد فقچ دست انداختن نسیمه و بس ...همون کاری که جلوی در موسسه هم
انمام داده بود .بی ا تنا به چشم های سردرگم نسیم به منظره ی بیرون نگاه می
کرد .وقتی سکود طوالنی شد به سمتش چرخید .هر دو د ستش رو به ن شونه
ی ت سلیم باال برد و گفت :با شه ...م سائل شخ ًی خارج دفتر .خوبه لیلی
خانوم؟!
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 نسیم محسنی! من لیلی رو ترجیح میدم.نسیم تشش دیگه ای نکرد نمی خواست درگیری دوباره ای شروع بشه .کارن
دفتر رو نشون داد و گفت :امروز نخوندی!
ن سیم سعی کرد اتفاق چند دقیقه پیش رو به گو شه های تاریک ذهنش ب سرره.
االن وقت احساساتی شدن نبود .جواب داد :این هفته می برم خونه که با دقت
بخونم.
 با دقت؟ می خوام ببینم از توش چی در میاد!کارن ابروش رو باال ا ندا خت و گ فت :چه بهتر! نزد یک بود آبروم رو جلوی
همکارم ببره!
 -چرا؟

364
شونه اش رو تکونی داد و گفت :تو کتابخونه ام پیداش کرد.
 انقدر به وجهه ی مردونه اد اهمیت میدی؟ کی نمیده؟ این چیزی نیست که به طرح و رنگ بستگی داشته باشه .با این حال می تونیوضش کنی.
حرکتی به ل هاش داد و بی خیال گفت :فعش بهش ادد کردم.
نسیم سر تکون داد و گفت :پس پنمشنبه پسش میدم.
به طرف کارن رفت و دفترچه رو از دسااتش گرفت .با طمأنینه گفت :هنوز به
سوال من جواب ندادی!
کارن چشمک کوچیکی زد و پرسید :کدومشون؟
 -تو تمام این سال ها زندگی خوبی با هم داشتید؟
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کارن سرش رو سمت پنمره برگردوند و بعد از سکود کوتاهی باالخره جواب
داد :تو این سال ها زندگی خوبی داشتیم ...به جز وقت هایی که از هم...
جمله اش رو با صدای آهسته تری تموم کرد :دور می شدیم.
بعد چرخید و بلند تر گفت :هنوز ت ًمیمت درباره ی پیشنهادم وض ن شده؟
کمک هزینه به موسسه.
نسیم به چشم هاش زل زد که حاال ریزتر شده بود و شبیه گرگی که طعمه اش
رو زخمی کرده و منتظر مرگشااه نگاه می کرد .نگاهی که داشاات تمام تهدید
های ملی شده و نشده رو به یادش می آورد .جواب داد :نه!
کارن پوزخندی زد و دوباره پرسید :بعد از من جلسه ی دیگه ای هم هست؟
نسیم به طرف صندلیش رفت و همزمان گفت :نه .این آخریه.
کارن به سا تش نگاه کرد .هنوز ده دقیقه از جلسه باقی مونده بود.
 حاضر شو برسونمت ...دارم میرم. -ده دقیقه مونده!

366

 وقت اضافه هم می گیری؟نسیم آروم خندید و کارن ادامه داد :بقیه ی جلسه رو تو راه حرف می زنیم!
 ولاا... دیدم ماشینت جلوی در نیست!نساایم مکثی کرد و با بشتکلیفی به اطراف چشاام چرخوند .پرسااید :مله
دارید؟
ً
 تقریبا.فکر بدی هم نبود .ممبور نمی شد منتظر تاکسی بمونه .نسیم از هر چیزی که
می تونست این رابهه ی بی معنا و می رو تبدیل به یه دوستی معمولی کنه
ا ستقبال می کرد .اینهوری کارن راحت تر با م شکشتش رو به رو می شد و به
نتیمه می ر سید .تا همین حاال هم اگر از نو سان های لحظه ای چ شم پو شی
می شد خیلی پیشرفت داشتند .سر تکون داد و گفت :خیله خ .
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پوشااه های روی میزش رو دسااته بندی کرد و آماده ی رفتن شااد .ده دقیقه بعد
داخل ماشااین کارن منتظر حرکت بود .کارن ماشااین رو روشاان کرد .نساایم
نگاهی به ق انداخت تا ببینه خانوم ایمانی پشت پنمره هست یا نه! دوست
نداشت با دیدن نسیم تو ماشین کارن برداشت یلهی داشته باشه .کسی پشت
پنمره نبود .کارن سمت خیابون اصلی روند و پرسید :نگران منشیتی؟
 بله. چرا نرفت؟ با چشم پزشکی مشترکه خانوم دکتر تا ش می مونه.دفترچه ی صااورتی رو داخل کیفش گذاشااات و ادامه داد :چرا توی دفترچه
حرفی از خانومت نیست؟
 دفترچه ی شخًی منه نه خانومم. شاید اگر اختشفت با خانواده اش... -چرا امروز ماشین نیاوردی؟
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 ... هوم؟ ... جواب نمیدی؟نساایم آهی کشااید و گفت :نمی خوام وقتی ضااروری نیساات تک ساارنشااین
بیارمش .مگه نمی بینی آلودگی هوا رو؟؟
کارن خندید و با دو انگ شت ا شاره و شستش ضربه ی کوچیکی زیر چونه ی
نسیم زد و همزمان گفت :پس طرفدار محیچ زیست هم هستی.
ن سیم سرش رو ق ک شید و اخم کرد .قرار نبود به بهانه ی مشاور بودن سر
هر چیزی مدارا کنه .کارن دوباره گفت :چیه؟ ...االن که دیگه خارج دفتریم!
نساایم با تعم نگاهش کرد .هدف این آدم رسااوندن نبود .چرا هر وقت حس
می کرد دارند به هم نزدیک میشاان یه اتفاقی می افتاد که خشفش نابت می
شد؟
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 ایستگاه مترو رو رد کردیم نگه دار! ... با شمام! نگه دار!ن سیم می تون ست تکون خوردن فک کارن رو از نیم رخش ببینه .بدون اینکه به
نسیم نگاه کنه گفت :آروم!
نسیم جدیت بیشتری به صداش منتقل کرد.
 این دیگه وسچ جلسه نیست که من مرا اد حالت رو کنم.دستش رو به طرف دستگیره برد که به محض توقف ماشین پیاده بشه.
 میخوام پیاده شم.ولی کارن بر کس سر ت ماشین رو باال برد و داخل بزرگراه انداخت.
 -دکتر میخوام...
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 آروم بشین!نساایم با دهان باز به نیم رخ مرد زل زده بود .کارن نگاهش رو از جاده گرفت و
برای لحظه ای به چشاام های نساایم دوختً .اابانی بود و نساایم دلیلش رو
درساات درک نمی کرد .کارن تمام طول جلسااه حالش خوب بود و حتی حس
شوخ طبعی هم دا شت اینقدر زود تغییر حالت دادن چیز قابل چ شم پو شی
ً
ای نبود .نسیم بلندتر از قبل گفت :گاهی اصش نمی فهممت!!!
 گفتم آروم! از خوش اخشقی من سو استفاده نکن!نسیم به «خوش اخشقی» پوزخند زد و گفت :کما میری؟
کارن ًبانی داد زد :مرکز همراز!
 ... پس فکر کردی کما؟ با  4تا جلسااه ی روانکاوی اشااقت شاادم دارم میبرمت خونه ام؟؟ چند سالته؟ 14؟
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نسیم توی سکود از شیشه به بیرون نگاه کرد .کارن کمی آروم تر گفت :داشتم
شوخی می کردم که فضا دوستانه تر بشه.
 من شوخی های فیزیکی رو دوست ندارم .تا به حال چند بار تکرار کردید!!! باشه هر جور راحتی ...من از خدامه ممبور نباشم با کسی که ازش خوشمنمیاد دوستانه رفتار کنم!
نسیم دستش رو محکم مشت کرد و با لحن آروم گفت :توی جلساد خودد
باشی بهتره تا اینکه چیزی رو وانمود کنی!
سااعی نکرد به مرد کناریش نگاه کنه تا تانیر حرفش رو ببینه .امروز به اندازه ی
کافی ازش یافلگیر شده بود .ادامه داد :برای چی همراز؟
کارن کم کم کنار کشید و پارک کرد .بعد سمت نسیم که هنوز چشمش به اون
طرف شیشه بود چرخید و جواب داد :که کارد رو برگردونم.
ً
فاهرا حاال آرامشش رو به دست آورده بود .نسیم حرفی نزد.
 -میریم اتاق دکتر خانی ...سو تفاهم رو حل می کنیم.
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 ... به آشنای مشترکمون هم میگم زنگ بزنه بهش ...اگر بخوای...نسیم به ساختمون های اطراف چشم انداخت و در حالیکه سر تکون می داد و
ً
گفت :واقعا یه درصد احتمال میدی که من اجازه ی همچین چیزی رو بدم؟
 یه مرکز دیگه چهور؟ من همه جا آشنا دارم ...حتی تو ارتش!!! نیازی نیست.کارن با صدای م س تاصلی گفت :پس چکارد کنم؟!
 هیچی ...می خوام رو دفتر خودم و قت بذارم .مردم دن بال مشااااورهمیشگیشون هستن نه اسم مرکز!
دوباره انگشاات های کارن رو روی چونه اش حس کرد .داشاات صااورتش رو
سمت خودش برمی گردوند .نسیم دستش روی انگشت ها گذاشت و خواست
پس بزنه اما فشارشون بیشتر شد .باالخره سمت کارن برگشت و به چشم هاش
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زل زد .با فشار بیشتری دستش رو به ق هل داد .کارن انگشت هاش رو بلند
کرد و با اخم گفت :پس این رفتارد رو درست کن!
نسیم پوزخند زد و گفت :چه رفتاری؟
 اینکه انگار من شااوهرتم و اون گردنبندی که دلت می خواسااات رو برادنخریدم!!
نساایم متوجه منظورش بود و فقچ خودش رو مقًاار می دونساات .نباید اجازه
می داد همچین حساای از رفتارش منعکس بشااه .با خونسااردی گفت :ذر
میخوام اگر گاهی مرز بین بیمار و کسی که بیکارم کرده رو ر ایت نکردم.
کارن حرفی نزد .در وض نفسااش رو با صاادا بیرون فرسااتاد و ماشااین رو راه
انداخت .نسیم پرسید :دیگه کما؟
 برسونمت خونه. باید بریچی... -آدرس رو می دونم.

374
و برای نساایم ابرویی باال انداخت و لبخند محوی زد .وقتی جلوی در آپارتمان
نگه داشت و نسیم پیاده شد .سری گفت :لیلی! ...من...
جمله اش رو تموم نکرد .نساایم به پنمره نزدیک تر ش اد و گفت :خیلی ممنون
که من رو رسوندید.
 ...ً
 احتیاجی هم نیست که بعدا برای ...ذرخواهی زنگ بزنید.حرف دیگه ای رد و بدل نشد و نسیم به طرف ساختمون رفت .آقای احمدزاده
از اون ساامت کوچه می اومد .پا تند کرد که زودتر از اون داخل بره ولی مرد
خودش رو سری ر سوند .ن سیم به ق نگاه کرد کارن هنوز نرفته بود و آقای
احمدزاده هم با کنمکاوی به ماشینش نگاه می کرد .ترجیح می داد همسایه ها
ً
موق پیاده شدنش از ماشین یه مرد این اطراف نباشند .مخًوصا وقتی چیزی
نبود که زیاد اتفاق بیفته! لبخندی زد که حس و حال متفاوتش رو بروشااونه
احوالررسی کردند .آقای احمدزاده با خوشرویی همیشگی در رو براش باز کرد
و ق ایسااتاد تا رد بشااه .می دونساات قراره تا باالی پله ها گوش هاش رو به
حرف بگیره باید در مورد پشاات بوم هم حرف می زدند ...دوباره به یاد هزینه

به من بگو لیلی
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های ا ضافی افتاد ...موق ورود به ساختمون به ق نگاهی انداخت کارن
هنوز نرفته بود.
20
ماشین رو پارک کرد و وارد موسسه شد .امروز به نظر شلوغ تر از همیشه بود.
گروهی از مردها توی حیاط ایسااتاده بودند و در مورد موضااو ی گفتگو می
کردند .برای کارن اهمیتی ندا شت .خوا ست بور کنه که هیکل ماهان جلوش
فاهر شد .تازه از راهروی ساختمون بیرون اومده بود و روی کفش کنی که دو
پله با زمین فا صله دا شت به کارن نگاه می کرد .خیلی ییر منتظره رو به جم
سه نفره گفت :آقای سشم زاده! آقایون!
وقتی توجه ها رو جل کرد ادامه داد :ایشون رو نشناختید؟
ً
کارن ا صش از نمایش خو شش نمی اومد ولی ماهان مثل هر وکیل مداف دیگه
ای اشااق اینمور ملودرام ها بود .دوباره به حرف اومد :دکتر شاافیق ...داماد
خانواده ی ما!!
ً
مردها به کارن سااشم کردند و مردی که فاهرا «سااشم زاده» بود گفت :بله...
من ایشون رو میشناسم ...حال شما؟

376
کارن با لبخند جواب داد :خیلی متشکرم.
کارن خواسااات راه بیف ته که ما هان دو باره با لبخ ند و لحن فوق مودبانه ی
مخًوو به خودش شروع کرد :خیر درست نمیشناسید!
برای لحظه ای به چ شم های کارن زل زد .کارن د ست ِ توی جیبش رو م شت
کرد چه زری می خواست بزنه؟ ماهان ادامه داد :ایشون یکی از داوطل های
مو س سه اند .به درجه ای از معرفت ر سیدند که با این تح ًیشد و موقعیت
کار نظافت ساختمون رو به هده گرفتند.
بعد لبخندی که دست کمی از پوزخند نداشت روی صورتش نشوند .با چند تا
جمله تموم اون ما سک زدن ها رو بی نتیمه کرده بود .مردها به هم و بعد کارن
ً
نگاه کردند .احتماال از لحن ماهان گیج شده بودند .کارن نی شخندی به ماهان
زد و برای خنثی کردن کنایه اش رو به مردها گفت :با ث افتخاره!
زمزمه ای از تایید بین جم پیچید و کارن با ساار ت از کنار ماهان رد شااد.
داخل راهرو رفت و م س تقیم خودش رو به اتاق پرچمی رسااوند اما زن ساار
جاش نبود .فقچ خانم م سنی با چادر م شکی روی یکی از صندلی ها ن ش سته
بود و دست دختر بچه ای رو توی دست داشت.
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امروز زودتر از هفته های قبل اومده بود در واق بعد از ناهار سااری راه افتاده
بود .از پنمره آدم های توی حیاط نگاه کرد .ترجیح می داد وقتی جارو می زنه
کسی اون اطراف نباشه! از زن پرسید :کما رفتند؟
زن به بیرون اشاره زد و گفت :طبقه باال.
دختر با چشم های درشت به صورد کارن خیره شده بود و پلک نمی زد .کارن
سرش رو چرخوند و روی یکی از صندلی ها ن ش ست .چند دقیقه بعد سر و
صداهای حیاط به راهرو منتقل شد .صدای پرچمی هم به شون ا ضافه شده
بود ...و بعد صدای آ شنای دیگه ای! کارن موبایلش رو داخل کیفش انداخت
و گوش هاش رو تیز کرد .در مورد تغییراتی توی فضااای طبقه ی باال صااحبت
می کردند .دوباره صدای لیلی رو شنید که هر لحظه نزدیک تر می شد سرش
رو بلند کرد و لیلی رو دید که کنار پرچمی جلوی در ایسااتاده بود .پرچمی با
دیدن کارن سری وارد شد و گفت :سشم دکتر ...چه زود تشریف آوردید!
ً
کارن نگاهی به لیلی انداخت که بی ا تنا به ساامت زن و دختر می رفت .مثش
می خواسااات بگه حضااور کارن اهمیتی براش نداره! به پرچمی جواب داد:
سشم ...می خوام از اون طرف زودتر برم.
ً
و مدا اضافه کرد :قرار دارم!
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چشاام های لیلی سااری به طرفش چرخید و کارن لبخندش رو خورد .خانوم
پرچمی از جوابش کمی جا خورد و با لبخند معذبی ساار تکون داد .نگاه لیلی
دوباره سمت اون زن چادری کشیده شد و گفت :گفتن با من کار دارید؟
زن چادر رو روی سرش مرت کرد.
 بله خانوم ...یکی از همسایه های ما کارد اینما رو به آقامون دادند.لیلی چند نانیه به زن خیره شد بعد به دختربچه .مثل اینکه چیزی یادش افتاده
باشه گفت :بله بله .االن متوجه شدم .فکر می کردم زودتر بیایید.
 به خدا نمی تونستم خانوم ...آقامون باید می رفت شهرستان. یبی نداره ...این خانومی باید دخترتون باشه درسته؟ بله خودشه ...بهاره.با چشم و ابرو به دختر اشاره داد .دختر فوری گفت :سشم خانوم!
 -سشم زیزم .خوبی؟
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دختر گردن کج کرد و گفت :مرسی.
لیلی کنار دختر نشست .پرچمی پشت میزش برگشت .صداهای راهرو کم تر
شده بود ولی هنوز حیاط شلوغ بود .پرچمی پرسید :چایی میل دارید دکتر؟
 نه .ممنون ...صبر می کنم حیاط خلود بشه بعد میرم. بله .خودتون رو اذیت نکنید تو رو خدا ...همه جا تمیزه.کارن بی حوصله سر تکون داد .حوصله ی سر و کله زدن با خانوم های م سن
رو ندا شت .به شوه این تمیزکاری ها و گل و گیاه بایچه هم براش سرگرمی
تازه ای بود و هم ذهنش رو پاک می کرد وگرنه کارن ک سی نبود که به حرف یه
دختر مو اسکاچی انقدر دقیق مل کنه و حتی یه پنمشنبه رو از قلم نندازه!!! به
سمت لیلی برگشت که داشت به گفتگوی زن چادری با خانوم پرچمی در مورد
آدرس خونه و شااغل همساارش گوش می داد .کارن ساارش رو ساامت پنمره
چرخوند .اوایل آبان بود اما هنوز خبری از بارون نشااده بود .صاادای لیلی رو
ً
شنید :که اینهور! گفتید دقیقا چند سالشه؟
 -شش سال و یه ماه.
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کارن سرش رو دوباره سمت زن برگردوند و تکرار کرد :شش سال!
زن با دستراچگی گفت :بله آقا.
کارن به دختربچه زل زد .خیلی کوچکتر از ساانش نشااون می داد .بی توجه به
نگاه جم از جا بلند شااد و به طرف دختر رفت .رو به روش ایسااتاد و گفت:
بلند شو!
ولی دختر خودش رو روی صندلی جم کرد و سرش رو پایین انداخت .مادر
بچه دستش رو گرفت که بلندش کنه همزمان گفت :پاشو بهار!
بچه دوباره خودش رو ق کشید و این بار به کارن زل زد .لیلی تک سرفه ای
کرد تا کارن نگاهش کنه .داشت با چشم و ابرو خچ و نشون می کشید .رو به
دختر گفت :بلند شو زیزم! نترس!
دختر بچه به صااورد لیلی نگاه کرد که لبخند می زد .کارن نیازی نداشاات که
برای برخورد با مریض از کساای درس بگیره!! روی صااندلی خم شااد و گفت:
پاشو قدد رو ببینم مو!
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دختر خودش رو لیز داد و پایین پرید .کارن روی موهای کوتاهش دست کشید
و گفت :آفرین.
سر تا پای بچه رو از نظر گذروند .با همین اندازه گیری چ شمی هم معلوم بود
که ر شد ا ستخون ها ییر طبیعیه .د ست هاش رو چک کرد و پر سید :مدر سه
میره؟
 نه آقای دکتر نیمه دومیه .امسال تازه پیش دبستانی میره. شوهرد فامیل نزدیکه؟زن نگاهی به جم انداخت و جواب داد :بله .پسر داییمه.
 تا حاال سنمش رشد نبردیدش؟ دکتر بردمش .دارو هم داده. داروها رو مًرف کرده؟ -بله.

382
 داروی تزریقی؟ نه.کارن درست ایستاد و سمت صندلیش برگشت .همین حاال هم دیر شده بود.
نمی دونساات پرچمی قًااد داره چه کاری براشااون انمام بده! از داخل کیف
دساتیش انبوهی از کارد های ویزیت رو بیرون آورد و مشاغول گشاتن شاد.
کساای حرفی نمی زد .باالخره کارتی که می خواساات رو پیدا کرد و به طرف
چشاام های منتظر جم نگاه انداخت .کارد رو به مادر بچه داد و گفت :این
یکی از بهترین دکترهای یدد ایرانه ...هر چه سری تر اقدام کنید!
زن با حالت مبهوتی کارد رو کف دسااتش گرفت .خانوم پرچمی گفت :البته
فکر کنم ...بهتر باشه یه دکتر آشنا رو براش پیدا کنیم.
و نگاه معنی داری با لیلی رد و بدل کرد .کارن می تونسااات حدس بزنه که
مشکل هزینه است .سر جاش نشست و گفت :به هر حال امتحانش کنید!
مادر دختر آهسته پرسید :آقای دکتر دخترم مشکلی داره؟

به من بگو لیلی
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کارن نگاهی به چ شم های در شت و خیره ی دختربچه و بعد به لیلی انداخت
که از همین حاال داشااات اخهار می داد جواب داد :نه اگر داروهاش رو به
موق مًرف کنه .متاسفانه بیشتر از این در تخًص من نیست.
مردها از جلوی در اتاق رد شاادند و به طبقه ی باال رفتند .حیاط خالی شااده
بود .کارن بلند شااد و بعد از آویزون کردن کت و جا به جایی کیفش به طرف
حیاط رفت .ت ًمیم با خود شون بود .ک سی رو بهتر از دکتری که کارن معرفی
کرده بود پیدا نمی کردند.
اول از همه سااراغ بایچه رفت تا جم کردن خاک و بره ها بمونه برای بعد از
خلود شدن مو س سه که زیاد هم طول نک شید .نیم سا ت نگذ شته بود که
مردها رفتند .مادر و دختری که توی اتاق مدیر دیده بود آخرین نفراتی بودند
که از راهرو بیرون اومدند .زن دساات دختربچه رو گرفته بود و ساامت در می
ً
کشااید .انقدر تو فکر بود که اصااش متوجه کارن نشااد .لیلی که همراهشااون
حرکت می کرد نگاهی به طرف کارن انداخت و به ن شونه ی خداحافظی سر
تکون داد .کارن جوابش رو داد و مشااغول مرت کردن حیاط شااد ...بعد با تی
به راهرو رفت .شی شه های ساختمون خیلی یبار گرفته بود و کارن از بچگیش
نمی تونساات کثیفی و نامرتبی رو تحمل کنه .به خودش یادآوری کرد که هفته
ً
ی بعد شیشه شوی و شیشه پاک کن دسته بلند بخره .معلوم نبود قبش کی اینما
کار می کرده که کارن دسااات به هر چی میزد ازش کثیفی و میکروب می
ریخت!
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وقتی کار طبقه ی دوم هم تموم شد همون باال روی فرش یکی از اتاق ها دراز
کشید و بازوش رو زیر سرش گذاشت .انانیه مثل نمازخونه خلود چیده شده
بود و نشون می داد که برای اسکان استفاده میشه .به آسمون پشت پنمره ی باز
نگاه کرد .صاف و آبی بود گاهی کشیی از و سهش پر می ک شید .هیچوقت
تًااورش رو هم نمی کرد که کارش از بهترین هتل های دبی به اسااتراحت تو
همچین جایی بکشااه ولی مثل اولین روزی که جارو رو به دساات گرفته بود
حس بدی نداشاات .ماسااک رو پایین کشااید که هوای خنک رو به ریه هاش
بفرسته پلک هاش رو ب ست و به فکر فرو رفت .درباره ی همه چیز ...خودش
و یزاله ...زندگی گذشته ...خونه ی قبلی ...آینده ای که از هیچ چیزش مهمئن
نبود .بعد از مدتی صدای لیلی رو از باالی سرش شنید :دکتر!
 ... آقای دکتر! ... -کارن!

به من بگو لیلی
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پلک هاش رو باز کرد و به صورد وارونه ی لیلی خیره شد.
 از کی باال سر منی؟لیلی درحالیکه می چرخید تا توی زاو یه ی بهتری قرار بگیره جواب داد :تازه
اومدم.
ولی کارن چیز دیگه ای حس می کرد .لیلی دوباره گفت :دیدم ما شین هست
خودتون نیستید! پنج دقیقه است دارم می گردم.
 اینما بودم. شوفاژ های باال خاموشه .سرما می خوری!!زن یریبه ای باالی سرش ای ستاده و بهش زل زده بود دا شت درباره ی سرما
ً
خوردنش ابراز نگرانی می کرد! کارن احسااااس کرد که واقعا زیاده روی کرده.
نباید اجازه می داد که یه م سخره بازی ساده تا اینما ک شیده ب شه .پرسید :مگه
نرفته بودی؟
 -فقچ رفته بودم اون خانوم رو جایی معرفی کنم.

386
و نگاهش روی یقه ی باز کارن افتاد و با تک سرفه ای فا صله گرفت و م شغول
قدم زدن شد .کارن پرسید :به پزشک؟
 بله .حضوری بیشتر جوابگو هستند. اون دکتری که کارتش رو دادم روزهای زوج میره مه .ً
درحالیکه می نشااساات یقه اش رو مرت کرد و آخرین دکمه رو بساات .قهعا
ز یاده روی کرده بود .برای هاتف یه سااری کس تو موقع یت های مختلف
کفایت می کرد .کارن نه نیازی به درگیر کردن اح سا سی این دختر دا شت و نه
حوصااله اش رو .انگشاات شااسااتش رو روی حلقه اش چرخوند تا دوباره به
خودش یادآوری کنه .دیگه نباید حرکت خاصاای می کرد که با ث سااو تفاهم
ب شه .لیلی هنوز در مورد جمله ی آخر کارن نظری نداده بود که ازش بعید بود!
سمتش نگاه کرد و پرسید :اونما نمی بریشون؟
 یا باید به پزشااک های داوطل معرفی کنیم یا از بودجه ی موسااسااه هزینهکنیم .همین حاال هم زیاد از حد تحت پوشش داریم!
 -یه راهی برای حلش داشتی ...خودد نخواستی!
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لیلی ابروش رو باال انداخت و حرفی نزد .کارن بلند شد و سمت کفش هاش
پشاات در رفت .لیلی دنبالش راه افتاد و نزدیک پله ها گفت :ممنون که کارد
رو دادی.
کارن ای ستاد و به طرفش برگ شت .ابروهاش اخم دا شت ولی نگاهش به زمین
بود .کارن نفسش رو فود کرد و گفت :یعنی االن مشکل فقچ حق ویزیته؟؟!
 چند سری ویزیت ...داروها ...خانواده اش هم که دانشمو دارند درآمدشونکمه.
 اگر سهل انگاری ب شه و ت شخیص یلچ بدند ممکنه قدش ر شد نکنه! میفهمی؟
لیلی ل هاش رو روی هم فشار داد و بعد گفت :تششم رو می کنم.
کارن از دردساار خوشااش نمی اومد از رو انداختن به این و اون ...با کشفگی
گفت :بگو شاانبه ًاار بره مهبی که گفتم ...زنگ می زنم بدون نوبت و حق
ویزیت کارشون رو راه بندازه.
صااورد گرفته ی لیلی به وضااوح باز شاااد ولی گفت :نه نه ...نمی خوام به
زحمت بیفتی!
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کارن دستی توی هوا تکون داد و پا روی پله ها گذاشت .توی دفتر پایین خانوم
پرچمی و ماهان باالی یکی از پوشه های باز ِ روی میز ایستاده بودند و با دقت
مهالعه می کردند .کارن به طرف کیف و کتش رفت .صدای لیلی رو از آستانه
ی در شنید :خانوم پرچمی! کار دیگه ای با من ندارید؟
 نه نسیم جان ...به سشمت.ً
ماهان فورا گفت :ماشین نیاوردی؟
 نه ...نمی دونم دوباره چه اش شده بود. صبر کن کار من تموم بشه می رسونمت. الزم نیست .خودم میرم. کار من ده دقیقه دیگه تمومه ...نریا!!لیلی لبخند زد و در حالیکه ق می رفت گفت :پس تو حیاطم.
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کارن که حاال کتش رو پوشاایده بود کیف رو برداشاات و با یه «خدانگهدار»
ساده سمت در رفت .خانوم پرچمی جواب داد :آقای دکتر امروز خیلی زحمت
کشیدید خسته نباشید!
سر تکون داد و گفت :زحمتی نبود ...فقچ تا بارون نیومده گاهی به بایچه آب
بدید.
 چشم حتما ...خداحافظتون به سشمت...بیرون رفت و بقیه ی تشکر و تعارف ها رو نشنید .لیلی روی سنگ فرش حیاط
راه می رفت .وقتی پای ماهان وسااچ می اومد نمی تونساات جلوی کنایه زدن
خودش رو بگیره .موق بور گفت :خوش بگذره!
لیلی نابت ایستاد و گفت :چی؟
کارن ل هاش رو کج کرد و ابروی راسااتش رو باال انداخت .بعد جواب داد:
خرابی ما شین و ...رفت و آمد با ما شین های باکشس و ...مال من ن شد مال
ماهان!
لیلی چند نانیه توی سکود نگاهش کرد .بعد دست هاش رو جم کرد و روی
بازوهاش دست کشید.

390
ً
 تو ماشین شما که واقعا خوش گذشت!!! ... اول شغل نیمه وقت آدم رو می گیرید ...بعد می رسونیدش. انتخاب خودد بود ...من اخهار داده بودم. ... حاال شاید من رو بهتر بفهمی ...مزه ی بیکار شدن رو!...احسااااس این یکی دو ماهش رو مرور کرد و ادامه داد :گرچه فاهرا روی تو
تانیری نداشته!
 -چکار باید کنم؟ جیک بزنم؟ ...گریه کنم؟ ...مشت بکوبم به تو؟
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کارن حتی تًااور آخری رو هم نمی تونساات بکنه! صااحنه ی خنده داری می
شااد! خواساات راه بیفته که لیلی گفت :به هر حال خیلی ممنون به خاطر اون
دختر کوچولو و مادرش.
و لبخندی روی ل هاش نشااوند .انگار بحث چند نانیه قبل رو فراموش کرده
بود و حاال فقچ همون دختربچه مهم بود .کارن با تاسااف ساار تکون داد .لیلی
پرسید :چیز بدی گفتم؟
 نه. پس؟ خانااااااوم! خودد متوجه نقهه ضعفت نیستی؟ ... هر مردی با یه کار کوچیک واسه کیس های موسسه می تونه رامت کنه!!!لیلی بعد از مکث کوتاهی جواب داد :ولی تو با پیشاانهاد یه کار بزره هم
نتونستی!!!

392
دوباره به فکر پیشنهادش برای تامین بودجه ی موسسه افتاد و بهش برخورد .باز
هم ًاابی شااده بود و نمی خواساات حرکت ناجوری ازش ساار بزنه .نفس
میقی کشید و گفت :هنوز هم دیر نشده!
 ... تو به این وضعیت ادامه بدی من هم ادامه میدم! ... می دونی ...از ملک دفترد خوشم اومده ...باید یه صحبتی با آقای رحیمیبکنم.
و اسم صاح ملک رو شمرده شمرده ادا کرد .دفتری که لیلی اجاره کرده بود
چیز چشاامگیری نبود ولی کارن بدش نمی اومد از اونما پرتش کنه بیرون...
ً
مخًااوصااا با حرف آخرش و این ماهان که مدام دور و برش می پلکید! لیلی
ً
هنوز توی سکود به صورتش خیره شده بود و واکنشی نشون نمی داد .حتما تا
حاال متوجه جدی بودن اوضاااع شااده بود .کارن حرف آخر رو زد :بذار ببینیم
کی اون یکیو رام می کنه!
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لیلی حرفی نزد و کارن از حیاط بیرون رفت .همین که پ شت فرمون ن ش ست
لیلی رو دید که از موسسه بیرون اومد اما ماهان همراهش نبود .به طرف ماشین
ماهان هم نرفت .نگاهی به کارن انداخت و م س تقیم سمت خیابون ا صلی
راه افتاد.
21
مرد با خوشارویی دساتش رو دراز کرد .کارن قًاد دسات دادن نداشات ولی
اینما بین یه م شت روزنامه نگار جای د شمن ترا شیدن نبود .د ست داد و مرد
به طرف راهروی منتهی به چ ند ا تاق راهن ماییش کرد .از ک نار ردیف مانیتور
ً
های روشن بور کردند و وارد اتاق نسبتا بزرگی شدند که مثل بیشتر اتاق های
اداری میز کنفرانس و قف سه و کتاب دا شت .مرد با احترام یکی از صندلی ها
رو نشااون داد و از کارن خواساات که چند دقیقه منتظر همکارش بمونه .کارن
ساار تکون داد و مرد از اتاق خارج شااد .سااگرلو با یکی از ژورنالیساات های
اینما صحبت کرده بود .قرار گذا شته بودند که این جل سه ی م ًاحبه تو منزل
کارن تشکیل بشه ولی آخرین روز توی تًمیم تمدید نظر کردند .از نظر کارن
هم م ًاحبه تو دفتر روزنامه حالت ر سمی تری دا شت .روی صندلی لم داد
که پ شتش به ق ک شیده شد .د ست هاش رو زیر چونه زد و به سا ت روی
دیوار نگاه کرد.

394
چند دقیقه بعد در اتاق باز شااد .پساار جوونی همراه با سااگرلو داخل اومد.
سگرلو با لبخند به کارن نگاه کرد و با اشاره ی چشم و ابرو شمت  okداد.
پسر که لباس اسرورد پوشیده بود جلو اومد و خودش رو معرفی کرد :بهروز
رادوفا هستم ...خوشوقتم!
کارن هم د ست داد و «همچنین» کوتاهی گفت .پ سر اول به سگرلو تعارف
نشااسااتن زد و بعد خودش رو به روی کارن پشاات میز م س تهیل شااکل
نشااساات .ساااختمون چندان شاالوغ و پر ساار و صاادا نبود و کارن از این بابت
خوشحال بود .کیف د ستی چرمش رو باز کرد چرم قهوه ای ...یادش افتاد که
یزاله اون اوایل خیلی به ست کردن کیف و کفش با کت و شلوار تشو یقش می
کرد .نفسش رو محکم بیرون فرستاد .خیلی وقت بود که تمام این خاطره ها رو
توی چاه میقی از ذهنش دفن کرده بود و دهانه اش رو جوری آهن کوب کرده
بود که هرگز به بیرون نشاات نکنه .ولی گاهی از کنترلش خارج می شااد .کاور
آچهار رو بیرون آورد .کایذ های داخلش رو به طرف رادوفا گرفت و گفت :این
هم سوال هایی که فرستاده بودید.
پ سر کایذها رو گرفت .کایذ هایی که از طریق یکی از دو ست های سگرلو
به د ست کارن ر سونده بود .سوال های یه م ًاحبه ی شخ ًی اما جنمالی.
درساات همون چیزی که کارن برای تغییر افکار مومی و دوساات و همکار و
رئیس بهش احتیاج داشت .رادوفا مشغول خوندن بود .از حالت مرموز صورد
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ً
سااگرلو می شااد فهمید که رادوفا کامش توجیه شااده ولی چهره ی خود پساار
چیزی رو ن شون نمی داد .بعد از چند دقیقه زیر و رو کردن کایذها سرش رو
بلند کرد و گفت :انتظار بیشتری داشتم!!
کارن نگاهی به سااگرلو کرد و بعد به پساار خیره شااد .اخم کوچیکی کرد و
پرسید :از چه لحاظ؟
پسر کایذها رو روی میز ول کرد و جواب داد :جواب ها خوب نیست.
 مگه قًه ی مادربزرگه ست که خوب باشه؟!!!سااگرلو خنده ی آرومی کرد و رادوفا جدی تر گفت :دکتر جان! اگر قًاادد
تحت تانیر گذاشتن خواننده هاست که ...این جواب ها...
شونه باال انداخت و جمله رو ادامه نداد .در وض از جی پیراهنش خودکاری
ً
رو بیرون آورد و روی یکی از کایذهای سفید نگه داشت همزمان گفت :اصش
بذارید یه تغییر ا سا سی توی سوال ها بدم .چند تا از سوال ها وض می شه
همین جا جواب میدید .جلوی خودم...
کارن با تردید به خودکار نگاهی کرد و گفت :نمیشه فقچ صدام رو ضبچ کنید؟

396
ً
 نه ...احتماال باید چند سااری روش ویرایش بزنم تا چیزی در بیاد که میخواییم .اونهوری وقت گیره.
 ویرایش روی جواب های من؟؟!! ...ً
 می خوای کش خودد جواب بده!!!پساار به سااگرلو پرسااشاای نگاه کرد و سااگرلو به کارن گفت :جلوی رود
ویرایش می کنه .راهش همینه.
رادوفا دوباره رو به کارن گفت :مگه دنبال مظلوم نمایی نیستی؟
کارن ابروش رو باال انداخت .رادوفا ادامه داد :با این جمله بندی هاد به تنها
چیزی شبیه نیستی مظلومه!!
هر سه آروم خندیدند .رادوفا کارش رو شروع کرد :خودتون استادید ...بهتر از
من می دونید که برای ایماد یه باور مومی باید روی ناخودآ گاهشااون تانیر
گذاشااات .باید اون چیزی رو که می خوایم تیکه تیکه القا کنیم ...طوری که
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خواننده فکر کنه با هوش خودش فهمیده! پس من اینما نمی پرساام «جریان
دادگاه به نف کدوم طرف بود؟»...
و با خودکار روی سوال و جوابش خچ کشید.
 می پرسم «بعد از رف اتهام چه حسی بهتون دست داد؟»پ سر م شغول نو شتن شد و کارن با لبخندی به جوون آینده دار رو به روش به
ً
این فکر کرد که اگر ه مه ی دانشاامو هاش ان قدر ز بل بود ند اصااش ساار
آموزشااشااون خسااته نمی شااد .نفس میقی کشااید و جواب داد :حس خنمر
خوردن از پشت.
رادوفا نگاه پر شیهنتی به صورد کارن انداخت و با تایید سر تکون داد.
 این سوال هم حذف میشه.روی «درباره ی تنظیم شااکایت خویشاااوند نزدیکتون توضاایح بدید؟» خچ
کشااید و به جاش نوشاات «چی با ث میشااه یکی از خویشاااوندان نزدیک به
جایی برسه که از لهمه زدن ابایی نداشته باشه؟»

398
کارن کمی فکر کرد و جواب داد :آدم ذاد بع ضی ها رو درست نمی شنا سه تا
وقتی خودشااون رو نشااون میدند .بعد قهعه های پازل رو کنار هم می چینه و
می بینه بعضی ها همه ی تشششون فقچ لهمه زدن به حسن شهرد دیگرانه...
شاید دلیلش حسادد...
 نه «حسادد» رو حذف کن! بار منفی داره. اوووم ...شاید دلیلش شکست ها و سرکوب هاشون توی زندگیه ...که در اینصورد من صمیمانه براشون متاسفم!
 خوبه .سوال بعدی «ولی شنیدم شما اون فرد رو بخشیدید؟ درسته؟»لبخندی زد و کارن متوجه منظورش از سوال شد .جواب داد :بله .ما پزشک ها
روحیه ی بخشنده ای داریم...
سااگرلو زیر خنده زد و کارن با لبخند ادامه داد :من درک می کنم که گاهی...
اووم...
... -
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 گاهی... گاهی بهترین ممازاد واگذار کردن به خداست ...تا وجدان آسوده باشه.ً ً
 دقیقا دقیقا!پ سر م شغول نو شتن جمله ی خودش از طرف کارن شد و بعد گفت« :دلیل
کمرنگ شدنتون تو تلویزیون چی می تونه باشه؟»
کارن دنبال بهونه گشاات و بعد گفت :در حال حاضاار مشااغول فعالیت های
تحقی قاتی و تألیف و ترج مه هسااتم که خیلی از وقتم رو می گیره ...ا ما به
خواننده ها قول میدم که قوی تر از قبل و به زودی برمی گردم.
رادوفا :الیه!
سگرلو :موافقم.
رادوفا :البته این سوال ها مرزها رو رد کرد ...دارم ریسک می کنم!
زیرچشاامی نگاهی به کارن انداخت .کارن ساار تکون داد و گفت :ان شاااال
جبران این ریسک رو می کنیم!

400

صحبت دیگه ای تو این زمینه ن شد .کارن هم ترجیح می داد بی سر و صدا
تموم بشااه و اگر قراره خرجی هم براش برداره از طریق واسااهه ها باشااه نه
م س تقیم .رادوفا بقیه ی سااوال ها رو چک کرد که ایل یا سااوال های
شخًی بودند یا مربوط به برنامه های تلویزیونی .بعد از اصشح چند تا سوال
و جواب دیگه کایذ ها رو به کاور برگردوند .خودکار رو داخل جیبش گذاشت
و با کاور بیرون رفت .دو دقیقه بعد با زن جوونی وارد شاااد که دوربین توی
دستش بود.
 همکارم چند تا کس میندازه که یکیش استفاده میشه.کارن رو به زن گفت :جام رو تغییر بدم؟
دوباره حس خوب به صحنه برگشتن بهش دست داده بود.
 بله اگه بفرمایید انتهای میز الیه.کارن جاش رو وض کرد تا زمینه ی پ شتش قف سه های کتاب با شه .ویبره ی
 smsموبایلش رو نادیده گرفت تا ژسااتش به هم نخوره .زن چند تا کس از
زاو یه های مختلف انداخت .کارن برای اولین بار توی این ماه های اخیر از
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اینکه توی دید بود لذد می برد .زن در آخر دوربین رو پایین آورد و با لبخند
ً
گفت :من قبش چند تا از برنامه هاتون رو دیدم ...خیلی مفید بود.
 خوشحالم که دیدید.و لبخند بزرگی زد .همون حس خوب بیشااتر از قبل شااده بود .اینکه همه چیز
نرماله و سیر ادیش رو داره .اینکه انگار قراره بعد از اینما مثل همیشه به خونه
برگرده و یزاله رو توش ببینه ...زن بیرون رفت .سگرلو و رادوفا در حال گفتگو
بودند .دو باره ویبره ی  smsرو حس کرد و مو بایل رو در آورد .پیام از طرف
لیلی بود .فرف یک نانیه دنیا دو باره به روال واقعیش برگشااات .حقیقتی که
کارن نمی تونساات انکارش کنه .حقیقتی که کارن رو مدام به ساامت لیلی می
کشوند .باز کرد .نوشته بود :سشم دکتر! کمایی؟
کارن کمی جا خورد .بعد همینهور که از کنار میز طویل قدم می زد نوشاات:
از کی به مرحله ای رسیدیم که همدیگه رو چک کنیم؟
بعد با یادآوری بحث آخر شون توی مو س سه شکلک خنده هم ا ضافه کرد و
فرستاد .بدجوری تند رفته بود .جواب اومد :آخه امروز شنبه است.
 بله من هم تقویم دارم!! چرا زنگ نمی زنی؟ شااااید من دلم بخواد صااادایمشاورم رو بشنوم!
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فرستاد و آروم خندید .به سگرلو و رادوفا که کنمکاو شده بودند نگاه کرد.
 که در مورد تهدیدهای جدید حرف بزنیم؟ ...یا قبلی ها رو یادآوری کنید؟کارن لبخ ند زد .اون روز برای آروم کردن خودش اولین فکری که به ذهنش
رساایده بود رو به زبون آورده بود .بیشااتر از این ناراحت بود که چرا حس های
پیچیده ای بهش داره .حتی حاال هم نمی تونساات به خودش توضاایح بده...
ً
م سلما نه شق بود نه همدردی! لیلی دوباره پیام فرستاد :فقچ خوا ستم بگم
مسئولیت قولی که میدیم با ماست .مسئولیت همه ی کارها و حرف هامون.
کارن اخم کرد .چرا رمزی حرف می زد؟ نوشت :متوجه نمیشم؟!
 قرار بود به دکتری که پیشاانهاد دادید زنگ بزنید ...وقتی اون خانوم رو ازمه بیرون کردند با من تماس گرفت.
برای یک لحظه همه چیز روشاان شااد .کارن پشاات دسااتش رو روی لبش
ً
گذاشاات .نمی دونساات چی باید بنویسااه .کامش فراموش کرده بود .رادوفا و
سگرلو اشاره ای به در زدند و بیرون رفتند.
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ً
ً
 اصش یادتون نبود درسته؟ اصش اهمیتی براتون نداشت.حق داشاات .امروز به تنها چیزی که فکر نمی کرد همین مورد بود .شااماره ی
لیلی رو گرفت .با بوق اول جواب داد :مشااکلی پیش نیومد ...من آدرس دکتر
داوطلبمون رو دادم .ویزیت هم شد.
 چراهمون موق با من تماس نگرفتی؟ ... چرا اسم من رو ندادی به اون زن؟ خود دکتر باهام تماس می گرفت! ... می خواستی بهم نابت کنی حواس پرتم؟ ...هیچکس برام مهم نیست؟ نه فقچ نمی خوا ستم زیر ف شار بذارمتون .نمی خوا ستم فکر کنید ما دوبارهچیزی ازتون می خواییم!!
کارن نفسااش رو با صااادا بیرون فرسااتاد .لیلی دو باره گفت :در واق  ...می
خواستم بگم اگر دوست ندارید موسسه هم نیاید! دیگه ممبور نیستید.
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 دو باره شااادم «دکتر» و «...تون» و «...ا ید»؟ خانوم محترم! می دونی باخودد چند چندی؟
 فکر می کنم تو این مدد هر دومون فهمیدیم صمیمیت به ما نیومده! جدی؟؟ آقای دکتر! شما تو این مدد پی شرفت دا شتید .چه به خاطر گذ شت زمانچه به خاطر پیشاانهادهای درمانی من ...نمی دونم ...نخواسااتید رو راساات با
من حرف بزن ید حتی کارفر ماتون پرو نده ی ناقص فرساا تاده بود ...من به
خوا سته اتون احترام گذا شتم .ف ضولی ای که انر منفی بذاره نکردم ...با وجود
همه ی این ها پی شرفت دا شتید .حاال تو این مرحله هیچی اجباری نی ست به
جز جل سه های دو شنبه .من بهترین دوران جوونیم رو پای کمک کردن به بقیه
گذاشتم مهمئن باشید قًد آسی زدن به شما و شغلتون رو ندارم .پس چند
جلسه ی دیگه رو هم تحمل کنید!
باالخره سکود کرد و منتظر جواب کارن شد .اما کارن احساس بدی داشت.
این دختر دا شت کارن رو با یه م شت جمله ی مودبانه و اتو ک شیده از سر باز
می کرد .این همون چیزی بود که می خواست ولی چرا احساس بدی داشت؟
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یه زن دیگه داشت پسش می زد! با یه مشت چرد و پرد محترمانه پسش می
زد! صداش رو پایین نگه دا شت و جواب داد :پس می خوای جل سه ها تا آخر
تشکیل بشه؟
 تا هر جایی که الزم بود ...قول میدم زیاد طول نمیکشه. نمی خوای بدونی قرار مشقاتم با صاح دفترد به کما کشید؟ هر کاری می خوایید بکنید خدافظ!قه کرد و کارن با ًبانیت گوشی رو بلند کرد تا به جایی بکوبه اما پشیمون
شد .در وض دوباره شماره گرفت و بشفاصله بعد از وصل شدن گفت :این
آخرین بارد باشه که تو روم قه می کنی!
 حاال اجازه میدید به کارم برسم؟کارن جواب نداد .فقچ ت ماس رو قه کرد و از ا تاق بیرون رفت .ت مام یک
سااا ت بعد رو با خودش کلنمار رفت که دوباره زنگ نزنه و از دلش در نیاره.
به صاح ملک دفترش حتی زنگ هم نزده بود و فقچ قًد تهدید داشت...
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در نهایت به این نتیمه رسید که در مورد صمیمی نشدن حق با لیلی بوده .نمی
خواست دوباره خودش رو درگیر زنی کنه .اما شک داشت بتونه بیشتر از این به
مخفی کاری ادامه بده .نمی تونست مدام بهانه بتراشه یکی از همین جلسه ها
باالخره ممبور بود از یزاله حرف بزنه.
22
نسایم نگاهی به لبخند کارن انداخت .نیم ساا ت از جلساه به صاحبت های
همیشااگی گذشااته بود و مرد هر از گاهی این لبخند رو تحویل می داد .نساایم
پرسید :چیزی شده؟
 چهور؟ می خندید! هیچی .فقچ... ... -فکر کردم قراره صمیمیت رو بذاریم کنار!

به من بگو لیلی
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ن سیم متوجه بود که منظورش به فا صله ی کم شون روی کاناپه ا ست .آرنمش
روی د سته ی کاناپه بود سرش رو به د ستش تکیه داد و به مرد کناریش خیره
شد.
 صمیمیت از نظر شما اینه؟با انگشت فاصله رو نشون داد و ابروی کارن باال رفت.
 نه!و دوباره لبخند زد .ن سیم گفت :از نظر من هم نی ست ...پس بریم سراغ ادامه
بحث.
 من که همه چیز رو گفتم! می خوام در مورد زندگی بعد از ازدواجتون برام بگید!کارن چشاام هاش رو از نساایم گرفت و به سااقف دوخت .بعد از چند نانیه
سکود شروع کرد :خ  ...یه ج شن پر زرق و برق گرفته بودیم ...ماه سل

408
خارج از کشااور ...کدوم دختری بعد از این همه خرج کردن حرف رو حرفت
میاره؟
 یعنی همه چیز بعدش الی بود. بله. مگه نگفتید اون موق رزیدنت بودید و تازه پا به رصه گذاشته بودید؟ درسته. این مخارج از نرود خانوادگیتون بود؟کارن پوزخندی زد و جواب داد :نه ...بی شترش پای پدرزنم بود .تازه د ستم رو
بند کرده بود خودم پول این خرج ها رو نداشتم...
 پس شغل اولتون رو هم از ایشون دارید ...خیلی باهاتون راه اومدند .نه؟ -به خاطر دخترشون.
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نسیم نمی تونست این همه ناسراسی رو درک کنه.
 آخه من فامیل نداشااتم .مهمون ها یا اقوام خودشااون بودند یا همکارهایمشترک.
 همسرتون رو دوست داشتید؟ بله. دارید؟ ... ایشون هم کارمنده؟ نه .احتیاج مالی نداشااتیم .هیچوقت هم تنها نبود که حوصااله اش ساار بره وبخواد کار کنه ...تو خونه ی پدرش زندگی می کردیم بهتره بگم مادرش.
 -شما راضی بودید؟
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کمی مکث کرد و بعد به صااورد نساایم نگاه کرد .از حالت چهره اش پیدا بود
که مشااغول حساااب و کتاب کردن اینه که چقدر بگه .باالخره جواب داد :بله.
من بعد از یه مدد تنهایی وارد یه خانواده شااده بودم همه خیلی خوب بودند.
با هم مسافرد می رفتیم ...بیشتر مواق خودمون دو تا ...مثل ایل زوج های
جوون خوشبخت بودیم .بر کس زن های دیگه ساحل رو دوست نداشت .با
هم به کوه و جنگل می زدیم آنار باسااتانی رو می دیدیم .کس می گرفت
آلبوم های بزره درساات می کرد .کس های هنری جال

کنار توضاایحاتی

که خودش می نو شت .هر آلبوم مال یه شهر توری ستی .توی کتابخونه پر شده
بود...
نسایم داشات تمام جزئیاد صاورتش رو موق حرف زدن بررسای می کرد .به
نظر توی رویا فرو رفته بود و نسایم یم شادیدی توی قلبش احسااس می کرد.
پرسید :رشته ی هنر خونده؟
 نه تمربی و کارگاهی یاد گرفته بود .تحًیشد آ کادمیک نداشت.نسیم سعی کرد که نشونه ای از تعم رو توی فاهرش بروز نده .اول به خاطر
اختشف تحًیلی و بعد فعل های ماضی! چیزی نررسید .نمی خواست حاال
که به حرف اومده چیزی متوقفش کنه.
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ً
کارن ادامه داد :زیاد مهمونی می گرفتیم مهمونی می رفتیم ...مخ ًو صا اون
اوایل .هر دومون برون گرا بودیم .پاتوقمون دربند بود ولی رسااتوران و هتل و
پیستی نبود که یه بار امتحان نکرده باشیم .اکثر فست فودهای تهران...
این م شخ ًاد مال مردی که ن سیم شناخته بود نبود! مدتی به لبخند ق شنگ
روی ل هاش خیره موند و بعد پرسید :دکترها که با فست فود مخالفند؟!
با این سوال کارن از خاطره هاش برگشت .خاطره هایی که شنیدنشون هرچند
مختًاار و کوتاه نساایم رو یمگین می کرد .کارن جواب داد :آدم گاهی ...تو
دیوونه بازی های کسی که دوست داره هم شریک میشه!
 مهمئنید این شااخًاایتی که حرفش رو می زنید خود شاامایید نه کساای کههمسرتون از شما ساخته؟
 من دیگه از هیچی مهمئن نیستم.به چشام های نسایم زل زد و نسایم حرف دیگه ای در این مورد نداشات .باید
اطش اد بیشتری جم می کرد.
 -بچه چهور؟

412
برای یه لحظه چهره ی کارن در هم ک شیده شد و روش رو برگردوند .ن سیم از
خودش پرسااید .یعنی امکان داشاات که این مرد یه پدر باشااه؟ و رو به کارن
گفت :مشکلی با این سوال دارید؟
 -چند سال طول کشید تا کامی به دنیا بیاد.

نساایم نفس میقی کشااید .پس پای یه بچه هم در میون بود .ترجیح می داد
جواب «نه» باشه.
 از همون اولین باری که ب غ لش کردم همه زندگیم زیر و رو شاد .یه چیززنده ی کوچولو که فقچ مال خودته .با دیدنش تو آزمایشگاه و بیمارستان خیلی
فرق داشت! تمربه اش با هیچ چیز قابل مقایسه نیست...
 ... -چرا ساکتی؟

به من بگو لیلی

413

دستش رو جلو آورد و دست نسیم رو گرفت .نسیم واکنشی نشون نداد .حالت
ً
صورد و تر شدن چشم های کارن موق حرف زدن از بچه اش واقعا منقلبش
کرده بود .انگار در مورد یه معمزه حرف می زد .گفت :دارم گوش میدم.
 تا تمربه اش نکنی نمی فهمی دارم چی میگم. از کما می دونی تمربه نکردم؟!کارن چشاام هاش رو ریز کرد و منتظر توضاایح نساایم موند ولی قرار نبود توی
این جلسااه ها از نساایم حرف بزنند .وقتی سااکود نساایم طوالنی شااد کارن
ً
گفت :حتما از یه جایی می دونم!
انگشاات هاش رو روی مچ نساایم حرکت داد .نساایم با کنایه ولی آروم گفت:
جوری از همساارد تعریف کردی که تعمبی نداره چشاامت زن دیگه ای رو
نبینه!
و با چشم به دست هاشون اشاره کرد .کارن به لحن نسیم آهسته خندید .خنده
ای که با طرز نگاه کردن اون جفت چ شم آبی رو شن تمام حس های زنونه ی
نساایم رو یک جا بیدار می کرد .این آخرین چیزی بود که نساایم وسااچ این
اوضاع پیچیده الزم داشت!
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 آره بعد از یزاله دور همه ی زن ها رو خچ کشیدم. ... دور هر زنی رو... ... حتی اگه موهاش اینهوری کنار صورتش ریخته باشه!انگ شت هاش دا شت روی مچ ن سیم ف شار می آورد ن سیم به خودش اومد
دستش رو ق کشید ولی دست کارن محکم تر نگه اش داشت و گفت :می
دونی ...با همین تغییر نبضت هم تحریک میشم!
سر انگ شت هاش روی ره ن سیم بود و دا شت از پز شک بودنش سو ا ستفاده
ً
می کرد .نسیم دستش رو محکم کشید و بیرون آورد .اصش نمی خواست این
ً
مرد بویی از حال درونیش ببره که فاهرا پنهان کردنش سخت شده بود .این یه
مسئله ی شخًی بود و به کسی ییر از خود نسیم ربهی نداشت .ناخودآگاه
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اخم روی صورتش ن ش سته بود .کارن سکود رو شک ست :چیه؟ خودد می
خواستی همه چیز رو با مشاورم در میون بذارم!!
و آهسته خندید.
 نه همه چیز! این ها رو باید با زنت در میون بذاری!کارن خنده اش رو جم کرد و گفت :من زن ندارم!
تکلیف فعل های ماضی و ناسازگاری هاش تا حد زیادی برای نسیم مشخص
شااد .با خودش تکرار کرد زن نداشاات! حداقل مرد متاهل نبود! این خمالت
نسیم از احساسش رو کمتر می کرد .گفت :پس ازدواج کن!
ً
 مثش با تو؟پوزخند زد و ا ضافه کرد :گفتم که دور زن ها خچ ک شیدم .آدم باید پای شق
اولش وایسه!
یه مشااکل دیگه هم به لیساات بلند مشااکشتش اضااافه شااد .تنفر از تشااکیل
خانواده ی جدید .نسیم پرسید :از کی جدا شدید؟
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 خوب می بری و می دوزی! شاید هم از خوشحالیته که دیگه رقی نداری. رقی ؟ انکار نکن! وقتی ازش حرف می زدم باید صورتت رو می دیدی!انگار نسایم تنها کسای نبود که طرفش رو زیر نظر گرفته .هرچند که نگاه کارن
بیشااتر روی در و دیوار بود و نساایم هم روی پنهان کردن احساااسااش مهارد
داشت .مرد داشت بلوف می زد .نسیم از جاش بلند شد و در حالیکه به طرف
پنمره می رفت با پوزخند و جوری که کارن بشنوه تکرار کرد :رقی !!!
به دیوار کنار پنمره تکیه داد .نگاه کارن روی حرکاتش زوم کرده بود .ادامه داد:
شما یه بار ازدواج ناموفق داشتی اوضاع روحی مناسبی هم نداری چرا تًور
می کنی برای کسی کیس ایده آلی هستی؟ چه برسه به رقابت؟!!
از این فا صله هم ن سیم می تون ست شعله های ًبانیت رو توی چ شم های
کارن ببینه .باالخره باید با این سااوال مواجه می شاااد .چه بهتر که از طرف
مشااااورش ...تا بتونند در موردش گفتگو کنند .مرد یکی از ابروهاش رو باال
انداخت و جواب داد :فکر می کنی کیس مناسبی براد نیستم؟ خونه و ماشین
من رو دیدی مهمئن باش خیلی چیزها رو هم هنوز ندیدی.

به من بگو لیلی
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 همه چیز که پول نیست! پس چیه؟ شغل؟ تحًیشد؟ فاهر؟جوری حرف می زد که به نسیم بفهمونه همه ی این ها رو با هم داره.
 چیزهای مهم تر هم... چند سااالته؟  ... 28هنوز ازدواج نکردی ...یزاله همساان تو بود یه بچه یچهار ساله داشت.
این طرز حرف زدن به هر دختری بر می خورد و ن سیم هم ا ستثنا نبود .د ست
هاش رو جلوی سینه قفل کرد و گفت :ولی فوق لی سانس روان شنا سی بالینی
ندا شت .یه دفتر م شاوره رو نمی چرخوند .دور از خانواده اش م ستقل ن شده
بود .تو این مرکز و اون سااازمان با ناراحتی های روحی مردم زندگی نمی کرد.
مرش رو پای خدماد رایگان به خیلی ها نذاشااته بود ...این کارها وقت و
انرژی بیشااتری از بزره کردن یه ب چه الزم داره ...ارزشااش هم بیشااتر از
جفتگیری و توله پس انداختنه!

418
نفس میقی کشااید و منتظر دیدن تانیر حرف هاش موند .اتاق توی سااکود
فرو رفته بود .متوجه شااد که کمی تند رفته .وقتی پای این آدم وسااچ می اومد
گاهی کنترل هیماناتش رو از دسااات می داد .چیزی که در رابهه با بقیه ی
مراجعینش پیش نمی اومد .خودش سکود رو شک ست :ذر میخوام جمله
ی آخر نظر شخًی بود .نباید می گفتم.
کارن فقچ ساار تکون داد و بی خیال از سااخنرانی طوالنی نساایم گفت :پس از
اون تیپ های بچه دوست نیستی!
نسیم با آرامش بیشتری گفت :خرس ها هم بچه هاشون رو دوست دارند .ولی
این دلیل نمی شه که با زاییدن شون کار خارق العاده ای انمام داده با شن!! ما بر
اساااس یه سااری قراردادها خودمون رو ممبور می کنیم که به ا مال خمالت
ً
آورمون وجهه ی محترمانه ببخشاایم! مثش به زنی که از روی میل جنساای با
مردی خوابیده و نتیمه اش رو به دنیا آورده میگیم «مادر» و روزش رو جشاان
می گیریم ...چون اینهوری جامعه جای راحت تری برای زندگی میشه .از نظر
انسانی امیال جنسی جزء پست ترین دسته اند.
 -به خاطر همین از کنار من بلند شدی رفتی اونما...

به من بگو لیلی
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ً
این دومین بار بود که کش اهمیتی به حرف های نساایم نمی داد و بحث رو
وض می کرد .با د ست به جایی که ن سیم ای ستاده بود ا شاره کرد و ادامه داد:
فکر می کنی این فاصله همه چیز رو حل می کنه؟ فکر می کنی من اگر چیزی
رو بخوام این فاصله و این دفتر و کل این شهر می تونه مانعم بشه؟
پوزخند زد تا به نساایم بفهمونه هیچ جایگاهی بین خواسااته های کارن نداره.
این بار نسیم بحث رو وض کرد :سن من رو از کما می دونید؟
 من مثل شما نیستم که از همون اول پرونده ی کسی رو نخونم ...لیلی جان!پس در مورد ن سیم تحقیق کاملی کرده بود .از آدرس خونه و شغل های موقت
ً
گرفته تا اطش اد شااخًاای .حتما ساایر تا پیاز زندگیش رو می دونساات ولی
برای نساایم مهم نبود .جوری زندگی نکرده بود که از چیزی خمالت بکشااه.
گفت :اسم من لیلی نیست .این چندمین باره که میگم!
 ... فکر نمی کنید شاااید همین پافشاااری ها و خودخواهی ها با ث جدایی تونشااده؟ باید یاد بگیریم که به خواسااته و حقوق دیگران هم اهمیت بدیم .حتی
اگر به نفعمون نباشاااه .بعد از ازدواج همه چیز باید طبق میل و مناف هر دو
طرف باشه.
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 ... حدس می زنم بچه رو ازتون گرفته؟ چرا این همه مدد هیچ حرفی ازشنبوده؟
 میشه در مورد کامی حرف نزنیم؟ با شما زندگی نمی کنه؟ نه.نساایم ناراحتی توی صااورد کارن رو درک می کرد .دوری از فرزند برای هیچ
پدری خوشایند نیست .گفت :شما نباید خودتون رو مقًر بدونید .وقتی مر
یه ازدواج تموم میشاااه کاری نیسااات که از طرف زن یا مرد بتونه جلوش رو
بگیره.
 ... -بعد از اون هر دو باید با یه سری خاطراد خوب زندگی تازه ای شروع کنند.
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 ... مرور زمان قبول این وضعیت رو ساده تر می کنه .همه آدم های بزره و موفقتوی زندگی شون م شکشتی دا شتند ...اما در نهایت این موفقیت شون ه ستش که
آوازه ای شده نه مشکشتشون.
کارن همچنان ساکت و خیره نگاهش می کرد .نسیم می تونست ببینه که کارن
هنوز از نظر اح سا سی با هم سر سابقش درگیره .ادامه داد :حتی از یه جایی به
بعد باید دوساات داشااتن آدم ها رو هم متوقف کرد .تمرکز زیاد روی بعضاای
حس ها آدم رو از تمربه ی بقیه دور می کنه.
کارن سر تکون داد و به انگ شت هاش روی شلوار خاک ستریش نگاه کرد .بعد
ً
از مکث کوتاهی ساارش رو بلند کرد و پرسااید :پس نظرد اینه که مردم کش
رابهه رو بذارند کنار و نسلشون منقرض بشه؟
 جانم؟! -همین االن داشتی می گفتی!
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ً
منظورش چند دقیقه پیش بود ...احتماال به حرف های بعدی نساایم اهمیت
چندانی نداده بود.
نساایم جواب داد :نه ...البته که نه! فقچ شااهامتش رو داشااته باشااند که ماهیت
ا مالشون رو برذیرند .خوب یا بد ...زندگی صادقانه آروم ترین زندگیه...
 ولش کن! چرا مدام تو حرف من می پرید؟ اجازه بدید... من واسه دفا یه بچه دانشموها وقت ندارم!!!ً
احتماال بحث های این جل سه اح سا ساد کارن رو برانگیخته بود چون حالت
ً
چهره اش یمگین بود .اما مهمئنا با ر سیدن به خونه اح ساس سبکی می کرد.
دوباره گفت :جلسه تموم شده!
نساایم نگاه کوتاهی به سااا ت انداخت کارن بلند شااد و در حالیکه کتش رو
می پوشید گفت :شما هم که قبل از اومدن من آماده ی رفتن بودی!

به من بگو لیلی
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طعنه ی کشمش به خاطر اتاق مرت شاااده و کیف و لباس آماده ی حرکت
نساایم بود .امروز با مادرش قرار داشاات تا برای خرید لباس به فروشااگاه برند.
ً
احتماال تا االن مادرش جلوی در رساایده بود .به طرف بافت کوتاه زرشااکیش
رفت و بی توجه به طعنه ی کارن آماده ی رفتن شد .قرار نبود در مورد کیف و
لباسش هم برای همه توضیح بده!
 با ماهان قرار داری که انقدر هول می زنی؟نسیم دوباره نادیده اش گرفت.
 پنمشنبه قیافه اش دیدن داره!نساایم نظری نداشاات که داره در مورد چی حرف می زنه اما چیزی نررسااید.
کیفش رو برداشاات و در حالیکه دفترچه ی یادداشاات رو به ساامت کارن می
گرفت در رو برای خروجش باز نگه داشااات .مرد بدون خداحافظی دفتر رو
کشید و بیرون رفت .نسیم هم به دنبالش حرکت کرد .سمت میز خانوم ایمانی
رفت تا سفارش های الزم رو بکنه که صدای مادرش به گو شش خورد :سشم
آقای دکتر!
نساایم به ساامت صاادا چرخید و مادرش رو دید که با مانتو و شاالوار کرم رنگ
جلوی کارن ایسااتاده .کارن براش ساار تکون داد و خواساات بور کنه که فروغ
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دو باره به حرف اومد :من همه ی برنامه هاتون رو دیدم ...نساایم چرا نگفته
بودی دکتر شفیق رو میشناسی؟!
و یکی از لبخندهای مخًااوصااش رو تحویل کارن داد .نساایم شااروع کرد:
مامان...
ً
ولی جمله ی کارن اجازه نداد :حتما اهمیتی نداشته که بگه.
اخمی به نساایم کرد و با گفتن «ببخشااید مله دارم» به طرف خروجی راه
افتاد .نساایم و فروغ و ایمانی چند لحظه ای به هم نگاه کردند و باالخره نساایم
گفت :همیشه اینهوری نیست!
فروغ اخمی روی پیشونیش نشوند و گفت :همین یه دفعه بس بود!!
مشخص بود که مدل برخورد کارن تانیر بدی روی مادرش گذاشته و کارن هم
به این مورد هیچ اهمیتی نمیده! نساایم بعد از روب و ساای و احوالررساای با
مادرش از منشی خداحافظی کرد و همراه فروغ بیرون رفت .برای اینکه ممبور
به توضیح دادن نشه حرف دیگه ای پیش کشید :راحت رسیدید؟
 -آره بد نبود.
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425

 بابا و نممان خونه اند؟ باباد خواب بود .شاید نممان بره سراغ دوست های دانشگاهیش. خوبه ...دلم تنگ شده بود براشون ...کاش زهرا هم می تونست بیاد. بذار بچه ام دو روز نفس بکشه!ً
به بدجنساای مادرش خندید .گاهی واقعا مادرشااوهر بازی در می آورد ولی تا
حاال اختشف جدی ای درساات نشااده بود .زهرا هم کساای نبود که کم بیاره.
دکمه های بافتش رو بست و گفت :زیاد طول ندیم .بریم بابا رو ببینم.
 باشه ...این چیه پوشیدی؟ مگه بده؟فروغ دسااتی روی طرح های برجسااته ی بافت کشااید و جواب داد :یه کم...
بچگونه نیست؟
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به نظر نسیم خیلی هم بامزه بود .مادرش ادامه داد :تو فروشگاه یه چیز مناس
تر پیدا می کنیم.
نساایم مخالفتی نکرد .مادرش زن خوش ساالیقه ای بود و خرید رفتن باهاش
خیلی می چساابید .نفس میقی تو هوای خنک آبان ماه کشااید و سااعی کرد
جل سه اش با کارن رو فراموش کنه .اما فروغ در حالیکه د ستش رو دور ن سیم
می ندا خت و به خودش نزدیکش می کرد به حرف او مد :چ قدر بد برخورد
کرد؟!! تو تلویزیون خیلی خوش اخشق به نظر می رسید!!
 آدم خوبیه. خدا به دور!23
از ماشین پیاده شد و در حالیکه حلقه ی کیفش رو روی دوشش مینداخت در
ق رو باز کرد .ساانگک های بزرگی که داخل نایلون پیچیده شااده بود رو از
روی صندلی ها برداشت در رو بست و قفل کرد .پدرش اشق سنگک های
این نونوایی بود و نساایم هر بار که پدرش تهران می اومد از این نون ها براش
می خرید.
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دو روز گذشته خیلی خوب بود .نسیم بعضی از جلسه های دفتر رو جا به جا
کرده بود تا بیشااتر وقتش رو با خانواده بگذرونها از پا درد تو پاساااژگردی تا یخ
زدن تو توچال ...امشااا هم مهمون ویژه داشااتند .نساایم با یادآوری اجبار
مادرش برای د ود ما هان اخم کرد .ما هان توی کا نادا زندگی کرده بود و
ً
احتماال درباره ی این جور رفت و آمدهای دوسااتانه و خانوادگی ریلکس بود
ولی نساایم از همین حاال دل نگران شااده بود .باز کردن پای یه مرد یریبه هر
چند آدمی به آقامن شی ماهان کار در ستی به نظر نمی ر سید .حتی با ح ضور
خانواده ...مهم ترین دلیلش هم این بود که نساایم هیچ حساای به جز احترام
بهش نداشتا حداقل نه از وقتی سر و کله ی کارن پیدا شده بود.
کارن ...کلیشااه ای ترین اتفاق ممکن برای یه روانکاو ...نساایم حس می و
د ست و پا گیری نسبت به یکی از مراجعینش پیدا کرده بود و امیدوار بود که به
زودی از بین بره .با صدای آقای احمدزاده روی پله به ق برگ شت .مرد نون
سنگک توی دستش رو بلند کرد و با خنده گفت :شما هم؟
نسیم هم خندید و نون رو به طرفش گرفت.
 بفرمایید نون! -شما بفرمایید!
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نسیم دوباره خندید و راه افتاد .توی مسیر احوالررسی معمول رو کردند .نزدیک
به در واحد ن سیم آقای احمدزاده پر سید :را ستی ...چرا نگفتید من ما شینتون
رو ببرم تعمیرگاه؟
 برادرم تهرانه خودش یه سر برد. خانواده اومدن؟ چشمتون روشن!نسیم جلوی در ایستاد و تشکر کرد .بعد رو به احمدزاده گفت :اگر پدرم رو تو
طبقاد دیدید حرفی از سقف نزنید ...نمی خوام نگران بشه.
 رو چشمم ...با اجازه!خواساات به راهش ادامه بده که نساایم دوباره به حرف اومد :شااما از کما می
دونید ماشینم خراب شده بود؟
احمدزاده ایسااتاد و با سااکود به نساایم نگاه کرد که منتظر جواب بود .بعد
لبخندی زد و گفت :دیدم چند روزه بیرون نمی بریدش.
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 بله .همینهوره.مرد سر تکون داد و باال رفت .مشخص بود که از سوال نسیم خوشش نیومده
ً
احتماال دو ست ندا شت جلوی ن سیم ف ضول جلوه کنه .ن سیم حرکتی به ل
هاش داد و کلید انداخت .مادرش طبق معمول توی آشرزخونه در حال پخت و
پز و گاهی چشم انداختن به ممله های خانواده بود .نسیم بلند سشم کرد نون
ها رو روی میز کوچیک آشرزخونه گذاشت و گفت :بابا کو؟
 من اینمام.به طرف صاادا چرخید و پدرش رو توی لباس راحتی ساافید دید که با لبخند به
نون ها خیره بود .با این لباس رنگ تیره ی پوستش بیشتر جلوه می کرد.
 شاه دخترون برام نون خریده؟نساایم لبخند زد و به طرف پدرش رفت که مثل همیشااه خودش رو براش لوس
ک نه .ادتی که از بچگی همراهش بود و تًااور نمی کرد حتی توی پن ماه
سااالگی هم ترکش کنه .تو آیوش پدرش رفت و شااقیقه اش رو به سااینه اش
چسبوند صداش رو بچگونه کرد و گفت :اهوم ...نون سنگک خریده...
با صدای نممان از هم جدا شدند :ایف ...باز شروع کرد!
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صدای خنده ی فروغ توی آ شرزخونه پیچید و ن سیم با صورتش شکلکی برای
نممان در آورد .فاهر و هیکل نممان به پدرش رفته بود ولی نساایم شااباهت
فاهری بیشتری به مادرش داشت .پرسید :مگه با دوست هاد قرار نداشتی؟
نممان روی یکی از کاناپه ها نشااساات و در حالیکه کنترل تلویزیون رو برمی
داشت گفت :زودتر اومدم ...مامان گفت مهمون داری.
نسیم نگاهی به مادرش انداخت و جواب داد :در واق مهمون مامانه!!
نممان رو به فروغ پرسید :کی هستن حاال؟
نگاهی بین پدر و مادر نسیم رد و بدل شد و نسیم شروع به باز کردن دکمه های
ژاکت و مانتوش کرد .فروغ گفت :یکی از همکارهای نسیم همون که ماه پیش
وقتی نسیم رو رسوند باهاش یه سا تی حرف زدم.
نممان اخمی روی پیشونیش انداخت و کنترل رو گوشه ای گذاشت.
 -همون مرده؟
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 ... اینما چکار داره؟نسیم سمت اتاقش رفت و گفت :از مامان بررس!
داخل اتاق با بی خیالی مشااغول در آوردن لباس هاش شااد .فروغ خودش از
پس همه چیز بر می اومد .صداشون از بیرون شنیده می شد.
 گفتم بد نیست حاال که همه هستیم با خانواده مون آشنا بشه.ً
 که چی بشه؟ اصش چکاره است؟ یه مرد خیلی باشخًیته نممان! نسیم می گفت پدربزرگش موسس همونخیریه ایه که نسیم میره.
 خ باشه! چرا باید تو خونه ی خواهر من بیاد؟؟!!صدای پدرش وسچ گفتگو وقفه انداخت :آروم باش نممان!
 -آخه بابا ...نسیم اینما تنهاست.
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 مگه بده یه نفر مراقبش باشه؟ بابا!!! از کی تا حاال ما ساار این چیزها د وا می کنیم؟! شااماها رو فرسااتادم درسبخونید واساه خودتون کسای بشاید نه اینکه د وا راه بندازید! باالخره هر امر
خیری نیاز به آشنایی داره!
نساایم آروم خندید و با بلوز و شاالوار راحتی بیرون رفت .برای خودشااون می
بریدند و می دوختند! نممان بشفاصله پرسید :جدیه؟!
 نه به خدا ...مامان واسه پسر مردم تور پهن کرده.پدرش بلند خندید و با صدای فروغ جلوی خودش رو گرفت :محمد!
نممان با تاسااف ساار تکون داد و تلوزیون رو روشاان کرد .نساایم خوب می
دونست که مادرش همه چیز رو با پدرش در میون میذاره .نگرانی نممان هم با
دیدن ما هان از بین می رفت .هر آدم اقلی که برخورد ما هان رو می دید
متوجه می شد که با آدم در ستی طرفه ...ولی به احتمال زیاد فروغ از به د ست
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آوردن همچین دامادی ناامید می شاادا چون رفتار ماهان چیزی رو که بشااه به
شق نسبت داد نداشت و نسیم از این بابت خوشحال بود .به سمت سرویس
بهداشتی رفت که شست و شو کنه .نیم سا ت بعد جلوی در کمد لباس هاش
ایستاده بود و سعی می کرد نگاه ی و ایرادگیر مادرش رو نادیده بگیره.
باالخره یکی از پیراهن های دکمه دار رو انتخاب کرد که با دامن بروشاااه اما
همونهور که انتظار داشت فروغ گفت :این چیه؟؟
 چه یبی داره؟ همین دو روز پیش با هم خرید کردیم.ن سیم به سارافون لی نگاه کرد که با هم خریده بودند .خیلی دخترونه و خوش
دوخت بود ولی نمی شد با شلوار پوشید .فروغ جلوتر اومد و آویز لباس رو از
ک مد در آورد .جلوی شااونه های نساایم گرفت و برا نداز کرد .لبخ ند روی
صورتش ن شونه ی ر ضایتش بود .اما ماهان ک سی نبود که ن سیم بخواد روش
تانیر بذاره .به خًوو که قًد موندگاری تو ایران رو هم نداشت .آویز رو از
دساات مادرش گرفت و در حالیکه داخل کمد برمی گردوند گفت :نه همون
پیراهن مناسبه ...با جین می پوشم.
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فروغ نفسااش رو بیرون فرسااتاد و بحثی نکرد .نساایم با انتخاب تهران برای
زندگی به خانواده اش فهمونده بود که ق ًد م ستقل شدن داره و قرار نی ست
منتظر ازدواج بمونه تا برای خودش و زندگیش تًاامیم بگیره .این تًاامیم ها
شامل لباس پو شیدن هم می شد .خو شبختانه خانواده اش سنتی نبودند که
ً
خواسااته هاش رو درک نکنند .مخًااوصااا پدرش که همیشااه نقش حمایتگر
داشت.
فروغ از اتاق بیرون رفت و ن سیم لباس هاش رو وض کرد .آرایش مخت ًری
هم روی صورتش ن شوند و سراغ خانواده اش رفت .نممان و محمد در حال
تماشای تلوزیون و گفتگو بودند .فروغ در قابلمه ی قلیه رو برداشته بود .یذای
ام ش محلی بود و ن سیم هم دلش برای د سترخت مادرش تنگ شده بود .به
آشرزخونه رفت و مشغول سرک کشیدن به یذاها شد.
 کمک نمی خوای؟ نه ...تموم شده. دستت درد نکنه ...اگه از این یذاها دوست نداشته باشه بد نمیشه؟فروغ با لبخند نگاهی کرد و گفت :نگرانی؟
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 مامان! خیله خ  ...مرغ هم درست کردم هر کدوم رو دوست داشت بخوره. به کشس فرداد نمی رسی نه؟ فدای سرد ...یبی نداره. ... صبح فرشته خانوم یه سر باال اومد چند دقیقه حرف زدیم.ن سیم یاد مهلتی که برای ت ًمیم گیری به یا سمن داده بود افتاد و پر سید :در
چه مورد؟
 هیچی ...روزگار. در مورد دخترش چیزی نگفت؟ -چرا حرف های معمولی ...دانشگاهشون و همین چیزها.
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 اهوم. زهرا هم...به بیرون آشرزخونه چشم چرخوند و آروم تر ادامه داد :از صبح بیست بار زنگ
زده! بچه رو یه دقیقه به حال خودش نمیذاره!
نسیم خنده اش رو خورد و گفت :خ تازه روسی کردن مامان!
 ... شاید کارش داره. کار داره؟! چه کاری؟ م گه نمی دو نه ب عد چ ند ماه دو ساااه روز او مدهخواهرش رو ببینه؟
 -مامان سخت نگیر!
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 من کما سخت می گیرم؟ تازه یه بار که من جواب دادم همچین سرسنگینحرف زد که نگو!
 خ تو هم نباید گوشی نممان رو جواب می دادی. رفته بود حموم.ً
نسیم معموال توی خانواده طرف کسی رو نمی گرفت .فقچ برای آروم کردن دل
مادرش سر تکون داد و گفت :حاال نمی خواد خودد رو ناراحت کنی.
 چرا ناراحت؟ اون باید ناراحت باشه ...من که پسرم پیشمه الحمدالله...نسیم بلند خندید که صدای خنده اش با زنگ در همزمان شد .پدرش برای باز
کردن در رفت و نسیم و فروغ هم سراغ روسری هاشون رفتند .صورد نممان
اخمو بود .چند دقیقه بعد همه توی پذیرایی نشسته بودند و گفتگو های کوتاه و
مومی در جریان بود .در مورد فوتبال آب و هوا بردا شتن تحریم ها او ضاع
تهران و اهواز و هر چیزی که آدم های یریبه رو به هم نزدیک تر می کرد .اما
ماهان انگار مثل همیشه نبود .حال خوشی نداشت و نسیم فقچ می تونست به
د ود امش ربهش بده .شاید به خاطر مادر نسیم تو رو در بایستی افتاده بود
و حاال هم معذب بود.
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پذیرایی فقچ یک دست کاناپه داشت و همه نزدیک به هم نشسته بودند .نسیم
میوه و قهوه برای پذیرایی آورده بود .پدرش موق صحبت با ماهان حتی همون
ته لهمه ی خوزسااتانی رو هم از صااداش حذف کرده بود .همیشااه وقتی می
خواست رسمی برخورد کنه اینهوری می شد .نسیم راحت تر روی صندلیش
نشااساات و توجه اش رو به گفتگو داد .صاادای ماهان رو از صااندلی کناریش
شنید :من تا حاال خوزستان نیومدم ...فقچ یه بار بندر باس رفتم.
داشت رو به نممان حرف می زد .نممان روی صندلیش به جلو خم شد.
 پس واج شد سر بزنید.نساایم صااورد نممان رو بررساای کرد .به نظر می رسااید بعد از یه برخورد و
صحبت نیم سا ته ا تماد و توجه اش به ماهان جل
که نسیم انتظار داشت.
ً
ماهان :بله حتما.
محمد :فرمودید رشته تون چیه؟
ماهان :حقوق خوندم.

شده .بی شتر از چیزی

به من بگو لیلی

439

محمد :احسنت.
نممان :من صنای خوندم ...تو پتروشیمی کار می کنم.
ماهان :بله .مادر گفته بودند.
ً
فروغ لبخندی زد و ماهان ادامه داد :اتفاقا یکی از دوساتان ساربازیم مال اهواز
بودا کشاورزی خونده بود االن وا سه قیمت گذاری را ضی خچ لوله کار می
کنه.
ً
نممان :جدا؟
ً
فاهرا خیلی جذب مو ضوع شده بود .پدر ن سیم پر سید :مگه اون زمان ایران
بودید؟
ماهان :بله ...بعد از یه لیسانس و سربازی رفتم ...حدود ده سال پیش.
نممان :دوستتون اسمش چیه؟ شاید من بشناسم.
ماهان :احسان کربشیی.
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نممان :نشنیدم ...خیلی ها همکاری می کنند.
ماهان ساار تکون داد و پدر و مادر نساایم میوه تعارف کردند .موزی رو از پیش
دستی جلوش برداشت و مشغول پوست کندن شد .نسیم نًفه ی نارنگی رو
داخل فرفش برگردوند و به صااورد ماهان نگاهی انداخت .دو باره همون
حالت پریشااون قبل به چهره اش برگشااته بود .تا شااام خیلی مونده بود و همه
م شغول خوردن میوه بودند .صدای آروم تلویزیون هم مو سیقی متن شده بود.
نممان دوباره به حرف اومد :اون دوستتون کارشناس دادگستریه؟
 بله ...می تونم معرفیش کنم. اگر کارتش رو به من بدید ممنون میشم. خواهش می کنم.ماهان چنگال رو پایین گذاشاات و با دسااتمال کایذی انگشااتش رو پاک کرد.
کیفش رو از کنار کاناپه باال آورد.
نممان :حاال مله ای نیست.
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ماهان :همین جاست.
زیری رو باز کرد و اخم روی صورتش نشست .نسیم حتی متوجه فشرده شدن
فکش هم بود .باالخره کارتی رو بیرون آورد و ساامت نممان گرفت .نممان
تشااکر کرد و در حالیکه کارد رو به پدرش نشااون می داد جمله ای گفت.
نساایم از حواسااررتی جم اسااتفاده کرد و آهسااته پرسااید :آقای یری نواز!
مشکلی پیش اومده؟
ماهان به طرف نسیم نگاه کرد و گفت :نه.
 حس می کنم ...یه کم... چیزی نیست .امروز حالم زیاد تعریفی نداره. می تونم بررسم چرا؟ به خاطر همون مًاحبه ی مسخره.نساایم متوجه منظورش نشااد .چند نانیه توی سااکود به هم خیره موندند و
اقبت ماهان گفت :شما خبر نداری نه؟
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 از چی؟ماهان سر تکون داد و د سته ای کایذ رو با حرو از همون زیپ کیفش بیرون
آورد .جلوی نسیم گرفت و با لحن کمی ًبی گفت :بخون ببین چی نوشته!
نساایم برگه های روزنامه رو باز کرد و اولین چیزی که توی ذوقش زد کس
بزره کارن بود که با چشاام های خوش حالتش به دوربین نگاه می کرد .با
صااادای ماهان به خودش اومد و چشاام از کس گرفت :بخون! فکر کرده
دوست و آشناها نمی فهمند منظورش منم!! یه دفعه اسم می برد دیگه!!
حاال بقیه ی جم هم با کنمکاوی به نسیم خیره بودند .شروع به خوندن کرد.
چند پاراگراف اول در مورد مسائل پزشکی و زندگی شخًیش بود که بیشترش
رو نسیم می دونستا ولی از یه جایی به بعد صحبت هاش مرموزانه می شد.
خچ های بودار رو هول هولکی خوند .کمی گیج شاااده بود .حس کساای رو
داشت که بی خبر از همه جاست .به ماهان نگاه کرد که حاال برای پنهان کردن
حال بدش مخفی کاری نمی کرد .پدر نسیم پرسید :حالتون خوبه پسرم؟
فروغ هم تکمیل کرد :کاری از دست ما برنمیاد؟
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ماهان :نه خیلی ممنون ...ببخشااید مادر! من قبل از اومدن تازه این رو دیدم
حالم زیاد مسا د نیست.
محمد :راحت باش ...یریبی نکن!
ماهان روی صورتش دستی کشید و رو به نسیم گفت :منظورش از خویشاوند
نزدیک من بودم! من از پشت بهش خنمر زدم!
نسیم نمی دونست چی باید بگه ...فقچ پرسید :دادگاه چی بود؟
 مگه خبر نداری؟!! ... مگه میشه؟ خودش حرفی نزده ...ساایسااتم کاری ما این نیساات که بریم تحقیق کنیم...اون کار پلیسه!
 -دادگاهی بود که شش ماه پیش تشکیل شد .شاکی من بودم.
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ن سیم ترجیح می داد همین حاال با کارن تماس بگیره و از خودش بررسه .حال
بد ماهان خیلی متانرش کرده بودا اما همه رو برای فردا گذاشاات .شاااید فردا
توی موسسه می دیدش .هر چند نسیم اومدن و نیومدن رو به انتخاب خودش
واگذار کرده بود .ماهان رو به جم گفت :ذر می خوام .نمی خواسااتم ش ا
آخری که با هم هستید رو اینهوری خراب کنم.
نممان :این حرف ها چیه!
ً
فاهرا روحیه ی دایونی که توی حرکاد و صورتش هم پیدا بود روی بقیه هم
تانیر گذاشته بود .نسیم برگه های روزنامه رو به مادرش داد و گفت :مامان آقای
یری نواز برادر خانم دکتر شفیق هستش ...همون که...
پیشونی فروغ کمی چین خورد و حرف نسیم رو قه کرد :معلومه که می دونم
کدوم دکتر رو میگی!
ماهان :برادر خانم سابق.
نسیم :بله ...جدا شدند.
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ماهان دوباره به نساایم خیره شااد و فروغ با نگاهی به کس کارن گفت :چقدر
هم افاده ای!! با اون برخوردش ...وض اینکه مردم داری کنه.
رو به ماهان اضافه کرد :شما با این محاسن کما و ایشون کما؟!
محمد :بگید ما هم بدونیم!
و فروغ برخورد بد کارن توی دفتر نسیم رو برای صدمین بار تعریف کرد.
این بار بهانه های نساایم در مورد اینکه کارن از نظر روحی لهمه خورده و نیاز
به بهبودی داره رو کامل حذف کرد و به جاش برداشاات شااخًاای خودش رو
ا ضافه کرد :وقتی آقا ماهان هم ازش به دادگاه شکایت کرده معلومه که ریگی
به کفشش هست.
نممان :مریض توئه نسیم؟
نسیم :مریض که نه ...برای مشاوره میاد.
نممان روزنامه ای که حاال به دستش رسیده بود رو جلوتر کشید و بعد از چند
سهر گفت :نتیمه ی دادگاهی که میگه چی شد؟
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دوباره شروع به خوندن کرد و ماهان جواب داد :تبرئه شد ...البته من هم دیگه
برای تمدید نظر پیگیری نکردم .نمی خواستم روح اون مرحوم تو ذاب باشه.
نسیم آب دهانش رو قورد داد و گفت :مرحوم؟!
ماهان :خواهر زیزم یزاله.
ن سیم برای لحظه ای بی حرکت موند تا خبر رو ه ضم کنه .ت ًور می کرد که
کارن و همسرش از هم جدا شدند ولی فکر نمی کرد که همسرش مرده باشه.
نممان :این دکتر رو من تو تلویزیون دیدم ...چهور خبر دادگاه پخش نشده؟
ً
ماهان :اتفاقا پخش شد ...ولی نه اونقدر شدید.
محمد :دادگاه چی بود؟ شما شکایت کرده بودی؟
ماهان توی سااکود به نساایم نگاه کرد که تمام مدد شاانونده بود و چیزی
نررساایده بود .بعد از چند نانیه جواب داد :راسااتش نمی خوام دیگه تو کارش
دخالتی کنم .فکر کنم بهتره خودش با نسیم خانوم حرف بزنه .از وقتی برگشتم
ایران همه اش جنگیدیم ...بسه دیگه بریدم!
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نممان خودش رو روی صندلی جلوتر کشید و با کف دست شونه ی ماهان رو
فشار داد.
محمد :یه وقت ...چیز خهرناکی نباشه برای دخترم؟
ماهان نفس میقی کشید و گفت :نه ...نگران نباشید! من هستم.
نممان :شما هم خودد رو ناراحت نکن!
ماهان :ممنون ...فقچ یه لحظه ا ًابم به هم ریخت .ذر میخوام!
نممان :راحت باش! چه فرقی داره خواننده های این مًااااحبه چی فکر می
ً
کنند ...ا صش مگه چند نفر این چیزها رو می خونند؟ خود من انقدر کار سرم
ریخته نمی رسم الی روزنامه رو باز کنم.
ماهان با آرامش تازه ای که به دسااات آورده بود ساار تکون داد و گفت :فقچ
فکرش رو که می کنم این آدم من رو به خدا واگذار کرده...
فروغ :چه دوره زمونه ای شده!
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نسیم :تمرکزتون رو فقچ رو زندگی خودتون بذارید ...این حاشیه ها زودگذره.
ماهان :درسته.
بعد از چند دقیقه نساایم و مادرش برای آماده کردن شااام به آشاارزخونه رفتند.
گفتگوهای بعدی حتی سر سفره با صمیمیت بیشتری برقرار شد .حتی ماهان
دیرتر از معمول رفت و شوخی های آخرش با نممان ن شون می داد که حالش
بهتر شده .حاال خیال پدر و مادر ن سیم از اینکه توی این شهر یری گیر آدم
های ناجوری نیفتاده راحت شده بود .فروغ حتی دوست های دانشگاه نسیم
آرزو و خانوم ایمانی و پرچمی رو هم خوب میشااناخت ...حاال ماهان هم
ً
فاهرا با موفقیت امتحانش رو پس داده بود .ش خوبی می شد اگر مو ضوع
دادگاه و کارن تمام مدد ذهن نساایم رو درگیر نمی کرد .وقتی آخر شااا به
تخت خواب رفت فکرش رو هم نمی کرد که فردا قراره چی بشنوه!
24
ابرهای خاکستری آسمون رو پوشونده بودند و هوا هم سرد شده بود ولی کارن
همچنان روی نیمکت حیاط موسااسااه نشااسااته بود و به در نگاه می کرد .آقای
صدیقی هم با لیوان چای توی دستش
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کنارش ن ش سته بود و گاهی با چند جمله ای سکود رو می شک ست .کارن
فهر قًااد اومدن نداشاات اما حس کرده بود که تو خونه موندن حالش رو بد
می کنه .شوه بر اون دیدن قیافه ی ماهان بعد از چاپ مًاااحبه چیزی نبود
که کارن بخواد از دست بده.
نگاهی به سااا ت انداخت لیلی خیلی دیر کرده بود .دوشاانبه ی پیش باز به
ً
تیپ هم زده بودند .اصش نمی فهمید این دختر چرا انقدر ا ًابش رو تحریک
می کنه .هیچوقت از زن هایی که مهی نبودند و ادای خروس جنگی رو در می
آوردند خوشش نمی اومد ولی این یکی اگر کمی به خودش می رسید و با دل
ً
کارن راه می اومد می تونست به یه جاهایی برسه .گرچه انگار کش تو باغ نبود
و سیگنال های کارن رو نمی گرفتا یا شاید ازش خو شش نیومده بود .کارن
فکر کرد مگه ممکنه؟! تا به حال با زنی مشقاد نکرده بود که توجهی از کارن
ببینه و جواب نده!
دوباره به سا ت نگاه کرد .کارهای بایچه انمام شده بود دیگه اواسچ آبان بود
و بایچه کاری نداشت .تمیزکاری ها رو هم یکی در میون تموم کرده بود .حتی
ً
صندوق شیشه ای کمک های مردمی هم برق می زد .مدا کنار در حیاط قرار
داشت تا ابرها بهش دید داشته باشند .خوبی اینما این بود که کسی به چیزی
گیر نمی داد .توی این یک ماه بدجوری به اومدن به موسااسااه ادد کرده بود.
از محیچ و آدم های اینما آرامش می گرفتا آخرین آدم های باقی مونده توی
شهر ...آخرین جایی که کسی توش فضول زندگی بقیه نیست ...اگر ماهان رو
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پرد می کردند بیرون که خیلی بهتر هم می شد .آقای صدیقی آهی کشید و با
نگاهی به آسمون گفت :چرا بارون نمیاد؟!
کارن خنده ی آرومی کرد و جواب داد :اشق شدید؟
مرد مسن خندید و گفت :من تو این سن و سال؟!
 ... اگر برف و بارون نیاد سااال دیگه چکار می کنیم؟ مملکت رفته تو دوره یخشکسالی.
کارن سر تکون داد .حق داشت ولی تو این شرایچ این مورد آخرین دل نگرانی
کارن بود.
 هی گفتیم کمتر از چاه ها برداشااات کنید! به گوش کساای نرفت .فقچ میخواستند کار خودشون رو جلو بندازند ...کی به فکر مناب بود؟
کارن با ابروی باال رفته به صاادیقی نگاه کرد .مرد تو حال خودش بود و زمزمه
می کرد .پرسید :شما شغلتون چیه؟
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 بازنشسته ام. کارمند شرکت آب؟ معاون شرکت.کارن با تعم به صورتش خیره شد .به لباس های معمولی و حالت خودمونی
بدنش جوری که روی نیمکت نشسته بود .پرسید :پس چرا اینمایید؟
صدیقی گیج نگاهش کرد و گفت :به همون دلیلی که شما اینمایی!
ً
کارن لبخند طعنه آمیزی زد .مهمئنا به اون دلیل نبود .مرد ادامه داد :یه پز شک
معروف تو همچین جای بی اسم و رسمی نظافت می کنه؟!
کارن ماسااک بی فایده اش رو از صااورد پایین کشااید .حس کرد که مرد داره
بهش نیش و کنایه می زنه .سر جاش صاف ن ش ست و آماده ی دفاع شد ولی
صاادیقی منتظر جواب نموند و خودش گفت :کما بهتر از اینما؟ آدم یه چند
سا تی برا خودشه .هر کاری دوست داره می کنه ...نه دستوری نه امر و نهی
ای نه آه و ناله ی مظلومی ...پساات های باال مساائولیت داره .یه قدم اشااتباه
برداری حق یه بنده خدایی رو پایمال کردی...
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کارن سااررش رو انداخت و با ساار حرفش رو تایید کرد .صاادای قدم هایی از
ساامت در اومد و وقتی ساار چرخوند لیلی رو همراه ماهان دید .خون زیر
پوسااتش دوید ولی سااعی کرد به روی خودش نیاره که از دیدن ماهان کنارش
ً
ًبی می شه .حتما تا همین حاال کلی مغزش رو بر ضد کارن ش ست شو داده
بود .ماهان طبق ادد همیشااه اش قبل از ورود به حیاط توی صااندوق پول
انداخت .گاهی این رفتارهاش حال کارن رو به هم می زد .اینکه می تونساات
ه مه رو با حرکاد و حرف هاش مت قا د ک نه .این که اگر می خواسااات می
تون ست کوه رو هم نرم کنه ...کارن خ سته بود .از اینکه همی شه چند قدم ازش
ق تر با شه خسته بود .از اینکه این آدم هیچ کار ا شتباهی نمی کرد خ سته
بود.
صدیقی با دیدن ماهان از جاش بلند شد .همه با هم احوالررسی گرمی کردند
و بعد یادشااون افتاد که کارن هم هساات!! ماهان فقچ سااری تکون داد و همراه
صدیقی داخل رفت .از نگاهش می تونست خچ و نشون کشیدن همیشگیش
رو ببینه .همون نگاهی که بعد از دادگاه داشت .همونی که هر بار کارن از یزاله
یافل می شد توی چشم هاش می نشست.
لیلی حتی ساار هم تکون نداد و دنبال مردها حرکت کرد .رفتارش به کارن
برخورد .حق نداشااات هر بحثی که تو دفتر مشااااوره می کردند رو به بیرون
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بکشااونه .از جاش بلند شااد و قبل از اینکه لیلی وارد راهروی موسااسااه بشااه.
مچش رو گرفت و محکم به ق کشااید .دختر با گیمی نگاهی به مردها که
دور می شاادند انداخت نگاهی به مچش توی دساات کارن ولی کارن از رو
نرفت و ولش نکرد .لیلی دستش رو ق کشید و گفت :چکار می کنی؟!
 تو چکار می کنی؟ من هر حرفی تو جلسااه های روانکاویم می زنم باید ازفرداش اخم و تخم تو رو تحمل کنم؟
 ...ً
 حتما یه ماه دیگه بگذره باید گل بخرم بیام منت کشی!! احتیاجی به منت کشی نیست ...کافیه تو جلسه ها دروغ تحویل من ندی!!و دروغ رو جوری تلفظ کرد که بدتر از فحش بود.
 کدوم دروغ؟!از حواسااررتی کارن اسااتفاده کرد و دسااتش رو بیرون کشااید .دوباره ساامت
ساختمون حرکت کرد .کارن دنبالش رفت و باز گفت :چه درویی بهت گفتم؟!
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کارن درویی نگفته بود .شاااید از طریق ماهان در مورد مًاااحبه فهمیده بود.
از پله های کفشکن جلوی در باال رفتند .نزدیک در بازوش رو گرفت و کشید.
لی لی با اخم ساامتش چرخید .کارن به دیوار کنار در هلش داد و در حالیکه
جلوتر می رفت گفت :وایسا جواب بده! ...چه درویی؟
لیلی آهسته اما ًبانی به حرف اومد :دستت رو بلند کن آقا!
کارن نگاهی به دسااتش روی سااینه ی لیلی انداخت و متوجه حرکتش شااد.
سااری دسااتش رو بلند کرد ولی کنار نرفت .منتظر جواب به صااورتش زل زد.
براش مهم نبود کساای از اون در لعنتی بیرون بیاد و فکر مسااخره ای به ساارش
بزنه .اخم های لیلی بی شتر شد و شمرده شمرده گفت :اگر همین االن ق
نری قسم می خورم همه ی این ها رو تو تشخیًم قید کنم!
کارن از جدیت توی چشم هاش جا خورد .لحنش جوری بود که نشون می داد
ً
ً
اصش شوخی نداره .کارن دنبال دردسر نبودا مخًوصا وقتی پای رد صشحیتی
وسااچ می اومد که با مًاااحبه سااعی کرده بود با چنگ و دندون حفظش کنه.
توی سکود چند قدم به ق بردا شت .حو صله ناز خریدن از ک سی با این
شااکل و شاامایل رو نداشاات .لیلی شااالش رو مرت کرد و با همون لحن قبل
گفت :بهت اخهار میدم از این به بعد فاصله اد رو با من حفظ کنی!
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 ...ً
 فعش فرصت صحبت ندارم .اما وقتش که شد دیگه دروغ تحویل نمی گیرم!بدون حرف دیگه وارد ساااختمون شااد و کارن رو با حس ساارکوب شاادن تنها
گذاشاات .حساای که همیشااه ازش بیزار بود و انگار تمام تششااش توی زندگی
برای خشو شدن ازش بی نتیمه بود .دندون هاش رو روی هم فشار داد .این
دخترب چه چهور جراد کرده بود ب عد از این که در حد م س ت خدم پایینش
بیاره اینهوری رفتار کنه؟!! با قدم های محکم وارد ساختمون شد و م س تقیم
ساامت اتاق خانوم پرچمی ر فت تا کیف و کتش رو برداره و بیرون بزنه .فکر
اینکه نیم ساااا ت بیکار توی حیاط چرخ زده بود تا قبل از دیدن لیلی نره
ا ًابش رو به هم می ریخت .پوزخندی زد و وارد اتاق شد.
ً
همه مشغول صحبت در مورد یه مسئله ی خاو بودند .احتماال قرار بود یریق
نماد یه آدم دیگه بشااند .کارن لبخندی به خانوم پرچمی زد و به طرف کتش
رفت .صدای صدیقی رو شنید :فکر کردم دکتر کوچولو میاد اینما که موندم...
خیلی وقته ندیدمش!
لیلی :آخی ...واسه دیدن دکتر موندید؟
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صااادیقی :آره .یه جوری به من « مو» میگه که برادر زاده هام نمیگن ...دلم
تنگ شده یکی گوشش رو بریچونم.
همه خندیدند .کارن کنمکاو شااده بود که دارند در مورد کی حرف می زنند.
لیلی دوباره گفت :به آقای یری نواز زنگ زده گفته از همون طرف میره بنیاد.
ماهان :دوست دارید شما هم با ما بیایید بنیاد؟
صدیقی :نه نمی رسم .به حاج خانوم قول دادم بریم خونه ی بچه ها.
لیلی :حیف شد.
صدیقی :ولی دکتر شفیق که هستند ...حداقل یه کاری ازشون ساخته است.
همه به کارن نگاه کردند .کارن د ستش رو نرسیده به د سته ی کیف برگردوند و
گفت :بله؟
صاادیقی :خانوم محساانی داره میره بنیاد یه دکتر کوچولو هم قراره بیاد بچه ها
رو معاینه کنه.
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ماهان :فکر نمی کنم ایشون تمایلی داشته باشند!
صدیقی :چرا که نه؟ باالخره هر کس سر از اینما در میاره یا د ست به خیره یا
اهل معنویت.
چرا همه قًااه تعریف می کردند؟ کارن پوزخندی زد و گفت :چرا تا حرف از
معنویت و خوبی میاد وساچ همه یاد خیریه سااختن و نماد دنیا می افتند؟!
خسته نشدید از این همه شعار دادن؟
کارن نگاهش رو بین جم چرخوند .صاادیقی کمی معذب شااده بود و بقیه به
صااورتش زل زده بودند .هیچکس حرفی نمی زد .باالخره باید از یه نفر این
حرف ها رو می شنیدند تا هوا بر شون نداره! زندگی توی خیاالد و توهمی که
از دنیا داشااتند تا ابد ممکن نبود .لیلی سااکود اتاق رو شااکساات :چه هدفی
واسه زندگی بهتره از نماد یه زندگی دیگه؟
 زندگی رو جاهای دیگه هم میشه نماد داد! بله ...تو جاهای دیگه هم میشه نماد داد و در وض یه مر پس اندازشونرو گرفت!!
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کارن نفس میقی کشااید که آروم بمونه و جلوی ماهان کنترلش رو از دساات
نده .چیزی که توی این یک ساااال اخیر زیاد اتفاق افتاده بود .بعد با آرامش
ساختگی گفت :حداقل اینهوری اسم اون آدم تا آخر مر یادشون می مونه...
نه اینکه به دو روز نکشیده فراموشش کنند.
 ... چه باور کنی چه نه خانوم! مردم قدر چیزی رو می دونند که براش خرجکردند!
 چه باور کنی چه نه آقا! کسی اینما به خاطر قدردانی دیگران نمیاد! این هم یه شعار دیگه.لیلی پوزخند زد و ساار تکون داد .خانوم پرچمی به حرف اومد :واال کار ما به
تنها چیزی که شبیه نیست شعار دادنه!
لیلی :ما وسااچ ماجراییم ...شااعار رو اون هایی میدن که یه گوشااه درباره ی ما
حرف می زنند .ما مل می کنیم!!
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کارن چیزی نگفت و با کیف و کت بیرون رفت .می دونساات اگر قرار باشااه
جواب بده جوابش شاامل برخورد فیزیکی هم میشاه .وساایلش رو گوشاه ی
نیمکت حیاط گذاشت تا دستکش و ماسک روی نیمکت رو به اتاقک نگهبانی
منتقل ک نه .وقتی اتا قک رو مرت کرد و بیرون اومد ماهان و لیلی هم وارد
حیاط شااده بودند .لیلی چیزی زیر گوش ماهان گفت که دوباره روی صااورد
کارن اخم نشااوند بعد با پاکت ساافیدی که توی دسااتش بود به طرف کارن
اومد .پاکت رو جلوی کارن گرفت و بدون مقدمه گفت :بفرمایید! حقوق این
ماهتون.
کارن به گوش هاش اطمینان نداشت .پرسید :چی؟
 حقوقتون .یک ماه شده ...خانوم پرچمی خیلی تشکر کردند.کارن با حرو نف سش رو بیرون فرستاد .این موا سکاچی روانکاوش بود یا می
خواست روانیش کنه؟! فکر می کرد کارن محتاج همچین پول هاییه؟ کسی که
با یه جراحی حساس می تونست کل هیکل این دختر رو بخره و...
ً
 مساائله ساار حرف هامه نه؟ واقعیت انقدر بهتون برخورد؟ مثش می خوایچی رو نابت کنی؟
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 هیچی ...فقچ ...بهتره حق الزحمتتون رو بگیر ید .خانوم پرچمی و بقیه یحامی ها خیلی روی حشل و حروم حساااسااند .ما نمی خواییم خدایی نکرده
مدیون کسی باشیم .شما هم طبق گفته خودتون اهل خیریه نیستید.
کارن نگاهی به چ شم های زوم شده ی ماهان انداخت و در حالیکه سعی می
کرد خودش رو آروم نگه داره گفت :پس اینما چه یلهی می کنم؟ به خاطر
چی اینمام؟
 به خاطر من!...کارن با دهن باز به لیلی خیره شاااد .چی می گفت؟ شااااید از رفتار اخیرش
چیزی دسااتگیرش شاااده بود .لیلی ابروهاش رو باال فرسااتاده بود و لبخند
کمرنگی روی صورتش داشت .توی همچین شرایهی داشت شوخی می کرد؟
جمله اش رو ادامه داد :چون من ممبورد کردم.
کارن اخم میقی کرد تا لیلی لبخندش رو جم کنه .موفق هم شااد .صاادیقی
داشااات از پ له های جلوی در پایین می اومد .کارن رو بهش گفت :ذر می
خوام آقای صدیقی! حق با شما ست .شاید کاری ازم ساخته با شه .کما بود؟
بنیاد!
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صدیقی لبخند بی جونی زد و نگاه نامهمئنش رو به ماهان دوخت .ماهانی که
حاال با چ شم های در شت شده برای کارن خچ و ن شون می ک شید .صدیقی
گفت :پس سشم من رو به دکتر کوچولو برسونید!
خداحافظی کوتاهی کرد .جمله ای به ماهان گفت و از حیاط بیرون رفت.
ً
لیلی با ماهان اومده بود حتما ماشین نداشت .کارن بدش نمی اومد ماهان رو
سر جاش بنشونه .رو به لیلی گفت :با ماشین من میریم...
لیلی با تعم به ماهان خیره شد .کارن ا ضافه کرد :من که دارم همین م سیر
رو میام الزم نیست مزاحم آقای یری نواز بشید.
ماهان با دسااات لیلی رو ساامت در راهنمایی کرد و مودبانه گفت :مزاحمتی
نیست!
 نکنه شما هم می خوایید ک سی رو ویزیت کنید؟ یا نه به بچه ها م شاوره یحقوقی بدید!
ماهان ساار جاش متوقف شااد و حرفی نزد .کارن دوباره گفت :مگر اینکه خود
خانوم دلش بخواد با شما بیاد!
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و جوری به لیلی نگاه کرد که منظورش رو بگیره .لیلی با لبخند ساامت ماهان
چرخید و گفت :پس من با ایشااون میرم ...می دونم شااما قرار بود پرونده های
شامل فو رو بررسی کنید .وقتتون رو نمی گیرم.
ماهان چند لحظه توی سکود به لیلی نگاه کرد و با صدای کارن چ شمش رو
برگردوندا که گفته بود :دیر نشه!!!
ماهان سری تکون داد و به ساختمون برگشت .کارن پاکت سفید رو محکم از
دساات لیلی بیرون کشااید و ساامت در راه افتاد .پاکت رو توی شاایار صااندوق
موسسه فرو کرد و از همون جا گفت :منتظر چی هستی؟
لیلی هم حرکت کرد و همراهش بیرون ر فت .ده دقی قه ی اول ران ندگی توی
سکود کامل گذ شت تا اینکه کارن پر سید :باز به خاطر آلودگی هوا ما شین
نیاوردی؟
 نه. دوباره خراب شده؟ -نه.
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ً
فاهرا تشش برای شااروع یه مکالمه بی نتیمه بود .با د وای توی موسااساااه
تعمبی هم نداشااات .چند نانیه بعد خود لیلی گفت :نمی خوام زیاد بیرون
ببرمش که درد ساار نشاااه .هر بار کارهای تعمیرگاهش می افته گردن یکی از
همسایه هام .دیگه خراب بشه روم نمیشه...
 همون مردی که جلوی آپارتمانت دیدم؟لیلی کمی فکر کرد و بعد گفت :بله ...همون.
 ماشینت که به نظر نو بود! آره .صفر خریدم. هر بار بهش رو میندازی؟ نه خودش لهف می کنه. -لهف؟؟!!
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لیلی کنمکاو نگاهش کرد .یعنی این دختر انقدر ساااده بود؟ یا می خواساات
خودش رو اینهوری قال کنه؟ به حالت معًااوم چشاام هاش که گاهی وقت
ها مثل االن فاهر می شااد نمی اومد آدم دورویی باشااه .پرسااید :منظورتون
چیه؟
ً
 مهمئنی مدا دستکاریش نمی کنه؟چشم های درشت لیلی درشت تر شد و گفت :یعنی چی؟
 مرده دیگه! تو هم که تنهایی!!لیلی پوزخند زد و سرش رو به طرف شیشه چرخوند.
 یه مرد متاهل و محترمه! بچه داره! چه دلیل موجهی!!!... -
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 خیلی از مردها متاهل و محترمند بچه هم دارند ...ولی چشمشون هرز میچرخه!
لیلی با کنایه گفت :بله پرونده هاشون زیر دستم اومده!
لحن تلخی داشت شاید چرد و پرد جدیدی از ماهان شنیده بود که مربوط
به پرونده ی کارن می شد .کارن جدی تر از قبل پرسید :گفتی دروغ! بگو ببینم
چه درویی بهت گفتم؟ چرا تهمت زدی بهم؟
 ماهان گفت خواهرش مرده! یری نواز!خودش هم از صااادای اخهار آمیزش تعم کرد .لیلی با تردید نگاهش می
کرد .حواسااش رو به خیابون داد .چند نانیه بعد داخل یکی از فر ی ها پیچید
که از خیابون بیرون بره .همزمان گفت :دیگه چه چیزهایی بهت گفته؟
 ممبور نیستم با کسی در میون بذارم. -چهور من ممبورم؟!!

466
 که یه مشت دروغ تحویلم بدی؟ کدوم دروغ؟ ... من کی گفتم زنده است؟ تو نررسیدی ...خودد تو دهنم گذاشتی که از زنمً
جدا شدما که اتفاقا حقیقت داره.
 خیابون رو اشتباه رفتی.اشتباه نرفته بود .فقچ می خواست از اون بلوار رد نشه .بلواری که یه بار نًفه
ش

توش با یزاله کورس گذاشته بود .اون اوایل ِ آشناییشون خریتی نبود که

نکرده با شند .همی شه هم انقدر خوش می گذ شت که انگار همون لحظه های
با هم بودن همون خاطره ها برای یک مرشون کافیه ...اما نبود.
 از این ور هم راه داره.به آدر سی که لیلی موق سوار شدن داده بود ر سیدند .ما شین رو جلوی در
پارک کرد و خواست پیاده بشه که لیلی گفت :خانومت کی فود شد؟
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 یزاله؟ ...حدود یک سال پیش. مشکشتت از همون وقت شروع شد؟دیگه انکار فایده ای نداشت .ناسشمتی داشت با مشاور روانشناس حرف می
زد .چه دلیلی داشااات که مدام همه چیز رو تو خودش بریزه و باهاش بحث
کنه؟ آروم گفت :بله.
 چون حرف زدن در موردش سخته با من در میون نذاشتی؟ بله. از رفتارد مشخًه که ًبی هستی ...چون زندگیت از هم پاشیده. ... مشااخًااه که به همه چیز بدبینی ...چون نتونسااتی جلوی از دساات رفتنهمسرد رو بگیری.
... -
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 مشخًه که با یرورد بین خودد و جامعه فاصله میندازی ...چون این تنهاراهیه که توجه دیگران رو از ضعف و ناراحتیت دور می کنه.
 ... خودد گفتی قید زن ها رو زدی ...چون هنوز نتونستی واقعیت رو قبول کنی. خواهش می کنم تمومش کن!ً
 نه ...گفتم که بدونی همه ی این ها طبیعیه .کامش طبیعی ...چیزی نیست کهنخوای مهرح کنی بخوای ازش خمالت بکشی.
دستش رو روی دست کارن گذاشت و با صدای مشیمی گفت :من اینمام که
در مورد همه ی این ها حرف بزنیم راه حل بدیم.
انگشاات هاش دور دساات کارن محکم تر شااد و ادامه داد :طبیعیه که به هم
بریزی کسی که اشقشی...
کارن وسچ حرفش پرید :اشق؟!
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 ... تو از شق چی می فهمی؟ مهمئن باشید هر آدمی یه تمربه ای داره! ولی من نه!انگشت های لیلی کمی شل شد و گیج نگاه کرد .کارن پوزخندی زد و توضیح
داد :من اشقش نیستم...
 ... ازش متنفرم .می فهمی؟ متنفر! خیله خ  ...یه کم آروم تر! نمی تونم ...از ماهانت پرسیدی دادگاه سر چی بود؟ -نه چیزی نمی دونم .می خواستم از تو بررسم.
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ناخودآگاه صداش باالتر رفت :لعنتی! می خوای باور کنم نمی دونی؟! جریان
تو همه ی سایت های زرد پخش شده بود! از روز اول هی میگی «نمی دونم».
لیلی با چ شم های دلخور به صورتش خیره شد .بعد سکود رو شک ست:
معذرد می خوام که خواننده ی سایت های خبرپراکنی نیستم!
 ... اینکه من بفهمم مهم نیساات اینکه تو بگی مهمه! تو باید خودد رو خالیکنی .تو باید به یه نفر بگی و فراموشااش کنی وگرنه تا آخر مر برای خودد
میگی و تکرارش می کنی.
د ستش رو بلند کرد و همین قه ارتباط کوچیک کافی بود تا حال کارن دایون
تر بشه .از یه طرف یزاله و از یه طرف دادگاهی که آبروی حرفه ایش رو به خهر
انداخته بود .بلند گفت :نمی پرسی اتهامم چی بود؟
 -آروم تر زیزم.
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این بار دسااتش روی بازوی کارن نشااساات و کارن قًااد حتی یه اینچ تکون
خوردن رو نداشت .ادامه داد :اگر فکر می کنی آماده ای بگو!
کارن به چشم های لیلی خیره شد تا تانیر حرفش رو ببینه.
 اتهامم قتل یزاله بود.از چشم هاش سوال توی ذهنش رو می خوند .نررسیده جواب داد :معلومه که
خیلی زود تبرئه شدم.
لیلی هنوز آرامش صورتش رو حفظ کرده بود .گفت :چرا همچین اتهامی؟
 اون اواخر اختشفاتمون باال گرفته بود .مرگش مشکوک بود و ...رفتارهای منبعدش ...می یری شده بود...
 ... -از نظر ماهان مقًر همه ی مشکشد دنیا منم!!
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 چرا از همون اول گفتنش انقدر براد سخت بود؟ من که بهت فرصت دادممن که همین االن هم سااوال پی چت نمی کنم ...کاری کردم که بی ا ت ماد
شدی؟
بعد از مدد ها تنهایی کنار زنی ن ش سته بود که باهاش اح ساس نزدیکی می
کرد .با وجود همه ی اختشف نظرها و بحث ها نمی تونست این حس نزدیکی
رو انکار کنه .بیشتر از یک سال می شد که طرف زنی نرفته بود و با وجود طب
گرمش همه چیز رو کنار گذا شته بود .گو شه ی پی شونیش رو به صندلی تکیه
داد و به چ شم های لیلی زل زد .چ شم های یزاله خیلی تیره تر بود .این چ شم
ها به قهوه ای روشان می زد .آروم جواب ساوالش رو داد :بعضای چیزها بهتره
سربسته بمونه.
چشاام های لیلی دوباره مهربون شاااده بود و از اون دلخوری دیگه هیچ انری
نبود .گفت :نه وقتی هر هفته جلسه ی روانکاوی داری!
 ... نه وقتی نماد این همه آدم به برگشتنت سر کار بستگی داره. -لیلی! من نمی خوام اتفاق های زندگیم رو نظر بقیه انر بذاره.
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 چرا متوجه نیستی؟ من «بقیه» نیستم حداقل تا پایان دوره اد. تویی که متوجه نیستی!!!تکیه اش رو از صندلی برداشت و سمت لیلی خم شد .ادامه داد :واسه یه مرد
حرف زدن از نقهه ضعف هاش سخته.
 من مراج مرد زیاد داشتم.این صااداقت توی صااداش ...این مدل نگاه کردن ...این سااادگی بی اندازه که
انگار م س تقیم از یه ساایاره ی دیگه اومده بود ...بعضاای وقت ها بدجوری
کارن رو تحت تانیر قرار می داد .انگشااتش رو زیر چونه ی لیلی برد و بلندش
کرد .لیلی د ستش رو از روی بازوی کارن بردا شت و م شکوک نگاه کرد .کارن
گفت :ولی هیچ کدوم مثل من بهت فکر نمی کنند!
مردد بود که کاری کنه یا نه .باالخره فکر و خیال رو کنار گذاشاات و صااورتش
رو به قًد ل های لیلی جلو برد .اما لیلی فرصت نداد و سری ق کشید.
کارن نمی دونساات باید ذرخواهی کنه یا نه! تا به حال توی همچین موقعیتی
قرار نگرفته بود .ترجیح داد ساکت بمونه و او ضاع ناجور رو بدتر از این نکنه.
لیلی با اخم از ما شین پیاده شد و به طرف ساختمون آجری رفت .کارن کشفه
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به شی شه ی جلو خیره شد .به ما شین هاتف که درست رو به روش پارک شده
بود .اما خودش داخل ماشین نبود.
کارن چشاام چرخوند و توی آینه به صااورد خودش نگاه کرد .دیگه حتی نمی
تونساات درساات و یلچ رو تشااخیص بده .فقچ مهمئن بود که کار از محکم
کاری ی نمی کنه و پرونده ای که هاتف درساات می کرد برای روز مبادا به
کارش می اومد .آهی کشاا ید و به چند لحظه پیش فکر کرد .از نظر هاتف
حرکت کارن ساااختگی بود اما خودش می دونساات چکار کرده .خودش می
دونست چه دیوونگی ای کرده .از ماشین پیاده شد و بعد از قفل زدن به طرف
ساختمون رفت.
کف ساختمون مثل اکثر اداراد پو شیده از سنگ بود ولی دیوارها به رنگ کرم
قدیمی رنگ آمیزی شده بود و خیلی جاها رطوبت دا شت .توی راهرو حرکت
می کرد و به داخل اتاق هایی که درشون باز بود سرک می ک شید .همین حاال
هم از کارش پشاایمون شااده بود .این دختر آدمی نبود که بتونه باهاش راحت
رفتار کنه و نگران واقبش نباشااه .باالخره لیلی رو پیدا کردا توی یکی از اتاق
ً
ها که فاهرا اتاق م سئول این طبقه بود ای ستاده بود و با پ سر جوونی صحبت
می کرد .کارن ضربه ای به در زد و وارد اتاق شد .هر چهار نفر ِ داخل اتاق به
ساامتش نگاه کردند .چشاام های کارن روی اخم صااورد لیلی بود ...همون
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واقبی که انتظارش رو می کشااید! لیلی نگاهش رو روی کف اتاق انداخت.
پسر جوون سری جلو اومد و در حالیکه دست می داد گفت :سشم استاد!
ً
کارن معموال چهره ی دان شموهاش رو به خاطر نمی آورد .با تردید د ست داد
و پرسید :دانشموی من بودی؟
 نه ...اوووم ...باالخره شما استاد ما هستید .خانوم محسنی گفتند امروز شماهم تشریف آوردید.
کارن نگاهی به لیلی انداخت که همچنان نگاهش نمی کرد .با سر حرف پ سر
رو تایید کرد و به دو مرد دیگه ی اتاق هم سااشم کوتاهی داد .یکی از مردها که
صااااح اتاق بود خودش رو حیدری معرفی کرد و بق یه ی صااحبت ها
احوالرر سی و ت شکر معمولی بود .به ده دقیقه نک شید که حیدری جم رو به
ساامت سااالن اجتما اد همون طبقه راهنمایی کرد .رفتار همه ی کارکن ها
خیلی مودبانه بود و کارن همیشه توی این شرایچ اح ساس راحتی بی شتری می
کرد .اینکه هر کس جایگاه و نقش خودش رو بدونه .حدود هشااتاد تا بچه با
سن ها و لباس های مختلفت روی صندلی های سالن ن ش سته بودند و دو تا
میز اداری سفید گو شه ی سالن خودنمایی می کرد .حیدری کارن رو سمت
یکی از میزها هدایت کرد و توضاایح داد :بفرمایید اینما دکتر ...خانوم های
سرپرست بچه ها رو به نوبت میارند خدمتتون برای معاینه.
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کارن پشت میز نشست و گفت :فقچ چند دقیقه صبر کنند تا من آماده بشم.
حیدری به کارن «چشاام» گفت و به طرف مرد دیگه ای که پشاات میز بعدی
ً
ً
ن ش سته بود رفت .فاهرا مرد به راهنمایی احتیاجی ندا شت و قبش هم این کار
رو کرده بود چون هم با حیدری هم با لیلی و اون پسر جوون آشنایی داشت.
از صحبت ها شون چیزی نمی شنید .شروع کرد به بیرون آوردن د ستکش و
وسایل ابتدایی از کیفش .صدای پسر جوون رو شنید که با خنده می گفت :من
هم که طبق معمول میز ندارم!
هر سه بهش خندیدند ولی پ سر جدی ادامه داد :من هفتاد سالم هم که ب شه
باز کسی تحویلم نمی گیره!
حیدری :این چه حرفیه دکتر؟ تو انقدر بزرگواری که به میز احتیاج نداری!
پ سر :یکی این شی شه نو شابه ها رو جم کنه! ...باور کنید انقدرها هم بزرگوار
نیستم!
دوباره همه خندیدند حتی چند تا از بچه های ردیف نزدیک به میزها .دکتری
که نشسته بود از جاش بلند شد و با خنده شونه های پسر رو گرفت .به سمت
صندلی فشارش داد و گفت :بیا بشین! بلکه دست از سر ما برداری!
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پسر :نه دیگه االن فایده نداره.
دکتر :حاال بشین ناز نکن!
پسر :االن که خودم به زبون اومدم؟ قبلش باید فکرش رو می کردید.
لیلی :از بس که فروتنی فکر کردیم پشت میز بشینی بهت بر می خوره!
ً
حیدری خندید و گفت :دقیقا ...خانوم راست میگن ...حاال بیا بشین!
پ سر با کولی بازی جلوی ف شار شونه هاش مقاومت می کرد .جواب داد :نه...
به جان یه دونه زنم اگر بشینم!
باز صااادای خنده بلند شاااد و از بین صاااداها خنده ی لیلی بدجوری روی
ا ًاااب کارن بود .با این تفاساایر مشااخص بود که منظور صاادیقی از «دکتر
کوچولو» کی بوده .البته حیف اساام «دکتر» .بهتر بود اساامش رو میذاشاات
«دلقک کوچولو!» .کارن نفس میقی کشااید و ساارش رو برگردوند .توجه اش
ً
رو به حالت مبهود صورد بع ضی از بچه ها داد .ا صش نرر سیده بود که این
بچه ها تحت حمایت چه مرکز و ساااازمانی هسااتند .در واق اهمیتی براش
نداشت .وسچ یه ماجرا افتاده بود و فقچ می خواست هر چه سریعتر تموم بشه.

478
چیزی جلوی دیدش رو گرفت .نگاهش رو باالتر برد و صورد پ سر جوون رو
دید که جلوی میزش ایستاده .با دیدن لبخندش ابروهای کارن باال رفت .پ سر
به حرف اومد :ببخشید استاد! ...من بعضی وقت ها کانالم یهو وض میشه.
 مهم نیست. دست شما درد نکنه دیگه! بله؟ گفتید مهم نیستم!!کارن جوابی نداد و پساار با خنده گفت :من شااما رو تو یکی از کنفرانس های
دانشگاهمون دیدم ...یکی دو تا از برنامه هاتون رو هم دنبال کردم.
 بله.کارن حوصااله ی حرف زدن نداشاات اما پساار حرکتی برای رفتن نمی کرد .به
ناچار پرسید :چه دانشگاهی؟
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 لوم پزشکی تهران. تموم کردی؟ انترنم .یک دد انترن بیچاره.کارن سر تکون داد .به ن سبت سن و سالش خوب بود .خیلی بچه ن شون می
ً
داد .احتماال به این جور جاها سر می زد که تمربه اش رو باال ببره.
کارن نگاهش رو توی ساااالن چرخوند و لیلی رو کنار یه گروه از بچه ها دید.
م شغول خنده و صحبت بود چند نانیه طول ک شید تا نگاهش رو باال بیاره .با
دیدن کارن چشم هاش ًبانی شد و حالت معًوم همیشگیش رو کامل از
دست داد .این هم از اقبت رو دادن به زن ها .کارن کفری بود که چرا نتونسته
ً
جلوی خودش رو بگیره! مخًوصا کنار زنی با این فاهر! کم کم داشت به این
نتیمه می رسید که حتی به خاطر سری تر گرفتن امضای صشحیت هم ارزش
نزدیک شدن نداره .کسی که به خاطر یه ب و سه ی نداده اینهوری توهم زده
بود و چشاام یره می رفت! ...کارن ساارش رو چرخوند و در حالیکه کشفه
خودکار توی د ستش رو روی میز مینداخت یر زد :نه تخ ً ًم اطفاله ...نه
اینما امکاناد  MRIهست.
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پساار جوون با آرامش جواب داد :یه چک پ کلی کافیه .اگر مورد مشااکوکی
دیدید ودد می دید به آزمایشگاه ها و بیمارستان های حامی.
کارن اخم کرد .حاال کارش به جایی رسیده بود که جوونک ها بهش درس می
دادند .پ سر با نگاه گیمی به صورد کارن شونه باال انداخت و یک را ست به
طرف لیلی رفت.
همین که نزدیک شااد با ابرو به ساامت کارن اشاااره زد و آروم جوری که فقچ
نسیم بشنوه گفت :فکر کنم به زور اومده!
نسیم هم صداش رو پایین آورد و بدون نگاه به اون طرف جواب داد :من زورش
نکردم آقای حقی.
حقی ریز خندید و حرفی نزد .چرا کسی باور نمی کرد که نسیم زورش نکرده؟
دکتر یزدی هم همین رو گفته بود .حقی به طرف ردیف بچه ها رفت و جلوی
صااندلی اول توقف کرد .به پساار ده – یازده ساااله ی رو به روش گفت :سااشم
پسرم!
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ً
نسایم از لحنش لبخند زد .پدر بودن اصاش به سان و فاهرش نمی اومد .الیر
بود و توی این روپوش سفید گم شده بود .ادامه داد :آخرین باری که دکتر رفتی
کی بود؟
پسر کمی فکر کرد و بعد گفت :سه چهار ماه میشه .تابستون.
 اهوم ...دلیلش چی بود؟ دلم درد می گرفت. بعد از یذا؟ نه .بعضی وقت ها .دارو خوردم خوب شدم. کامل خوب شدی؟نسیم دکتر کوچولو رو با بچه ها تنها گذاشت و به طرف دیگه ی سالن رفت تا
با سرپر ست بچه ها صحبت کنه .این سری خانوم م سنی همراه دو آقا اومده
بود .با دیدن نساایم از آقایون جدا شااد و قدمی به ساامتش برداشاات .بعد از
احوالرر سی ر سمی م شغول قدم زدن کنار ردیف های صندلی شدند و ن سیم
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گفت :من روان شنا سی بالینی خوندم ولی با بچه ها هم زیاد سر و کار دا شتم.
یه مدد هم تو کلینیک روان درمانی مشغول بودم.
 چقدر الی. اگر بین گروه بچه هایی هستند که به حرف زدن با من نیاز دارند در خدمتم.ً
 اتفاقا چند مورد داریم خانوم .یکیشااون تو مدرسااه خیلی مشااکل سااازه.یکیشون توهم داره .می ترسم خهرناک باشه.
 پس هر وقت معاینه شون تموم شد من رو راهنمایی کنید. چشم .همین االن می برمشون سر صف.نسیم به زن که دور می شد لبخند زد .برای چندمین بار نگاهش به طرف کارن
ً
کشیده شد .حاال کامش یرق کارش شده بود و دست یکی از بچه ها رو معاینه
می کرد .هنوز هم اتفاق توی ماشین تمام فکر نسیم رو درگیر کرده بود و حرف
زدن با بقیه چیزی رو تغییر نمی داد .می دونست فکر کردن به احساسش چقدر
ً
احمقانه اسات و قا دتا االن باید ًابانی باشاه نه هیمان زده! می دون ست
مرور کردن اون چند لحظه با توصاایه هایی که به مردم میده مغایرد داره .اما
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نمی تون ست کاریش کنه .از همون اول نباید بنای صمیمیت رو با همچین مرد
پر جاذبه ای میذاشت .اگر روش هاش رو وض نمی کرد این آدم به زودی به
بزرگترین اشتباه زندگیش تبدیل می شد.
روش رو برگردوند و نف سش رو بیرون فرستاد .سراغ سرپرست رفت که همون
دختر مشکل دار رو از صندلی بلند کرده بود و سمت دکتر یزدی می برد .دکتر
با لحن گرم همیشااگیش شااروع به معاینه ی دندون هاش کرد .نور و آینه ی
مخًوصش رو داخل دهان دختر حرکت می داد .نسیم فاهر دختر رو بررسی
کرد .هر نکته ای توی برقراری ارتباط با اطرافیان می تونساات برای تشااخیص
نساایم مفید باشااه .چند دقیقه بعد دکتر آینه رو توی محلول فرو برد و مشااغول
نوشتن جلوی ا سم دختر توی لی ست شد .تمام مدد دختربچه به نقهه ای رو
به روش خیره شااده بود و حرفی نمی زد .دکتر رو به ساارپرساات گفت :فقچ یه
مورد پرکردنی داره ...نذارید پخش بشه .کارد من رو که دارید؟
 بله .دست شما درد نکنه.دکتر ساار تکون داد .برگه ی سااشمتی دختر رو مهر و امضااا کرد و روی بقیه ی
برگه ها گذا شت .زن ضربه ای به شونه ی دختر زد که حوا سش رو جم کنه.
بعد با لبخند بلندش کرد .برگه ی سااشمت رو برداشاات و با خودش به طرف
کارن برد که حاال داشاات به این ساامت نگاه می کرد .ناخودآگاه اخمی روی
صورد ن سیم ن ش ست .همراه زن نرفت .می تون ست جایی دور از میز کارن

484
منتظر بمونه .این بار نگاه کارن هم پر از حس های منفی شد .چ شم هاش رو
چرخوند و توجه اش رو به دختربچه ی جلوش داد که مشخص بود بیشتر از نه
یا ده سال نداره.
دختر دوباره مثل قبل به نقهه ای رو به روش خیره بود .با این تفاود که ناگهان
لبخند شیهنت آمیزی زد و با صدای کارن سمتش چرخید .نسیم میل شدیدش
به زیر نظر گرفتن کارن رو نادیده گرفت و به ساامت خلود ترین جای سااالن
یعنی باالی ا ستیج رفت تا موق صحبت با بچه ها ک سی مزاحم شون ن شه.
روی یکی از صندلی هایی که به شکل نیم دایره چیده شده بودند نشست .بعد
از یکی دو دقیقه کلنمار رفتن با گوشی باالخره روی صندلی کج شد تا به میز
کارن دید داشته باشه.
بدجوری روی سااااق پای بچه تمرکز کرده بود .چند بار باال و پایین بردش
چیزی به خانوم سرپرست گفت و جوابی شنید .دوباره با دختر حرف زد .پاش
رو از کفش بیرون آورد و چیزی رو پ شت گردنش بررسی کرد که ن سیم سر در
نمی آورد .ده دقیقه بعد اولین بچه ای که ساارپرساات برای صااحبت با نساایم
آورده بود روی یکی از صندلی های کنار نسیم نشست اما اون دختر نبود!
نزدیک یک سا ت سر و کله زدن با بچه ها تموم شد .خوشبختانه ن سیم مورد
حادی پیدا نکرده بود .باالخره خانوم ساارپرساات همون دختربچه ی اولی رو
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همراهش آورد و با حالت چشاام و ابرو به نساایم فهموند که به سااختی برای
گفتگو را ضیش کرده .ن سیم برای باز کردن سر صحبت لبخندی زد و گفت:
آقای دکتر معاینه اد کرد؟
دختر با سر جواب داد.
 پاهاد مشکلی داره؟ درد می کنه؟ نه .ویز ویز می کنه.ً
احت ماال منظورش گزگز بود .دختر ادا مه داد :آ قا هه می گ فت پااااا ...پار...
پارستزی.
 خواب میره؟ نمی دونم. اسمت چیه زیزم؟ -ر نا.
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 خ ر نا خانوم! قرار شد بری آزمایش بدی؟ نمی دونم. چند سالته؟ تو شناسنامه ام نه سال.نسیم لبخند زد و پرسید :چهور مگه؟
 من یه سال بزرگترم .واسه همینه که از بقیه ی کشس بیشتر هوش دارم. از کما می دونی؟ یه نفر بهم گفته. کی؟ -نمی تونم بگم.
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 من که در موردش به کسی نمیگم.ر نا حرکتی به ل هاش داد و بعد از چند نانیه گفت :آخه اگه بگم هم باور
نمی کنی.
نسیم حاال کنمکاو شده بود .گفت :شاید باور کنم.
ر نا شونه باال انداخت و جواب داد :همزادم.
نسیم از این جواب کمی جا خورد .انتظار شنیدن اسم کسی رو داشت.
 همزادد رو کما دیدی؟ر نا روی صندلی به طرف ن سیم خم شد و سرش رو جلوتر برد تا ن سیم هم
همین کار رو کنه .نساایم جلوتر رفت و منتظر موند .دختر با صااادای خیلی
آرومی کنار گوشش جواب داد :اون من رو پیدا کرد.
 ... -حتی می دونه مامان و بابام کمان.
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حاال تون صداش کمی می و یری

شده بود .ادامه داد :یه روز منو می بره

پیششون.
نساایم همچ نان توی سااکود گوش می داد و گرمای نفس دختربچه رو کنار
گوشش حس می کرد .ر نا ناگهان زیر خنده زد که نسیم در جا تکونی خورد و
سرش رو با دلهره ق کشید .دختر با خنده گفت :دیدی گفتم باور نمی کنی!!
ن سیم به چ شم های ر نا خیره شد تا توجه کاملش رو جل کنه .آروم پرسید:
مگه تا حاال تو رو جایی برده؟
ر نا چشم هاش رو به اطراف چرخوند و بعد گفت :آره.
 کما؟ پارک برده. کدوم پارک؟ -اسمش که یادم نیست.
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 چهوری تونستی از خوابگاهتون بری بیرون؟ر نا کمی فکر کرد و با ِمن ِمن گ فت :خ  ...اوووم ...و قت هایی که آ قا

محمدی حواسش نیست.

 همین االن هم اینماست؟ کی؟ همزادد. معلومه که هست!ن سیم روی کوچکترین شئم بدن و صورتش تمرکز کرده بود تا توی این زمان
کم تشااخیص بده مورد خیال پردازیه یا بیماری روانی .سااوال های حرفه ای
تری رو انتخاب کرد و از جزئیاد پرسید :کما نشسته؟
ً
اگر واقعا کساای رو می دید ممکن بود ننشااسااته باشااه اما ر نا با سااوال پیش
رفت .نزدیک ترین صندلی رو نشون داد و گفت :اینما!
 -اینما که کیف منه.
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ر نا کمی گیج شده بود .حرفی نزد .نسیم دوباره پرسید :مانتو و مقنعه اش چه
رنگیه؟
 رنگ مال خودم.این هم یه انحراف دیگه که خیال نساایم رو از دروغ های ر نا راحت تر می
کرد .اگر به بیماری خاصی مشکوک می شد آینده ی بدی در انتظار دختری به
ً
این کوچیکی بود .فاهرا این ها فقچ خالی بندی های دوران بچگی بود نه
چیز بیشتر.
 ر نا جان! میذاری من باهاش تنها حرف بزنم؟ با کی؟ همزادد.ر نا گیج تر از قبل نگاهش رو به اطراف می چرخوند .باالخره گفت :تو که
نمی بینیش!
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 وقتی تو می بینیش من هم می تونم. آخه... ر نا ...اگر زیاد در موردش حرف بزنی ممکنه دوست هاد رو بترسونی! نه ...اون ها دوست دارند بشنوند من باهاش کماها میرم. ... ش ها که با هم حرف می زنیم کلی می خندیم.لبخند بزرگی روی صااورتش نشااساات .نساایم هم با لبخند ساار تکون داد و در
حالیکه لپ ترلش رو می کشید گفت :پس فقچ به دوست هاد بگو نه همه.
ر نا گردنش رو کج کرد .بعد نگاهش از روی صورد نسیم بلند شد و کم کم
باالتر رفت که این حرکتش دوباره ن سیم رو تر سوند .انگار به یه چیز واقعی زل
زده بود .نسیم رد نگاهش رو دنبال کرد و چرخید .با دیدن کارن به جای فضای
خالی نفس راحتی ک شید .کارن خیره نگاهش می کرد روی صندلی در ست
نشست و از ر نا پرسید :از کی اینماست؟
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ر نا :دو دیقه!
کارن :ادامه بدید!
ر نا :من می خوام برم پیش دوست هام.
کارن :چیه؟ خانوم محسنی تو رو هم اذیت کرده؟
ن سیم ًبانی نگاهی به باال انداخت .چهور جر د می کرد بعد از حرکتش
توی ماشین انقدر بی خیال رفتار کنه .ر نا پرسید :برم؟
نسیم سر تکون داد و دختر سری از صندلیش کنده شد .سمت پله ها دوید.
نسیم پوشه و کیفش رو برداشت و خواست پایین بره که با صدای کارن متوقف
شد :می خواستم در یه مورد مهمئن بشم.
نسیم پوزخندی زد و گفت :که من رفتار اخیرتون رو تو گزارشم نمیارم؟
کارن توی سااکود به نساایم زل زده بود .بعد لبخندی زد و گفت :منظورم ر نا
فاطمی بود.
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 ... می خواستم مهمئن بشم گزگز پاهاش رو از خودش در نمیاره!از هیمان یا شاید خمالت خون زیر پو ست ن سیم دوید .نمی دون ست چی
باید بگه .لبخند کارن پررنگ تر شد و ادامه داد :آخه رفتارش ادی نبود.
 بله ...به احتمال زیاد پاهاش هیچ مشکلی نداره.نسیم دوباره چرخید که از استیج پایین بره ولی کارن دنبالش حرکت کرد و بین
راه گفت :رفتار اخیرم؟؟!
نسیم پلک هاش رو روی هم فشار داد .بعد برگشت و با خونسردی گفت :من
تمایل ندارم در موردش حرفی بزنیم ...تا جلسه ی بعدی تو دفتر!
کارن قدمی جلوتر برداشاات و در حالیکه تمام صااورتش پر از آنار تفریح بود
گفت :من از گزارش تو نمی ترسم!!
 -به نفعته که بترسی!
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 همیشه یه راه حل هست!نساایم نمی دونساات از چی حرف می زنه اما این نزدیکی معذبش کرده بود.
نگاهی به اطراف انداخت .این باال بیشااتر از همه جای سااالن توی دید بود.
همین حاال هم زیر نظر خیلی ها بود ند .دو باره به کارن ن گاه کرد که حاال
صورتش جدی شده بود .قدمی که سمت نسیم برداشته بود رو به ق برگشت
ً
و آروم اما جدی گفت :واقعا نفهمیدی داشااتم دسااتت مینداختم؟! گفتم که...
ً
قًد ندارم زنی رو وارد زندگیم کنم .مخًوصا کسی که هم سهحم نباشه.
ن سیم به زحمت لبخندی زد و جواب داد :خوبه .چون من هم ت ًمیم ندارم به
خاطر شما سهح خودم رو پایین بیارم.
 ... با اجازه!با بی شترین سر ت سمت پله ها رفت .مردک فکر می کرد ا شراف زاده ا ست!
ً
اصش اگر بود هم به نسیم چه ربهی داشت؟! نفس میقی کشید و سراغ خانوم
ً
مسن سرپرست رفت .تقریبا کار بچه ها تموم شده بود و دکترها مشغول کایذ
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بازی بودند .البته کارن هنوز ساار میزش برنگشااته بود .خانوم جلو اومد و از
نسیم پرسید :با بچه هایی که آوردم حرف زدید؟
 بله .زمان کم بود ولی به همه رسید. مسئله ی خاصی نبود؟ بچه هایی که قیم نابت ندارند خیلی آسی پذیرند خانم.پوشااه ی توی دسااتش رو به طرف زن گرفت و ادامه داد :در مورد هر کدوم یه
توضاایحاتی رو یادداشاات کردم ...ایل احساااس تنهایی می کنند ساارگرمی
ندارند ساارکوب شاادند دنبال جل توجه اند از هر طریقی که بشااه ...مثل
ناسازگاری بلوف و ییره.
زن سر تکون داد و گفت :حق با شماست .ر نا چهور؟ نکنه...
 نه م سئله ی پیچیده ای نداره .فقچ قوه ی تخیلش خیلی فعاله .از طریق اینقًه ها سعی می کنه دوست پیدا کنه.
 -خدا رو شکر .فکر کردم ممکنه مریض باشه.

496
ً
 فعش که جدی نبود ولی حوا ستون بی شتر بهش با شه .سعی کنید با واقعیتهای جامعه بیشاتر آشاناش کنید .اگر حس کردید داره دردسار سااز میشاه به
روانرزشک مراجعه کنید!
 بله. این بچه ها کسی رو به جز شما ندارند .نیازشون فقچ جسمی نیست.ً
 بله خانوم ...حتما با مربی ها در میون میذارم.ً
 فعش با اجازه.زن با لبخند سر تکون داد و م شغول خوندن برگه های داخل پو شه شد .ن سیم
برای خداحافظی با دکترها به طرفشااون رفت .دکتر حقی روی میز دکتر یزدی
نشسته بود و می خندید .نسیم با خنده گفت :واسه من هم تعریف کنید!!
حقی :دارم به دکتر میگم قًد ازدواج ندارم.
نسیم :حاال مگه خواستگار دارید؟
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ً
دکتر یزدی بلند زیر خنده زد و حقی جواب داد :واقعا رو پیشونی من ننوشته «با
فرفیت»؟؟ آخه هر کی به من می رسه تیکه میندازه!
ً
خنده ی دکتر یزدی بیشتر شد و حقی ادامه داد :چرا؟؟ واقعا چرا؟
ن سیم :من تیکه ننداختم ...چرا همه – حتی ق شر تح ًیل کرده – فکر می کنند
فقچ مردها حق خواستگاری دارند؟!
حقی :اوه اوه ...بحث فمینیستی شد من خودم رو کنار می کشم!!
نسیم خندید و گفت :جای آقای صدیقی خالی یه کم می خندید.
یزدی :سشم برسونید بهشون!
نسیم :چشم.
حقی :آره ...دلم برا مو جونم تنگ شده.
یزدی خندید و در مورد منظور حقی برای ن سیم تو ضیح داد :بهش گفتم ش
واسه دخترم خواستگار میاد ...میگه من قًد ازدواج ندارم!!

498
حقی :چیه خ ؟ واال تو فامیل ما هر دختری می خواد شوهر کنه از مادر من
اجازه می گیرند.
نسیم :خ کیس مناسبی هستی دیگه!
حقی از روی میز بلند شد و در حالیکه یقه و لباسش رو مرت می کرد گفت:
قًد ازدواج که ندارم ...ولی اگر شما خیلی اصرار دارید می تونم استثنا قائل
بشم.
ً
نساایم و دکتر یزدی آروم می خندیدند .وقتی پای حقی وسااچ می اومد کش
هیچ چیز جدی نبود .نگاه ن سیم به کارن افتاد که و سایلش رو جم کرده بود و
این طرف می اومد .وقتی به میز رسید رو به نسیم گفت :بریم!
حقی :بودید حاال! شام در...
با نگاه ًبانی کارن ساکت شد.
دکتر یزدی تک سرفه ای کرد و با ابرو به ن سیم ا شاره داد .جو سنگین شده بود
اما حقی از رو نرفت و گفت :دارند واسااه من زن می گیرند ...شااما داماد نمی
خوایید؟
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 ... دختر چشم آبی ندارید؟کارن آماده ی انفمار بهش خیره شااده بود و نساایم خودش رو مساائول می
دون ست .ک سی اینما از و ضعیت روحی کارن خبر ندا شت .ن سیم سری رو
بهشون گفت :خداحافظ آقایون ...به خانواده سشم برسونید!
هر دو مرد کوتاه خداحافظی کردند .کارن فقچ برای دکتر یزدی سر تکون داد و
گفت :خدانگهدار!
دکتر حقی و یزدی به هم نگاهی کردند و کارن دنبال نساایم به طرف خروجی
راه افتاد .تمام راه تا بیرون سااالن توی سااکود گذشاات .نساایم پا تند کرد که
زودتر از آقای حیدری هم خداحافظی کنه و بیرون بزنه .باز فکر اتفاق توی
ما شین به سرش زده بود و فقچ می خوا ست از این مرد دور ب شه .اما کارن هم
سر تش رو باال برد و زیر ل گفت :چه خبرته؟!
نسیم بدون نگاه به ق گفت :شما تشریف ببرید .من خودم میرم.
 -یعنی چی؟
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 ... چرا مسخره بازی در میاری؟ ... داری ناز می کنی واسه من؟ ... لیلی؟!ن سیم ای ستاد .سمت کارن چرخید و با سردترین لحن ممکن گفت :ا سم من
«لیلی» نیست! دوست ندارم با این اسم صدام بزنید!
کارن به چشم هاش خیره شد و با لحن حق به جانبی گفت :من دوست دارم.
... -
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 در ضمن ما کلی حرف داریم با هم. من بیرون از دفتر با شما حرفی ندارم.برای چند نانیه به هم نگاه کردند و وقتی گوشااه های ل کارن با شاایهنت باال
رفت نساایم برای جلوگیری از هر جور برخورد فیزیکی چرخید و در حالیکه
تند تر قدم بر می داشت گفت :خدافظ!
25
با صاادای زنگ موبایل به بدنش روی تخت کش و قوساای داد .لیوان قهوه رو
روی پاتختی گذاشت و به جاش گوشی رو برداشت .وقتی شماره ی ماهان رو
ً
دید سری سر جاش نشست .حتما اتفاق بدی افتاده بود که روز جمعه تماس
می گرفت .جواب داد :بله؟
 سشم ...ببخشید ...مزاحم شدم؟ سشم ...نه چه مزاحمتی؟خودکار رو الی کتابی که مشااغول خوندنش بود گذاشاات و ادامه داد :اتفاقی
افتاده؟
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 نه .فقچ ...همینهوری زنگ زدم.این جمله های کوتاه و بریده و سکود های طوالنی ن سیم رو نگران کرده بود.
پرسید :چیزی شده؟ حالتون خوبه؟
 خیلی ممنون. ... شما خوبید؟ به لهف شما. ... اوووم ...امری داشتید؟ -حقیقتش...
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 ... امش برنامه ای ندارید؟ذهن نساایم لحظه ای گیج زد و بعد متوجه منظورش شااد .ولی نمی دونساات
چی باید جواب بده .ماهان ادامه داد :حقیقتش یکی از آشااناهام د وتم کرده
گفتم اگر شما وقتتون آزاده ...با من بیایید!
نسیم دستی بین موهاش کشید و آب دهانش رو قورد داد .پرسید :شام؟
 بله ...یه باغ رسااتوران تو فرحزاده .خیلی ها د وتند .من هر بار رد کردم .اینبار دیگه روم نشد.
صداش خیلی خمالت زده شده بود که ن سیم رو کمی معذب می کرد .ماهان
دوباره گفت :یه جم خانوادگیه ...من چون ق ًدم ایران موندن نی ست تو این
سه سال با کسی ...رابهه ای نداشتم ...تنها رفتن هم خیلی ...ناجوره.
 متوجه ام. -به نوان یه همکار با من میایید ...ولی اگر مایل نیستید من اصرار نمی کنم.

504
نساایم چند نانیه فکر کرد .یه شاااام خانوادگی تو یه جای مومی چه ایرادی
داشت؟ جواب داد :باشه میام .فقچ آدرسش رو...
 خودم میام دنبالتون.از جاش بلند شد و سمت آینه رفت .با دیدن موهای به هم ریخته و پوش کرده
اش پشیمون شد و سری گفت :البته...
 مشکلی هست؟ اگر...دوباره صاادای ناراحت ماهان ذهنش رو درگیر کرد و گفت :نه چیزی نیساات.
منتظرم.
وقتی قه کرد نگاهی به سا ت و بعد قیافه اش انداخت .با فکر صاف کردن
موهاش آهی کشید و به طرف حمام دوید.
چند سااا ت بعد ماهان ماشااین رو داخل پارکینگ پارک کرده بود و هر دو در
حال قدم زدن به طرف باغ بودند .صااورد ماهان خندان بود که حتی هوای
تاریک روشن دم یروب هم پنهانش نمی کرد .نسیم هم ناخودآگاه لبخندی زد
و پرسید :چیزی شده؟
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 بله؟ می خندید! آخه فکر نمی کردم بیای! ... ممنون که به من ا تماد داری.نسیم از لحن خودمونی ماهان تعم کرد ولی بروز نداد .فقچ لبخند زد.
 وسچ آبان واسه مهمونی تو باغ سرد نیست؟ً
 حتما سالنی چیزی رزرو کرده.نساایم یقه ی کت کوتاهش رو جم تر کرد و دساات هاش رو داخل جی فرو
برد .ماهان ادامه داد :چون ممکنه یریبه ها هم همراه مهمون ها باشااند تو
خونه نمی گیرند ...جم همکار و آشناهاست...

506
 مثل من که با شما اومدم. البته تو یریبه نیستی.نساایم دو باره لبخند زد .با دیدن تابلوی بزره باغ و دربونی که راهنمایی می
کرد داخل رفتند .از راه باریک بین آالچیق ها بور کردند .با اینکه به وقت
شام نزدیک می شدند خلود تر از انتظار ن سیم بود .ماهان به اطراف چ شم
می چرخوند .به نظر می رسااید که دنبال چهره ی آشاانایی باشااه .کمی جلوتر
نزدیک در سااالن کوچیک وسااچ باغ برای چند نفر ساار تکون داد .با هم وارد
سالن شدند که ف ضای گرم و نورانی داخلش خیلی دلچ س بود .از تعداد آدم
های داخل سالن پیدا بود که مهمونی کوچیکی باید با شه .ماهان با هر ک سی
که از جم می شناخت دست داد و نسیم رو با فامیلی معرفی کرد .احوالررسی
کمی ر سمی بود اما حال و هوای جم جوری نبود که ن سیم رو معذب کنه .به
خًااوو که خانم ها با پوشااش معمولی توی خیابون کنار خانواده هاشااون
بودند .میزبان هنوز برای خوشامد جلو نیومده بود ولی ماهان نسیم رو به طرف
یکی از میز های کوچیک و گرد هدایت کرد .نساایم هنوز روی صااندلی چرم
سفید ننشسته بود که ماهان گفت :فقچ یه لحظه ...یه سشمی بدیم به دکتر.
ً
 -حتما.
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کیف و کت شون رو گذا شتند و به همون طرفی که ماهان ا شاره می کرد حرکت
کردند .مرد مسنی به طرفشون می اومد .وقتی نزدیک تر شد نسیم رو از تردید
بیرون آورد .بله این همون ک سی بود که ن سیم تو نگاه اول ت شخیص داده بود.
مرد با لبخند به ماهان دست داد.
 به به ...خوش اومدی. خیلی ممنون ...با زحمت های ما؟ این چه حرفیه؟ خوشحالمون کردی پسر.مرد به ن سیم نگاهی انداخت و جواب سشمش رو داد .بعد رو به ماهان گفت:
معرفی نمی کنی؟
ً
فاهرا نسیم رو نشناخته بود .البته نسیم انتظاری نداشت که رئیس یه بیمارستان
با اون همه م شغله و دو ست و همکار ک سی رو بعد از یک بار دیدن به خاطر
بیاره .ماهان جواب داد :پروفسااور! ایشااون خانوم محساانی هسااتند ...همون
دوست روانکاوی که بهتون معرفی کردم.
دکتر ممیدی نساایم رو برانداز کرد و گفت :بله ...االن شااناختم .خیلی خوش
اومدید.
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به خانوم م سنی که موهای رنگ کرده و پانچوی طرحدار دا شت ا شاره کرد و
گفت :خانوم! ماهان و...
ً
و جمله اش رو ناقص گذاشاات .احتماال نمی دونساات باید نساایم رو با چه
نوانی معرفی کنه ...دوسااات؟ نامزد؟ دوسااات دختر؟!! زن جلوتر اومد و با
خوشرو یی احوالررسی و تعارف کرد .با یک نگاه هم می شد تشخیص داد که
ماهان رو از نزدیک می شااناختند .خوشاابختانه در مورد رابهه اش با نساایم
کنمکاوی نکردند که خیلی با ث آرامش بود.
بعد از یکی دو دقیقه گپ به طرف همون میز قبلی حرکت کردند .نساایم روی
یکی از صندلی ها نشست و موها و شالش رو مرت کرد .کسی رو اینما نمی
شناخت ولی آدمی نبود که از جاهای ناشناخته هراسی داشته باشه .مهمونی پر
سر و صدایی نبود و حتی صدای صحبت آدم های مختلف رو می تونست از
میزهای ب غ لی بشنوه .توی سالن انگار همه همدیگه رو می شناختند.
ماهان هم چند باری مودبانه از جاش بلند شده بود تا به میزهای دیگه سر بزنه
و صحبت کوتاهی باهاشون داشته باشه .نسیم ترجیح می داد که همراهش نره
و تمام مدد فقچ لبخند بزنه .این بار قبل از اینکه ماهان دوباره از جاش بلند
بشه پرسید :گفته بودید تنها اومدن ناجوره؟!
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 چهور؟نسیم لبخندی زد و گفت :آخه من خیلی ها رو می بینم که تنها اومدن!
ماهان زیر خنده زد که با ث می شااد با این پلیور پساارونه ی طوساای خیلی
جوون تر نشون بده .نسیم هم به خنده افتاد .ماهان تک سرفه ای کرد و با چهره
ای که به زور می خواساات جدی نگه اش داره گفت :من که نگفتم کساای تنها
نمیاد ...گفتم من دیگه روم نمیشه.
 اهوم ...که اینهور!ماهان دوباره لبخند شیهنت آمیزی زد و گفت :اگر نمی گفتم که نمی اومدی!
نساایم یکی از ابروهاش رو باال انداخت .ادد به دیدن این روی ماهان رو
نداشااات .یه جوون شااوخ و بانمک .گفت :من االن می تونم به جرم فری
شکایت کنم!!
ماهان با پررویی کارتش رو بیرون آورد و جواب داد :اگر وکیل خوا ستی خبرم
کن!

510
نسیم با خنده سر تکون داد و روش رو برگردوند .همون لحظه آدمی که حدس
می زد امش اینما ببینه جلوی چشم هاش فاهر شد .کارن با کت چهارخونه
ی قهوه ای – سرمه ای و پیراهن و شلوار سرمه ای ساده داشت طول سالن رو
قدم می زد .م ثل همیشاااه خوش ل باس و مرت

با حال و هوای ریلکس و

پراد ایی که اطرافش موج می زد .نسیم حس کرد تنها کسی که توی این جم
از تشویش درون کارن باخبره خودشه .این آدم کسی نبود که نشون می داد یا
سعی می کرد که نشون بده.
 جذابه نه؟با صادای ماهان به خودش اومد .چشام از کارن برداشات و جواب داد :با من
بودید؟
 پرسیدم «جذابه؟» چی؟ کارن. -دکتر شفیق؟
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ماهان به صندلیش تکیه داد و گفت :هر جا میره چشم ها دنبالشه!
 خ  ...چشم من که نیست.ماهان آروم خندید.
 امیدوارم!ً
کمی به نساایم برخورد .اصااش چرا باید در این مورد حرف می زدند؟ درساات
نبود در مورد ک سی که دو ست دارند یا ندارند برای همکارشون توضیح بدند!
ماهان ادامه داد :خیلی ...چی میگن اینما؟! ...دخترکشاااه .ولی باور کن من
میشناسمش! یه وحشی بی اطفه است .فقچ کافیه چیزی باب میلش نباشه.
نسیم به صورد جدی ماهان خیره شد که معلوم بود تو گذشته ها سیر می کنه.
پرسید :انقدر که بشه اتهام قتل بهش زد؟؟؟
چینی روی پیشونی ماهان نشست و به نسیم زل زد.
 انتظار داشتی از خون خواهرم میگذشتم؟ حتی تششم رو با یه شکایت سادههم نمی کردم؟
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 ... خشونت مردیکه خدمتکارهای خونه رو هم می ترسوند!!نساایم ن گاهش رو به طرف کارن چرخو ند که با لبخ ند جذابی مشااغول
احوالرر سی با دکتر ممیدی و هم سرش بود .به نظر می ر سید که قرار بود سر
میز اون ها بشااینه .خشااونت به صااورد خونسااردش نمی اومد ولی نساایم
ًبانیت وح شتناکش رو دیده بود .حتی ضرب سیلیش رو هم چ شیده بود!
نفس میقی ک شید .کارن دوباره ت شکری کرد و روی یکی از صندلی هایی که
دکتر ممیدی پی شنهاد داده بود ن ش ست .به نظر می ر سید که هنوز ن سیم رو
ندیده .باالخره توجه اش رو از اطرافیانش گرفت و نگاهش با نساایم برخورد
کرد .بی اختیار نفس توی سااینه ی نساایم حبس شااد که حتی با ث تعم
ً
خودش هم بود .احتماال حرف های ماهان روش تانیر گذاشااته بود .منتظر
کس العملی از کارن موند اما کارن بدون حتی سر تکون دادن مسیر نگاهش
رو وض کرد .م شخص بود که نمی خوا ست آ شنایی شون رو به روی خودش
بیاره.
نسیم به یاد لحظه ای افتاد که کارن توی ماشین دستش انداخته بود .اخمی کرد
و توجه اش رو به ماهان داد .نگاه ماهان هم برای چند نانیه روی کارن زوم
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کرده بود .شاید ح ضور ام ش کارن دلیل د ود شدن ن سیم به این مملس
بود .زیر ل گفت :می دونستید دکتر شفیق هم د وته؟
 نور چشمی رئیس د ود نباشه؟نسیم لبخند زد.
 می دونسااتم ...ولی نگران نباش حتی به فکرم هم خهور نکرده بود که باآوردن تو بخوام حرصش بدم.
 البته ...اگه من رو توی جم به نوان روان درمانش معرفی کنی اوضااااعفرق می کنه!!!
ماهان چشم هاش رو ریز کرد اما حرفی نزد.
 میشه تشفی اون مًاحبه ای که کرد ...جلوی این همه آشنا ...نه؟ماهان بلند زیر خنده زد و بعد گفت :درسته که من هم مثل هر وکیلی از معرکه
گیری خوشم میاد ولی نه تو مملس کسی که براش احترام قائلم.
دوباره با خنده ی شیهونی گفت :البته فکرم یه کم رو حسادتش رفته بود...
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نسیم نگاهی به بی تفاوتی و سرخوشی کارن انداخت که حتی چشمش به این
طرف نیفتاده بود .پوزخندی زد و گفت :حسادد؟!
 خ  ...تو مشاورشی!ماهان خیلی راحت حرف های نساایم رو انکار کرده بود ولی نساایم ته چشاام
هاش حس های میبی می دید .یکی از خانوم های مهماندار نزدیک میز
رساید و برای هر کدوم یه فنمون قهوه گذاشات .تشاکر کردند .توی این هوای
ً
پاییزی نوشیدنی گرم می چسبید .موق نوشیدن ماهان کش موضوع رو وض
کرد :از دوستم شنیدم که برادرد باهاش تماس گرفته.
 نممان؟ جدی؟ مثل اینکه قراره همکاری کنند. دوست شما تهرانه؟ً
 االن ساکن تهرانه ولی به شهرهای جنوبی رفت و آمد می کنه .تقریبا ن ًفهفته ماموریت میره.
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 که اینهور ...نممان از شما خواست معرفیشون کنید؟ اهوم .نمی خواد تو این مورد ویژه از کارشناس های خودشون استفاده کنند.یه کم می بود ولی من زیاد کنمکاوی نکردم.
 من در جریان نیستم. مهم نیست ...کارش انمام شد. ممنون لهف کردید. خواهش می کنم.ً
و با خنده اضاااافه کرد :صاابح تقریبا بیسااات دقیقه حرف زدیم .برادر خوش
صحبتی داری.
ن سیم با لبخند سر تکون داد .حدس می زد چند بار هم به اهواز د وتش کرده
باشااه .کار همیشااه ی نممان بود .زود خودمونی می شااد و زبون چرب و نرم
مخًوو خوزستانی ها رو داشت .با صدای زنونه ای هر دو سر چرخوندند.
همساار دکتر ممیدی بود که برای تعارف و خوش و بش کنار میزشااون اومده
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بود .به نوان هم سر رئیس بیمار ستان شخ ًیت مغرور و افاده ای ندا شت
ولی رفتار رسمی و شق و رقش رو حفظ کرده بود.
 بفرمایید ...ماهان پسرم! از خانم پذیرایی کن! چشم شما خیالتون راحت باشه .من نمیذارم بهش بد بگذره. احسنت! همین درسته.نسیم تشکر کرد و زن دوباره گفت :باهار د وتت کردم نیومدی خیلی ناراحت
شدم .به دکتر هم گفتم.
 بله گوش من رو پیچوند!هر سه خندیدند.
 خدا روح مادرد رو شااد کنه ما ساری از هم ساوا بودیم .وقتی اون بود تونبودی ...وقتی تو اومدی اون نیست.
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صورد ماهان یمگین شد ولی حرفی نزد .زن ادامه داد :هر بار با هم بودیم از
تو حرف می زد .فکر و ذکرش تو بودی.
ماهان لبخند یمگینی زد و گفت :من که مهمئن نیستم!
 چه باور کنی چه نه اون همه ی دلخوری ها رو فراموش کرده بود .راضی بودبه اینکه تو توی کانادا خوشبختی.
نفس میقی کشااید و اضااافه کرد :ذر میخوام نباید دوباره یادد مینداختم
پسرم .نمی خواستم ناراحتت کنم.
 نه نه ...من دوساات دارم آشااناهای قدیم مادرم رو بیشااتر ببینم و باهاشااونحرف بزنم.
 پس بیشتر به ما سر بزن! تو یادگار دوست زیز منی.ً
 چشم حتما  ...کوتاهی از من بوده. -از شبتون لذد ببرید! تنهاتون میذارم.
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هر دو با لبخند بدرقه اش کردند .صااورد ماهان هنوز کمی پکر بود .نساایم
قًد سوال پرسیدن و سرک کشیدن نداشت .خود ماهان سکود رو شکست:
مادرم سه سال پیش تو سانحه ی هوایی فود شد.
نسیم فنمون رو پایین گذاشت و آروم گفت :خدا رحمتش کنه.
 پدر یزاله هم همراهش بود .دوست صمیمی رئیس.به دکتر ممیدی نگاهی انداخت .نسیم پرسید :پدرهاتون فرق داشت؟
 بله .مادرم ازدواج ممدد کرده بود. ... فوت شون برای یزاله خیلی سخت بود حتی مری ضش کرد .پدر و مادرش روناگهان از د ست داده بود .من همون موق ها برگ شتم ایران که یه مدد کنارش
باشم ولی تا االن موندگار شدم.
ً
 خیلی متا سفم ...یادمه اولین باری رو که اومدید موس سه ...حتما برای شماهم خیلی سخته .همه ی خانواده...
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حتی ت ًور کردنش هم برای ن سیم دردناک بود .اینکه در رض سه سال این
همه مًیبت اتفاق بیفته.
ماهان گو شه چ شم هاش رو مالش داد .ن سیم پر سید :دو ست نداری در این
مورد حرف بزنی؟
ماهان نفس میقی کشید .بعد دوباره خودش رو سر حال نشون داد و با لبخند
گ شادی جواب داد :هر چی دلت می خواد بررس ازم .من از د ست تو ناراحت
نمیشم.
نسیم ابرویی باال انداخت و گفت :با مادرد رابهه ی خوبی نداشتی؟
 چرا ...خیلی خوب بودیم. ... تا وقتی من تًمیم به رفتن گرفتم .بیشتر از ده سال پیش! -درک می کنم.
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 هر کاری می تونساات کرد تا جلوم رو بگیره که نرم .وقتی دید با هیچی نمیتونه پشیمونم کنه...
 ... شروع کرد به تهدید .دو هفته قبل از سفرم تهدیدش رو ملی کرد که باشم وبا چشم خودم ببینم.
زهرخندی زد و اضافه کرد :مادرم زن م س تبدی بود.
 چکار کرد؟ خونه اش رو به نام یزاله کرد. همین؟ اون خونه هر خونه ای نبود .برام معنای خاصی داشت.... -
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 مادرم قبل از اینکه دلخوری ها رو کنار بذاریم رفت.ن سیم روی میز خم شد که به ماهان نزدیک تر با شه .با صدای آرامش بخ شی
گفت :هیچکدوم از این ها به خاطر کوتاهی شااما نیساات .هر کس حق داره
وا سه زندگی خودش ت ًمیم بگیره .شما کاری رو کردی که به نظرد در ست
بود.
ماهان به چشاام های نساایم زل زد و خیلی جدی گفت :بله .کاری رو کردم که
درست بود .هیچوقت هم پشیمون نمیشم.
 پدر خونده اد چهور؟ اون کاری به من نداشت .با چیزی مخالفت نمی کرد. بی تفاود بود؟ نه به اون معنا .ما هیچوقت رابهه ی پدر و فرزندی نداشااتیم ولی آدم خیلیمحترمی بود .تا جایی که می تون ست از ت ًمیم های من حمایت می کردا تا
جایی که جلوی مادرم کم نمی آورد ...فقچ یه مشکل بزره داشت...
 -چی؟
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 ایل تو انتخاب هاش اشتباه می کرد .اول مادرم ...بعد کارن...نساایم رد نگاهش رو دنبال کرد و روی کارن متوقف شااد که انتهای سااالن
نزدیک به شی شه های م شرف به باغ ای ستاده بود .باغ پاییزی ...بیرون دا شت
بارون می بارید و کارن به درخت ها و فضااای شاابونه زل زده بود .مهماندار
برگشاات و فنمون ها رو جم کرد .به جاشااون فرف هایی از ساااالد میوه ی
ف ًل روی میز گذا شت و با لبخند دور شد .ن سیم به میزهای ب غ ل چ شم
چرخوند .بی شتر جم بلند شده بودند و توی سالن می گ شتند .صدای ماهان
از کنار گوشش گفت :پا شو بریم تو باغ!
 بارون! نم نمه ...زود برمی گردیم.ن سیم هم مثل بی شتر دخترها بارون رو دو ست دا شت .به شوه می خوا ست
ماهان رو از فکر خانواده اش در بیاره .لبخندی زد و بلند شاااد .فرف میوه و
چنگال هاشااون رو برداشااتند و ساامت در سااالن رفتند .هوای خنک با اولین
قدمی که به بیرون گذا شتند روی صورد ن سیم ن ش ست و حس خوبی بهش
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داد .هوای بیرون حاال کامش تاریک شاااده بود و فقچ با المپ های رنگی تا
حدی روشن می شد .ماهان با ذوق گفت :چه حال و هوایی داره این بیرون!
هر دو خندید .چند نفر دیگه هم مثل اون ها بیرون اومده بودند .یه خانواده ی
سه نفره نزدیکشون ایستاده بود .پسربچه مدام درباره ی انواع و اقسام چیزهایی
که به ذهنش می ر سید حرف می زد .پدرش هم مدام حرف هاش رو تایید می
کرد .ن سیم نف سش رو بیرون فر ستاد و بخار جلوی دیدش رو گرفت .با خنده
گفت :یادم رفت کتم رو بروشم.
 سردته؟ شما هم که خودد نروشیدی تعارف کنی به من!ماهان خندید و به شوخی گفت :گزینه های رمانتیک تر هم هست!
نسیم با خنده روش رو سمت دیگه ای برگردوند .نگاهش از شیشه های سالن
بور کرد و به چشاام های کارن گره خورد که هنوز ساار جاش توی روشاانایی
سالن ایستاده بود .نسیم می خواست به نوان « سشم» براش دستی تکون بده
ولی کارن سرش رو چرخوند ...به طرف زنی که داشت سمتش می اومد .نگاه
کنمکاو نساایم تا جایی که فاصااله اجازه می داد زن تازه وارد رو بررساای کرد.
صورد زیبا و اندام متعادل .سنش بیشتر از نسیم بود و خنده ی گیرایی داشت.
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جمله ای گفت .کارن هم جوابی داد و در کمال تعم نسیم پشتش رو به زن
ً
کرد و دور شد .انگار واقعا ق ًد وارد کردن هیچ موجود مونثی رو به زندگیش
نداشت که نسبت به همه بی تفاود بود .نسیم نگاهش رو از اون طرف گرفت
ً
و به ماهان دوخت که فاهرا مثل نساایم حواسااش به حرکاد کارن بود .اخم
میقی روی صورتش داشت که می شد بهش حق داد.
ن سیم شونه ای باال انداخت و قهعه ای کیوی داخل دهانش گذا شت .یکی دو
دقیقه به سااکود و نگاه کردن آساامون و نورپردازی محیچ گذشاات .نساایم به
قرو ماه خیره شد و با لبخند گفت :خوشگله.
 اهوم.ساارش رو ساامت ماهان برگردوند اما نگاه ماهان روی ماه نبود .مثل فیلم های
اشااقانه روی نساایم هم نبود ...داشاات به فرف میوه نگاه می کرد که خیلی
خوب تزیین شده بود .دوباره گفت :آدم دلش نمیاد بخوره!
 از این سفره آرایی های هنری دوست دارید؟بر کس انتظار جواب داد :نه ...معذب میشم.
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ن سیم خندید و ماهان در حالیکه توی م سیر بین آالچیق ها راه افتاده بود ادامه
داد :کارن دو ست دا شت .می خوا ست یزاله کدبانو با شه و همه اش به اون و
زندگیشاون برساه .می خواسات تو همه چیز بهترین باشاه .یزاله برای خودش
هنرمندی بود ولی انتظارهای اون بی شرف هر روز بی شتر می شد .دیگه شده
بود بهانه گیری ولی یزاله نمی خواست بفهمه!
 ... این اواخر همه اش می جنگیدند ...کساای که همه چیزش رو از پدر زنشداره باید با زنش خوب تا کنه.
ً
جم له ی آخر رو تقریبا با آه به زبون آورد .خودش دو باره این بحث رو پیش
ک شیده بود .ن سیم حس می کرد تو یکی از جل سه های روانکاویش ن ش سته و
داره حرف های مراج رو میشنوه .خوشحال بود که از سر و صدا دور شدند و
ً
توی باغ قدم می زنند .گفت :حتما براد سااخت بوده که ناراحتی خواهرد رو
ببینی.
ماهان کمی بغض کرد ساارش رو پایین انداخت و جواب داد :ببینم و کاری از
د ستم بر نیاد .یزاله حتی نمی خوا ست قبول کنه .مری ضیش هم هر روز وخیم
تر می شد.
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 می دونم االن فکر می کنی اگر ایران بودی اوضااااع اینهور پیش نمی رفتولی باور کن هیچ برادری نمی تونه جلوی مشااکشد زناشااویی یا مریضاای
خواهرش رو بگیره.
 شاید می تونستم یه کاری کنم .شاید کارن رو ادب می کردم تا کمتر به یزالهفشار بیاره ...نمی دونم...
 وقتی تو نبودی پدر و مادرد بودند .مگه نه؟ آره. وقتی اون ها نتونستند مسیر زندگی دخترشون رو وض کنند حضور تو همخیلی تعیین کننده نبوده .نباید خودد رو سرزنش کنی.
 سعی می کنم. در مورد حرف های دکتر تو اون مًاااحبه هم ...خیالت از بابت من یه نفرراحت باشه .الزم نیست چیزی رو برام توضیح بدی .من توی این مدد نسبت
به شما خوب شناخت دارم.
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 ممنون که این حرف رو زدی. ... باور کن من امشاا به خاطر کارن نیاوردمت ...هر بار تو جم آشااناهایخانوادگیم میام همه به چشاام بیچاره ها نگام می کنند .میگن هیچ کس و
کاری نداره ...می دونی که...
 بله.چند نانیه سکود شد و بعد ن سیم با ا شاره به فرف میوه گفت :شما از کدبانو
ها خوشت نمیاد؟
ماهان که به نظر از تغییر بحث خو شحال بود جواب داد :برای من کامل بودن
مشک نیست ...خودم هم کامل نیستم.
کف دستش رو جلو برد و زیر بارون گرفت .ادامه داد :شدیدتر شده.
 آره. -بهتره برگردیم داخل ...نمی خوام سرما بخوری.
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ساامت سااالن پا تند کردند و با هم وارد فضااای پر نور سااالن شاادند .به طرف
میزشااون حرکت کردند .کارن توی مساایر ایسااتاده بود و داشاات با چند نفر از
همکارهاش صحبت می کردا تعدادی نشسته و تعدادی ایستاده .از نظر نسیم
ً
خیلی دور از ادب بود که حتی به هم سشم هم نکرده بودند .مثش م شاور کارن
بود ک سی که باید باهاش اح ساس صمیمیت و رفاقت می کرد نه د شمنی...
تا بتونه همراهش مشکل های ریز و درشتش رو پشت سر بذاره .نسیم خواست
قدمی به جلو برداره و حداقل احوالررسی کنه اما مردها اطرافش رو گرفته بودند
ً
و حوا سش هم کامش به اون ها پرد بود .ن سیم به راهش ادامه داد و گفتگو رو
به بعد موکول کرد .سر جاشون نشستند و ماهان دوباره با ذرخواهی بلند شد
تا با یکی از آ شناهاش صحبت کوتاهی دا شته با شه .بعد از شنیدن اون حرف
ها از ماهان حس بدی به نسیم دست داده بود و ش به نظر خسته کننده شده
بود .توجه اش رو به اطرافیان داد .همه گرم گفتگو و صاارف نوشاایدنی و میوه
بودند .حاال صدای کارن واضح به گوشش می رسید :خیلی مله داره؟
یکی از مردها جواب داد :مله داره ...ولی زیر قیمت نمیده.
 باید یه سر بیام اون اطراف نرخ بگیرم. -آره ...می دونستم به ملک شقه داری.
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 ملک داریم تا ملک .نمی خوام الکی سرمایه گذاری کنم.مرد دیگه ای گفت :من هم بدم نمیاد یه نگاهی به موقعیتش بندازم.
کارن دوباره به حرف اومد :اگر جواز ساااخت هتلی چیزی بگیره خوبه ...می
گیرمش.
 قهعه هاش  500متریه. اگر خوشم بیاد همه اش رو می خرم .نمی خوام ناقص بشه.لحن صدای کارن انقدر مقتدرانه و پر یرور بود که ن سیم ناخودآگاه به طرفش
نگاه کرد .این حالت توی فاهرش هم موج می زد .برای یه لحظه به هم خیره
موندند اما کارن دوباره حواسش رو از لیلی منحرف کرد و به آدم های اطرافش
داد .برای اینکه بتونه همه رو از جریاناد مره یزاله و دادگاه بعدش دور کنه
باید سااعی می کرد که به چشاام این جما ت مثل قبل به نظر برسااه .انگار که
هیچ اتفاقی نیفتاده .انگار همون کارنی داره باهاشااون حرف می زنه که ادد
داشاات هر پولی در میاره رو با ساارمایه گذاری دو برابر کنه .همونی که همه به
زندگی موفقش حسادد می کردند .دوباره پرسید :اگر فروشنده است یه قرار
میذاریم.

530

تهرانی سر تکون داد و گفت :با صاح ملک حرف می زنم.
ً
احتماال مردک داشااات برای یکی از خویش و قوم هاش لقمه می گرفت ولی
کارن اهمیتی نمی داد .تا وقتی جلوی همکار و آشاانا جوری به نظر می رسااید
که کوچکترین مشااکلی نداره ه مه چیز اوکی بود .ب عد از اون مًااااح به
رفتارشااون از قبل بهتر و قابل تحمل تر شااده بود .انگار هفته نامه ی سااشمت
اون روزنامه خیلی طرفدار داشاات! صاادای رئیس از نزدیکی گفت :ماهان تو
چی؟ دنبال ملک نیستی؟
ماهان جلوی یکی از میزها با یحیوی ایسااتاده بود .خنده اش رو جم کرد و
جواب داد :جان؟
همساار رئیس با خ نده گ فت :مم یدی می گه م لک نمی خوای؟ می خواییم
پابندد کنیم ایران!
همه خندیدند و کارن پوزخند زد .ماهان گفت :نه نه ...من همین چند تا تیکه
رو هم می خوام رد کنم .خریدار نیست؟؟

به من بگو لیلی

531

دوباره همه خندیدند ماهان با یحیوی د ست داد و سمت میز شون برگ شت.
کارن نمی دون ست هدف ماهان از آوردن لیلی چی بوده! شاید می خوا ست با
معرفی کردن روانشناس کارن به همه حرف هاش توی مًاحبه رو به مسخره
بگیره .از لیلی همچین انتظاری ندا شت که بازیچه ی د ست ماهان ب شه .البته
هنوز کساای توی جم در این مورد حرفی نزده بود .فقچ چند نفری به شااوخی
گفته بودند که ماهان دختر آورده!! همین.
زیاد طول نکشید که شام سرو شد .کارن خوشحال بود که زودتر این جم رو
ترک می کرد .شاید می تونست وانمود کنه که همون آدم سابقه اما خودش می
دون ست که نی ست .دیگه اون آدمی نبود که از این مهمونی ها و دید و بازدیدها
لذد ببره .به خًااوو که حاال زیر ذره بین مشااااورش هم بود .جلوی میز
مشغول گذاشتن کباب بره و ساالد توی بشقابش بود که رئیس بهش نزدیک شد
و تعارف کرد که از همه چیز بریزه .کارن لبخندی زد و گفت :رژیم دارم.
رئیس صداش رو پایین آورد و زیر گو شش گفت :اگه رژیم رو از حمید گرفتی
که توصیه می کنم همین االن بشکنیش!
هر دو نگاه کوتاهی به دکتر حمید فرخی اون طرف میز ساالف انداختند و آروم
خندیدند .یه دکتر تغزیه بود که زیاد قبولش نداشتند .کارن جواب داد :نه هنوز
از زندگیم سیر نشدم!

532
رئیس خندید و بدون مقدمه گفت :ماهان دختره رو به خاطر تو آورده؟
کارن کمی جا خورد .بعد خودش رو جم کرد و گفت :نمی دونم.
 جلسه ها خوب پیش میره یا جنگ ا ًابه؟کارن با یادآوری برخوردهای اخیرش با لیلی لبخندی زد و گفت :همین روزها
تموم میشه برمی گردم.
 خوبه ...بیشتر بریز .حاال این یه امش رو دکتر نباش! مهمون باش!کارن خندید و کمی بیشتر توی بشقابش کشید .خواست از میز فاصله بگیره و
سراغ نوشیدنی ها بره که رئیس یه بار دیگه یافلگیرش کرد و گفت :واسه اینکه
زودتر وجهه اد رو به دست بیاری راه ساده تری هم هست.
هر دو به طرف نوشیدنی ها رفتند .رئیس تکه ای گوشت توی دهانش گذاشت
و کارن پرسید :چه راهی؟
 -زن بگیر! یه سال زاهد شدن بسه ...من که تو رو میشناسم!!
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کارن فقچ یه لیوان آب برداشت و برای هضم حرف های رئیس سکود کرد .به
ً
طرف میزشااون راه افتادند .رئیس مرد ساارزنده و باحالی بود .قبش هم گاهی
دخترهایی رو به طرفش می فرسااتاد .حتی یک بار لیلی رو با یکی از همین
دخترها ا شتباه گرفته بود ولی هیچوقت حرفی از زن گرفتن نمی زد .نزدیک میز
شده بودند که رئیس ادامه داد :خواهرزاده ام رو که میشناسی؟ هیوا.
با چشم به میز کناریشون اشاره زد که میز خانواده ی خواهرش بود .آهسته ادامه
داد :مامایی خونده .قراره ادامه تحًیل هم بده.
 ... خواستگار زیاد داره ...حتی تو همین مملس ولی من از تو خوشم میاد. من هنوز زادارم!ً
رئیس آروم خندید و گفت :جدا؟!
خودش هم می دونساات دروغ گفته ...زادار!! با صااداقت بیشااتری گفت :در
واق  ...هنوز آ ماده نیسااتم که وارد ز ندگی مشااترک بشاام .دلم نمی خواد
خواهرزاده ی استادم پاسوز من بشه.

534
دکتر نگاه میقی به کارن انداخت و بعد در حالیکه یکی از صندلی های پشت
میز رو ق می کشید گفت :پس هر طور صشح می دونی.
همسرش پرسید :چی رو؟
کارن هم سر جاش نشست و دکتر جواب داد :چیز خاصی نبود خانم.
ضربه ای به پشت کارن زد و با دلگرمی توی صداش گفت :بخور جوون!
ً
کارن چنگال رو بلند کرد اما ا صش ا شتهایی ندا شت .چیزی که بی شتر از همه
ناراحتش می کرد پیشاانهاد دکتر نبود این بود که حتی به اون دختر نگاه هم
نکرده بود .براش هیچ اهمیتی نداشاات که چه قیافه ای داره یا طرز برخوردش
چیه .تا کی قرار بود اینهوری بمونه؟ به خودش جواب داد « تا وقتی دو باره با
مو ا سکاچی تنها ب شه و .»...سمت میز ماهان نگاه کرد .لیلی دا شت یذا می
خورد و گاهی با جمله ای از ماهان می خندید .صورتش در هم ک شیده شد.
این بار نتونسااته بود فاهرش رو حفظ کنه چون داماد رئیس پرسااید :حالتون
خوبه دکتر؟
کارن خودش رو جم و جور کرد و ب ها نه آورد :ب له ...فکر می کنم م عده ام
کمی ناراحته.
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گفتگو به همین مورد تغییر کرد و کارن کمی از یذا رو به زور خورد و با آب
پایین فر ستاد .زودتر از بقیه آماده ی رفتن شد .یادش می اومد اون وقت هایی
که یزاله زنده بود و روابهشون هم زهر نشده بود گاهی بعد از مهمونی با چند
تا از دوست هاشون می رفتند خیابون گردی یا برای گیم به جایی سر می زدند
و گاهی تا نًاافه ش ا بیرون می موندند .اما حاال فقچ می خواساات به خونه
برگرده و وقتش رو با ترجمه بگذرونه .کتش رو پو شید و مهمئن شد که با همه
ی آ شناها خداحافظی کرده با شه بعد سراغ ما شینش توی پارکینگ رفت .از
اینکه دوباره همه جا آروم و بی سر و صدا شده بود احساس راحتی می کرد .به
خًوو که دیگه تحمل صدای بچه های کوچیک رو نداشت.
به طرف ماشاینش حرکت کرد و کمی دورتر متوجه ساایه ای شاد که به آرومی
حرکت می کرد .با شناختن لباس و فرم هیکلش م سیرش رو به اون طرف کج
کرد و آهسته گفت :فکر می کردم اولین نفر بیرون زدم!!
لیلی با شنیدن صداش چرخید و بهش زل زد .بعد گفت :برای من مهم نیست
که شما متوجه ورود و خروجم نباشید ...آقای دکتر!
 خوبه.... -
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 هر چی بیشتر کنار هم می بینمتون بیشتر به این نتیمه می رسم که خیلی بههم میایید.
ً
 اگر الزم شد تًمیم خاصی بگیرم حتما به این نکته توجه می کنم.کارن دندون هاش رو روی هم ف شاری داد و دوباره با خون سردی گفت :خوش
باشید!
 ممنون. تو این سرما و تاریکی ولت کرده رفته سراغ ما شین؟ تو کانادا با زن ها شوناینهوری رفتار می کنند؟
 خودم خواستم...یکی از پاهاش رو کمی بلند کرد که پاشاانه های بلند کفشااش رو نشااون بده.
جمله اش رو تموم کرد :پاهام خسته بود.
 -انقدر خسته که نیومدی جلو یه سشم کنی؟
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برای چند نانیه هر دو توی سااکود به هم نگاه کردند .کارن به حرف اومد :من
هم بزرگتر از تو ام هم موقعیتم بهت ارجحیت داره ...چرا نیومدی جلو؟!
 ... بله بله می دونم ...فرموده بودی خارج از دفتر حرفی با من نداری!!لیلی باالخره نگاه خیره اش رو حرکت داد و گفت :ساارتون زیادی شاالوغ بود.
فکر نمی کردم برای من وقتی داشته باشید!
 ... به شوه آقای یری نواز... ماهان!!لیلی با لحن تند و تیزی ادامه داد :ماهان وقتم رو پر کرده بود.
 -پس واسه همین تمام مدد چشمت به من بود؟!

538
لیلی پوزخندی زد و روش رو با تاسااف برگردوند .همون موق روشاانایی چراغ
های ما شین ماهان روی هردو شون افتاد و با جلوتر اومدنش همه جا رو یرق
نور کرد .کارن برگشت و به سمت ماشین خودش حرکت کرد .چند قدم بیشتر
برندا شته بود که صدای لیلی رو شنید :پس شما هم چ شمت به من بوده که
متوجه شدی!!
جوابی نداد و فقچ قدم هاش رو تندتر برداشت.
26
پشاات میزش نشااسااته بود .هر دو آرنمش رو به لبه ی میز تکیه داده و دساات
هاش رو زیر چونه زده بود .ژ ست مورد شقه اش تو جل ساد! انگار از چیزی
دلخور بود .شاید از حرف های جمعه ش  .کارن می دون ست که لیلی هیچ
رابهه ای باهاش نداره که بخواد نق زدن ها و بهانه گیری های کارن رو تحمل
کنه اما با این وجود هیچوقت به روش نمی آورد و خودش رو کنترل می کرد.
در رو پشاات ساارش بساات و در حالیکه به داخل دفتر قدم میذاشاات گفت:
بشینم؟
... -
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 باز چی شده؟ هیچی به جایی که باید می رفتم نرسیدم! جایی؟! چند بار هم از دفتر هم با گوشی تماس گرفتم که جلسه ی امروز رو کنسلکنم بیفته واسه فردا...
 ... باید شماره های ناشناس رو هم جواب بدید!کارن به یاد تماس هایی افتاد که از مد جواب نداده بود .حوصااله ی تو خونه
موندن رو نداشاات و می دونساات تماس های اورژانساای از دفتر برای کنساال
کردن جل سه ا ست .گو شی رو از جی بیرون آورد و سمت میز رفت .جلوی
ً
صورد نسیم نگه داشت و گفت :حتما نشنیدم ...شماره اد سیوه!
چشام های لیلی با دیدن صافحه ی موبایل درشات شاو و گفت« :لیلی مو...
مواسا»...؟

540
کارن قبل از کامل خوندن گوشاای رو ق کشااید و با لبخندی که ناخودآگاه
روی صورتش نشسته بود جواب داد :می خوای وضش کنم؟ «حاج خانوم»
خوبه؟ «جیگر»؟ «نفس»؟ «جون دل»؟
 همون «محسنی» کفایت می کنه!! به هر حال گوشی تو نیست که تعیین تکلیف کنی!لیلی ابرو باال انداخت و به صااندلیش تکیه داد .کارن گوشاای رو داخل جی
برگردوند و طبق معمول دفترچه ی روزانه رو روی میز گذاشاات .با اشاااره به
پوست نارنگی تو بشقاب کنار دستش گفت :خوشی با خودد!؟
 همه اش یه نًفه نارنگی بود!!!ب شقاب رو بلند کرد تا کارن یکی برداره .اما کارن با سر رد کرد .پالتوش رو در
آورد و روی کاناپه نشااساات .به صااورد لیلی زل زد تا شااروع کنه .در حالیکه
دفترچه رو باز می کرد گفت :حاال که من به کارم نرسیدم و وسچ جلسه ایم...
حرف برای گفتن زیاده.
مشغول خوندن شد .کارن گفت :البته که زیاده!
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لیلی بعد از دو دقیقه به حرف اومد :پیشنهاد ازدواج؟؟؟
کارن خنده اش رو خورد .لیلی دفترچه رو پایین گذا شت و پر س شی نگاه کرد.
کارن جواب داد :جزء اتفاق های خوب به حساب میاد دیگه!
صورتش خیلی تماشایی بود .کارن ادامه داد :البته من همون موق رد کردم!
لیلی سااری تکون داد و با لبخند پیشااونیش رو خاروند .بعد یهو جدی شااد و
گفت :تا یادم نرفته بگم...
بین کایذهای روی میز گ شت و در نهایت کارتی رو ن شون داد .بعد کارد رو
لبه ی میزش گذاشاات و گفت :من با بچه ها زیاد کار کردم ولی تخًااًاام
کودک نیست .این خانم یکی از دوستان منه .میخوام ازتون خواهش کنم...
کارن از لحن جدی صداش تعم کرد .اخمی از دقت و توجه روی پیشونیش
نشست .لیلی ادامه داد :خواهش کنم که پسرتون رو چند جلسه پیشش ببرید.
ً
با چیزهایی که این مدد شنیدم می دونم که شرایچ برای پ سرتون قهعا چند
برابر سخت تر از دایی و پدرشه.
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کارن دویدن سرما و کرختی رو توی ره های تنش حس کرد .بی حرکت به زن
رو به روش خیره شااد و برای لحظه ای بدنش به لرزه افتاد .کامی! داشاات از
کامی حرف می زد ...از کامی می پرسااید ...باالخره چیزی که ازش وحشاات
داشااات ساارش اومد ...باید از کامی حرف می زد .می تونسااات؟! نه! نمی
ً
تونساات .اصااش نمی تونساات .آب دهانش رو قورد داد و به صااورد مبهود
لیلی خیره موند .چی باید می گفت؟
 حالتون خوبه؟نه حالش خوب نبود.
 اگر براتون سخته بیاریدش پیش خودم. ... االن با کی زندگی می کنه؟ ...خودتون؟ ...یکی از اقوام؟ ...پرستار؟ ... -ماهان؟
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 ... مدرسه ی شبانه روزی؟ ...خارج؟خوشبختانه متوجه حال کارن شد و ساکت موند .سکود چند دقیقه ای طول
کشااید تا دوباره شااروع به صااحبت کرد :من متوجه ام که فرف مدد کوتاهی
خیلی چیزها رو از دسااات دادی اما باید بدونی آدم های زیادی مثل شااما
هسااتند .این قابلیت در درون همه ی آدم ها وجود داره که بتونند جبران کنند.
این که در اون زمی نه ا قدامی نمی کن ند نه ربهی به ت قدیر داره نه ربهی به
نتون ستن م شکل از جر د ندا شتنه .اینکه بذاری بی حو صلگی و ناامیدی به
جاد ت ًمیم بگیره اینکه د ست رو د ست بذاری در ست نی ست .شما به
نوان یه پزشااک یه پدر وفایفی داری ...همه ی یم ها کهنه میشاان .حرکت
دنیا رو به جلوئه ...همه چیز رو میشه تو هر سنی به دست آورد چه برسه به تو
که هنوز جوونی! پول شغل موقعیت دوست همسر...
 ... بحث مذه و دین نیسااات ولی وجود نیرو و انرژی زاینده توی این جهانً
دیگه تقریبا نابت شده .من و شما حق نداریم حقیقت های لمی رو زیر سوال
ببریم .این جهان به کنش ها و تفکراد ما واکنش نشون میده.
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 ... باشه اگر دوست نداری حرف نزن! فقچ به این باور داشته باش که با خواستنما همه چیز وض می شه .نیروی مثبتی توی این جهان ه ست که با بهتر شدن
ما باهامون بهتر تا می کنه .کافیه خودمون رو وض کنیم.
کارن دیگه نتونست جلوی پوزخندش رو بگیره .بلند گفت :نیروی مثبت؟!
 ... زن حسابی چرا مزخرف میگی؟سکود لیلی ا ًابش رو بی شتر تحریک می کرد .کشس اخشق گذا شته بود!
بل ندتر داد زد :این نیروی مثب تت می تو نه کام یار چ هار ساااا له ی منو بهم
برگردونه؟؟
از جاش بلند شد که بیرون بزنه .حو صله ی نگاه کردن به صورد بهت زده ی
رو به روش رو ندا شت .پالتوش رو از روی د سته ی کاناپه ک شید و با گام های
بلند ساامت در رفت اما وسااچ راه ایسااتاد .راه رفته رو برگشاات .پالتو رو روی
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کاناپه پرد کرد و به طرف میز لیلی رفت .کف دساات هاش رو روی میز تکیه
داد و کمی خم شد تا صورتش به صورد لیلی نزدیک تر باشه.
 می دونی چرا از یزاله متنفرم؟ً
 نه! فاهرا من اینما الیق دونستن هیچی نیستم! ... اگر یه کل مه ی دی گه رو به هر دلیلی از من پن هان کنی دی گه منتظر هیچتوضیحی نمی مونم .پرونده رو با منفی ترین تشخیص ممکن می فرستم بره!
کارن از جمله های تهاجمی لیلی جا خورد اما کوتاه نیومد.
 حرف زدن از بعضی چیزها سخته! نمی فهمی؟!ً
لیلی با ًبانیت از جا بلند شد و دقیقا ژ ست کارن رو اون طرف میز گرفت.
بلند گفت :حتی یه اشاااره ی کوچیک از مره دو نفر؟؟ تمام این مدد من رو
چی فرض کردی؟ مگه من مفتشم که خودم تحقیق کنم؟
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این رفتار چی بود؟ کارن دیگه تحمل این یکی رو نداشاات .پوزخندی زد و با
تا سف گفت :این یعنی چی؟ این و سچ نگران یرورتی؟! نگران الیق بودنتی؟!
میگی چرا از چیزی که خودم رو هنوز شاوکه می کنه حرف نزدم؟ تو دیگه چه
آدمی هستی؟!
نفس میقی ک شید که صدای گرفته اش رو مخفی کنه ولی از حالت چهره ی
لیلی پیدا بود که خوب متوجه شده .سری میز رو دور زد و شونه های کارن رو
گرفت که حاال پاهاش کمی سااساات شااده بود .به طرف کاناپه هدایتش کرد و
کارن بدون بحث همراهش حرکت کرد .هر دو روی کاناپه نشااسااتند و لیلی
دستش رو ق برد .آروم پرسید :بگو! چرا ازش متنفری؟
کارن بعد از سااکود کوتاهی شااروع کرد :چون تمام سااال هایی که باهاش
زندگی کردم زجرم می داد .تا آخرین لحظه هم زهرش رو ریخت و مرد!
 تو تًادف؟کارن کف هر دو د ستش رو روی صورتش گذا شت .دیگه طفره رفتن فایده ای
نداشت .بهتر بود از خودش بشنوه تا ماهان.
 -خودش و بچه رو ...کشت!
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به زور سااعی می کرد بغض توی گلوش رو پس بزنه اما نمی تونساات .لمس
د ست لیلی رو روی زانوش حس کرد .حاال که شروع به گفتن کرده بود باید تا
آخرش می رفت .د ست هاش رو از روی صورتش بلند کرد و به پ شتی کاناپه
تکیه داد.
 همه ی اون سال ها زجر بود ...حتی وقت هایی که خوش میگذشت .همیشهیه سااایه ی شااوم روی زندگیمون بود .من نمی تونسااتم از خودم و خانواده ام
حرفی بزنم و برای کسی هم مهم نبود که بشنوه .مهم این بود که من یه پزشک
موفق و آینده دار بودم .ساار کار زیر ساالهه ی پدرش ...تو خونه زیر ساالهه ی
مادرش ...ت مام مدد ...هیچ چیزی نبود که فقچ من در موردش تًاامیم
بگیرم رفت و آمدم خرج کردن پولم حتی بچه دار شاادنمون! به زور مخفی
کاری زندگی می کردم .تازه ت مام مدد با ید جوری وانمود می کردم که از
خدامه!!
نفسااش رو بیرون فرسااتاد و نگاهی به لیلی انداخت که بی صاادا و آروم فقچ
گوش می داد .حتی یادش نمی اومد که شاااده یک بار یزاله پای حرف هاش
نشسته باشه .اگر گاهی حرف می زدند فقچ در مورد این بود که چقدر کارن رو
دوسااات داره ...ه مه چیز در مورد یزا له بود .یزا له و خو نه یزا له و پدر و
مادرش یزاله و حاملگیش یزاله و هنرش یزاله و دوساات هاش یزاله و...
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حاال هم که بحث فقچ از یزاله و مرگش بود!! سایه ی یزاله کی قرار بود از سر
زندگی کارن کم بشه؟
 دو سال آخر بعد از مره پدر و مادرش اوضاع بدتر هم شده بود .هر کدومراه خودمون رو می رفتیم .پدر و مادرش دیگه نبودند که کنترلم کنند و من هم
تا می تونستم جولون می دادم.
پوزخند زد و اضافه کرد :یه بار ماهان بهم گفت افسارم ول شده .فکر کنم حق
داشت .تازه داشتم معنی زندگی رو می فهمیدم .هر کاری دلم می خواست می
کردم.
 ... قرار نبود اینهوری بشه .من اشق کامی بودم .خیلی کوچیک بود .خیلی...بغض دو باره به گلوش چنگ انداخت و متوقفش کرد .بین موهاش دسااات
ک شید و به نقهه ای پ شت شی شه ی پنمره زل زد .نفس میقی ک شید و ادامه
داد :بعد از مره پدر و مادرش شااروع کرد به خوردن قرو و آرام بخش .چند
بار باهاش برخورد کردم بعد برای کامی پرسااتار گرفتم و اون رو ول کردم به
ً
حال خودش .دیگه خساته شاده بودم .تمام زندگیم تظاهر بود .اصاش از من یه
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آدم دیگه ساخته بودند که بیشتر از این نمی تونستم تحملش کنم .می خواستم
خودم باشم ...خودم و کامی...
دوباره سکود کرد .صدای لیلی رو شنید :از همون روز اول باید م ستقل می
شدی.
 شغلم وابسته به پدرش بود .هنوز یه رزیدنت ساده بودم .حتی روم نمی شدابراز شقه ی دخترش رو نادیده بگیرم .همه زیر گو شم می خوندند که شانس
بهم رو کرده ...من هم جوون بودم .دنبال پیشرفت بودم.
 افسااوس گذشااته رو نخور! چیزی برنمی گرده .هرچی که بوده تو رو به اینمارسونده .ادامه بده!
کارن آهی ک شید و به صورد لیلی نگاه کرد .گفت :می خوا ستم جدا ب شیم.
تهدید کرد که اگر به کارهام ادامه بدم و حرف طشق رو بزنم داغ کامی رو به
دلم میذاره.
صورد لیلی از ناراحتی جم شد .کارن نمی دون ست چی توی چ شم هاش
دیده که واکنشااش این بوده .هر دو دساات کارن رو محکم گرفت و با تاسااف
نگاهش کرد .کارن ساوزش اشاک رو پشات پلک هاش حس می کرد .دندون
هاش رو روی هم فشار داد و پلک هاش رو بست و باز کرد.
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 اون موق خ یال می کردم می خواد ما هان رو تو دادگاه به جونم ب ندازه وً
حضااانت بگیره ...باالخره طشق گرفتیم .با کلی دوندگی ...اصااش فکرش رو
هم نمی کردم بخواد...
دستش رو بیرون کشید و خیسی گوشه ی چشم هاش رو پاک کرد.
 تو اسااتخر خونه پیداشااون کردم .من زودتر از ماهان رساایدم .خدمتکارخبرمون کرده بود .ماهان دیوونه شده بود .می خوا ست خودش رو خالی کنه.
حتی بعد از چند ماه هم نتونست طاقت بیاره همه چیز رو انداخت گردن من
ازم شکایت کرد .اگر می تون ست روزگارم رو سیاه می کرد .خبر رو هم ر سانه
ای کرده بود .مدارک روانرزشاااک یزاله و تهدید لنیش جلوی همه تبرئه ام
کرد.
 در مورد اون لحظه برام بگو ...اون لحظه ای که ازش فرار می کنی! باید ازشوک یادآوریش بیای بیرون.
کارن خنده ی ًبی کرد و گفت :اون لحظه!!
... -
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 فقچ کتک کاری با ماهان رو یادم میاد .یه بار کامی رو ب غ ل کردم .بهخاطر نامحرمی با یزاله بیرونم کرد ...مثل روانی ها تا تونسااتیم همدیگه رو
زدیم ...آمبوالنس خیلی زود رسید و بردشون حتی درست کامی رو ب غ ل
ً
نکردم .اصااش باورم نمی شااد .نمی خواسااتم باور کنم همچین چیزی اتفاق
افتاده .جواب بازجوها رو چرد و پرد دادم .کلی شاهد داشتم ولم کردند .یه
ً
راست زدم به جاده .نمی خواستم اصش اون دور و بر باشم .تا دو هفته نیومدم.
 دو هفته؟! ... خود ماهان اون روز کما بود؟ با یکی از موکل هاش دادگاه بود شااهرسااتان ...وقتی خدمتکار خبرش کردهواپیماش تازه نشااسااته بود .من که خواهرش رو طشق داده بودم اون نباید یه
مریض رو با بچه تنها میذاشت و می رفت دنبال کار...
جمله رو تموم نکرد و به جاش گفت :زهرش رو ریخت و مرد!

552
از جاش بلند شااد و به طرف پنمره رفت .ساارد بود اما پنمره رو باز کرد و چند
بار نفس کشااید .صاادای قدم های لیلی رو از پشاات ساارش می شاانید .کارن
آهسته گفت :اگر موق دفنشون بودم اگر با دست خودم کامی رو...
با صدای گرفته ای که دیگه ازش خمالت نمی ک شید ادامه داد :میذا شتم تو
قبر ...دیگه نمی تونستم زندگی کنم.
دست لیلی روی دستگیره ی پنمره نشست و آروم به ق هلش داد.
 سرده ...بشین! االن براد یه چیز گرم میارم.با گفتن این جمله کارن رو توی اتاق تنها گذا شت .کارن سر جاش برگ شت و
روی کاناپه دراز کشااید .خوشااحال بود که لیلی چند دقیقه ای بهش فرصاات
تنهایی داده .پالتو رو روی خودش کشااید و به سااقف زل زد .بعد از چند دقیقه
لیلی برگ شت و با لیوانی که ازش بخار بلند می شد باالی سر کارن ای ستاد.
کارن بعد از پ شت سر گذا شتن ف شار و ا سترس چند دقیقه پیش توی یه جور
خل سه و آرامش فرو رفته بود .لیلی جلوش روی میز ن ش ست و به چ شم های
نیمه بازش نگاه کرد .کارن با نگاهی به گل های بنفش روی لیوان پرسید :لیوان
خودته؟
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 خوب شستم.کارن لبخند محوی زد که توی این شرایچ می بود .پالتو رو کنار زد و جلوی
لیلی نشست .این نزدیکی رو دوست داشت .اینکه اگر دست هاش رو جلو می
برد می تونساات ب غ لش کنه .نگاه لیلی حاال روی لیوانی بود که داشاات
همش می زد .موهاش از زیر شااال بیرون زده بود و کارن حس خوبی داشاات.
چقدر خوب می شد اگر همه زندگی همین لحظه ای بود که توش بودند .بدون
هیچ گذشته ای که ازش شرمنده باشند بدون هیچ آینده ای که ازش بترسند...
فقچ همین لحظه ...دسااتش رو بلند و انگشاات هاش رو بین موهای لیلی فرو
برد .حرکت قا شق توی لیوان متوقف شد .لیلی سرش رو بلند نکرد ولی لیوان
رو جلوتر آورد گفت :بخور! بهتر میشی.
 کار من از نسکافه گذشته.دساات دیگه اش رو به جای لیوان روی دساات لیلی گذاشاات باز هم حرکتی
نکرد .کارن فقچ چند اینچ با صورتش فا صله دا شت و نمی دون ست چرا نباید
جلوتر بره! انگشااتش رو روی گونه ی لیلی کشااید و جلوتر رفت .حاال دیگه
مهمئن بود این چیزیه که هر دوشون میخوان .اما لیلی انگشتش رو روی حلقه
ی کارن گذاشت و گفت :چرا هنوز میندازی؟
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کارن پلک هاش رو محکم روی هم فشااار داد و کنار صااورتش گفت :که یادم
بندازه.
 چی رو؟ اینو که هیچوقت به هیچ زنی ا تماد نکنم.لیلی باالخره نگاهش رو از حلقه گرفت و به چشاام های کارن دوخت .با
ناباوری گفت :تمام این مدد دسااتت بوده! تمام این مدد که با من حرف می
زدی!
کارن جوابی نداشت .لیلی پرسید :االن هم درش نمیاری؟
و سوالی نگاهش کرد .کارن ل باز کرد و بعد از مکث کوتاهی صدای خودش
رو شنید :نه!!
چ شم های لیلی پر از دلخوری شد .د ست هاش رو ق ک شید و از جا بلند
ً
شد .کارن خودش رو کنار ک شید که به صورتش نخوره .ا صش نمی دون ست
باید چکار کنه .فقچ به حرکتش ساامت میز کار نگاه کرد .لیلی پشااات میز
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نشست و ساکت موند .بعد سرش رو بلند کرد و گفت :با ق زدن مشکشد
و ا تماد نکردن چیزی حل نمیشه .اول باید قبولشون کنی!
پس دوباره قرار بود به روی خودشون نیارند دو دقیقه پیش چه اتفاقی افتاده!
 خودد به بیماری که همه اش انکار می کنه مریضه چی میگی؟کارن بدون فکر گفت :میگم وقت من رو بیشتر از این نگیره!
ً
 دقیقا.کارن با گیمی نگاهش کرد .یعنی باز می خواسااات حواله اش بده به یکی از
همکارهاش؟ لیلی ادامه داد :ولی من این رو نمیگم .من سعی می کنم هر روز
شئم مریضیش رو بهش یادآوری کنم.
 ... بذار حدس بزنم ...بعد از اون جریان دیگه پاد رو تو اون خونه نذاشتی.مساالم بود که کارن بعد از طشق به خونه ای که به نام یزاله بود رفت و آمدی
نداشت .بعد از مرگش هم حتی از اون خیابون رد نشده بود.

556
ً
 حتما همه ی وسایل قبلیت رو وض کردی لوازم شخًی لباس ها... ... هیچ چیز از پسرد تو خونه ی جدیدد نیست حتی یه کس. خیله خ  .می دونم ذهن خوانی بلدی!!! نه در حد پنهان کاری های شما!کارن بی خیال بحث جر ه ای از نسااکافه خورد و روی کاناپه لم داد .چه تو
ب غ ل لیلی چه نه فعش ق ًد تکون خوردن از روی این کاناپه رو ندا شت.
لیلی دوباره گفت :جلسااه ی بعدی یه کم با جلسااه های دیگه فرق می کنه.
اشکالی که نداره؟
پلک هاش رو بست و جواب داد :نه ...هر کاری می خوای بکن!
27
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به ِگل و خی سی روی پله ها نگاه کرد و سر تکون داد .بعد از بارون هر ک سی
که وارد موسسه می شد همه جا رو کثیف می کرد .حتی وقتی تازه رسیده بود

کثیفی های چند روز روی ساانگ ها باقی مونده بود .خانوم پرچمی هم فقچ
ً
ت شکر کرده بود و پی شنهاد داده بود که کش بی خیال تمیز کردن ب شه ولی کارن
دیگه نمی خوا ست از وفیفه ای که قبول کرده شونه خالی کنه .زیاد پیش می
اومد که تو موقعیت های ناخوا سته همه چیز رو ول کنه و بره ولی این مورد رو
خودش خواسته بود .نفسش رو به بیرون فود کرد و تی رو داخل سهل آب فرو
برد .حداقل چند سااا ت رو توی فراموشاای می گذروند .فراموشاای گذشااته
زجرآورش ...با خودش فکر کرد ...یعنی خودش هم همیشاااه با کفش های
کثیف روی ساانگ های مه و بیمارسااتان قدم میذاشاات؟ هیچوقت دقت
نکرده بود!
رد پاها رو تمیز کرد و نگاهی به آساامون انداخت .به نظر دیگه خیال باریدن
نداشت .تی رو کنار گذاشت و روی نیمکت حیاط نشست که استراحتی کنه.
پیرمرد کناری گفت :خدا قود!
ماسک روی صورتش رو پایین داد و کوتاه گفت :ممنون.
از نگاه خیره ی پیرمرد د ستراچه شد .سری ما سک رو باال ک شید و سرش رو
چرخوند .صدای مرد رو شنید :م !

558
دستش رو روی شونه اش حس کرد .کمی ته لهمه ی شمالی داشت و کلماد
رو تند ادا می کرد.
 شما من رو یاد کسی میندازی.ً
به طرفش برگشت و با خونسردی گفت :جدا؟
 بله بابا.پیرمرد دوباره توی صورتش چ شم چرخوند .بعد روی لباس هاش .در نهایت
با نگاهی به تی و سهل خندید و گفت :خرفت شدما ...اون آدمی که من میگم
کما ...اینما کما!!
ابروهای کارن باال رفت و پرسید :کی بود مگه؟
 دکتر بود ...یه مه دا شت تو شمال شهر ...از هر کی پرسیدم تعریفش رومی کرد .آخه متخًص بود .آدم نشسته بود تو مه ...
با دست گوشه ای از حیاط رو نشون داد و اضافه کرد :از این سر تا اون سر!
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 که اینهور! حاج خانوم رو برده بودم معاینه .آقا پساارهام هم بودند .می گفتند ...نمیدانم ...قا ده ی جمممه اش چی چیه و باید مل بشه و ...رو کول آقا سعیدم
بردیمش.
کارن لبخندی زد .یادش نمی اومد همچین مریضی داشته باشه .پرسید :حاال
راضی بودید؟
 چی بابا؟!ماسک رو پایین داد و گفت :خانومت راضی بود؟
مرد پوزخند زد و گفت :راضی؟!!
 ... مگه وقت داد؟!کارن تک ساارفه ای کرد و مرد ادامه داد :نه تلفنی ...نه حضااوری ...هر کاری
کردیم کوتاه نیامد ...زن ناخوشم رو همونمور برگردوند!

560
ً
حال بدی به کارن دست داد .مخًوصا وقتی چهره ی در هم کشیده ی مرد رو
دید .به حرف اومد :خ ...
 خدا سرش بیاره ...آدم نبود که خاک بر سر... مگه نمی گید از این سر تا اون سر نوبت داشتند؟ آخه اورژانسی بود!! همه می گفتند فقچ همین دکتر. تو اینمور جاها همه کارشون اورژانسیه! ای بابا جان ...مریض رو دستت نمونده هنوز...آهی کشید و بعد از چند نانیه سکود گفت :قدرد خدا ...چقدر شباهت...
و آروم خندید .کارن هم ساار تکون داد و دیگه حرفی نزد .چه آدمی بود و چه
آدمی شده بود!! از کی تا حاال حوصله ی گوش دادن به چونه زنی پیرمردها رو
پیدا کرده بود؟ مگه سال ها کنار پدر یزاله تمام تششش رو نکرده بود که از این
چیزها دور باشاااه و تمرکزش رو بذاره روی پیشاارفت و رویاهاش؟ حاال چرا
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اینما نشسته بود؟ مشت هاش رو باز کرد و به کف دست هاش زل زد .ناگهان
ترس برش دا شت از اینکه این خیریه و م شاوره های لیلی از هدف ا صلیش
دورش کنه! کارن سااال ها درس خونده و جون کنده بود که رئیس بیمارسااتان
ب شه اینما کنار این مرد و سهل و تی چه یلهی می کرد؟! اون م ًاحبه روی
وجهه اش تانیر مثبتی گذاشااته بود .به خودش قول داد که هر چه سااری تر
مش قاتی با یکی از ه یأد ام نای بی مارساا تان ان مام بده و دو باره خودش رو
یادآوری کنه!
با صااادای مردونه ای از فکرهاش بیرون اومد .مردی که داشااات با پیرمرد
ً
احوالررساای می کرد .فاهرا برای معرفی شاادن به موسااسااه اومده بود .پیرمرد
مشمای روی نیمکت رو برداشت و به کارن گفت :من میرم داخل.
 بفرمایید! مرحمت شما زیاد.کارن سر تکون داد و مردها رفتند .جلوی در راهرو خانوم پرچمی با دیدن شون
هر دو رو به داخل راهنمایی کرد و خودش وارد حیاط شد .سمت کارن اومد و
گفت :آقای دکتر! هوا ساارد شااده می خوام بخاری رو راه بندازم .بی زحمت
کلید پشت بوم رو از اتاقک می دید کشهک دودکش رو چک کنم؟

562
 بله یه لحظه!بلند شااد و ساامت اتاق نگهبان رفت .کلیدها به میخ آویزون شااده بودند .متن
روی جاکلیدی ها رو خوند و کلید پشاات بوم رو جدا کرد .خواساات کلید رو
تحویل بده اما پشاایمون شااد و گفت :شااما برید من خودم باال رو چک می
کنم.
 زحمت نشه؟ نه! مشکلی نیست.با هم سمت ساختمون قدم زدند .کارن پرسید :هنوز روشن نکردید؟!!
 سعی می کنیم تو مًرف سوخت صرفه جویی کنیم .بودجه کمه. بسیار خ .تو مساایر پله های طبقه ی باال نگاهی به داخل اتاق مدیر انداخت و لیلی رو
م شغول صحبت با مردها دید .براش جال بود که چرا از این جور فعالیت ها
خ سته نمی شه .مثل یزاله پر انرژی بود ولی بر کس اون انرژیش رو با کارهای
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بی فایده هدر نمی داد .نگاهش سمت پله ها چرخید و روی کارن افتاد .کارن
لبخندی زد و به راهش ادامه داد.
روی بوم ساختمون حتی پرنده پر نمی زد .ساکت و آروم و سرد .زیپ پلیورش
رو باالتر کشید تا گردنش رو بیشتر بروشونه .از کنار کولر رد شد و کشهک رو
بررساای کرد .نه لونه ی پرنده ای دیده می شاااد و نه چیزی ترک خورده بود.
م شغول باز کردن طناب از روی م شمایی شد که دور لوله ی دودکش پیچیده
بودند .مشااما رو باز کرد و گوشااه ای انداخت .دوباره مشااغول بررساای لوله و
کشهک شد کهنه بودند ولی کار می کردند .دستمالی بیرون کشید و انگشت
هاش رو پاک کرد .از این تنهایی و ارتفاع خوشش اومده بود و قًد پایین رفتن
نداشااات .چ ند دقی قه روی بوم قدم زد و به اطراف ن گاه ا ندا خت .این باال
آرامشااش از حیاط هم بیشااتر بود .ساامت لبه ی بوم رفت و نگاهش روی
ساااختمون های خلود اطراف چرخید .گاهی کشیی روی آنتن ها و دور و بر
دیش ها پرسااه می زد .به لبه ی بوم نزدیک تر شااد .دیواره ای که تا زیر کمرش
می رسید .کف دست هاش رو روی دیواره گذاشت و به پایین خم شد .ارتفاع
خیلی زیادی نداشت .صدای کشغ ها گاهی سکود رو می شکست .به پایین
نگاه کرد ...به حیاط ...و بیشااتر خم شااد .اگر همین حاال پایین می افتاد چی
می شد؟ خبر جالبی برای روزنامه نگارها بود .زن و شوهری که پ سر شون رو
ک شتند و خودک شی کردند!! ماهان خو شحال می شد .دکتر یاوری بدون هیچ
رقیبی به پ ست ریا ستش می ر سید .دان شموها نفس راحتی می ک شیدند .یه

564
میراث بزره برای فامیل های خیلی دور درست می شد .کسی بود که ناراحت
بشه؟؟
صدای ترسان و بلندی رو شنید :کارن!!
و ف شار د ست هایی رو دور بازوهاش حس کرد ...د ست هایی که کارن رو به
ق می کشید« ...لیلی» ...حداقل لیلی رو داشت.
در مقابل ف شار د ست ها مقاومتی نکرد و همونهور که می خوا ست از دیواره
ق کشید .لیلی دوباره با سرزنش گفت :داری چکار می کنی؟
کارن نف سش رو با آه بیرون فر ستاد و در ست ای ستاد اما حرکتی نکرد .ف شار
دساات ها کم شااد و آروم آروم از بدنش فاصااله گرفت .کارن چرخید و رو به
روی نسیم ایستاد .بعد به دیواره پشتش تکیه داد و چند نانیه به چشم های نسیم
خیره موند .انقدر که نساایم نگاهش رو گرفت و به خونه های اطراف انداخت.
قدمی به ق برداشاات که فاصااله ی کم بینشااون رو بیشااتر کنه .خوب می
دونست که حرکت هیمان زده ای کرده و منظور کارن انداختن خودش نبوده...
ولی تو اون لح ظه کنترلی روی کس العملش نداشااات .برای وض کردن
فضای ناجور بینشون گفت :خانوم پرچمی گفت به خاطر دودکش اومدی باال.
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 آره ...مشکلی نداره. دیر کردی اومدم ببینم خرابه یا نه. داشتم می اومدم پایین.نسیم سری نگاهش رو به چشم های کارن دوخت و گفت :واقعا؟
 ... از راه میانبر؟!کارن لبخند کمی روی لبش ن شوند و د ست به سینه نگاهش کرد .ن سیم نمی
دونساات تو مغز مرد رو به روش چی میگذره .هر بار که بهش ا تماد می کرد
هر بار که خیال می کرد اون رو میشناسه یه اتفاقی می افتاد که یه گوشه ی تازه
ای از شخًیتش رو نشون می داد.
 نگرانم شدی؟نسیم پوزخند زد و جواب داد :چرا باید نگران بشم؟

566
 باشه انکار کن! من هم انقدر یادآوری می کنم تا قبولش کنی! ... تکنیکت همین بود نه؟نسیم لبخندی زد و بعد به خاطر نگاه خیره ی کارن پشیمون شد .لبخندش رو
جم کرد و گفت :بریم پایین!
 ماهان نیومده؟ نه. پس با دلتنگی چکار می کنی؟نسیم ابروش رو باال انداخت و گفت :شما نگران دل من نباش!
 اوه ...چه بهش برخورد! یه چیزی هست معلومه. -انتظار داری چی بگم؟
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 انتظاری ندارم ...فقچ یه کم شبیه ناجی ها رفتار کن!نسیم خنده ای کرد و با لحن طعنه آمیز گفت :ناجی!
کارن با شونه به ف ضای خالی پ شت سرش ا شاره کرد و تکیه اش رو از دیوار
برداشت .یه قدم جلو اومد .نسیم با کشفگی سر تکون داد و برگشت .به طرف
در بوم رفت .کارن بلند گفت :کما؟
 پایین.نرسیده به در دستش به طرف ق کشیده شد .با تعم چرخید و به سر تا
پای کارن ن گاه کرد که ساااا دش رو محکم گرف ته بود .دو باره لبخ ند روی
صورتش داشت .متوجه نمی شد که کارن امروز چه مرگش شده و این حس ته ِ
چشم هاش چه معنایی میده .پرسید :چیزی شده؟
 نه!ن سیم د ستش رو ک شید و کارن قفل انگ شت هاش رو از دور سا د ن سیم باز
کرد .پرسید :چرا تا پای ماهان وسچ میاد رم می کنی؟

568
نسیم به تعبیر کارن پوزخند زد .اگر رم کردنی هم در کار بود به خاطر حضور
کارن بود نه حرف ماهان.
 من ادد ندارم از زندگی شخًیم با بیمارهام حرف بزنم. هر کس مهمونی د وتت می کنه قبول می کنی؟! ... البته ...از ماهان که بعید نیساات دنبال دختری مثل تو باشااه ...بعضاای وقتها...
حالتی به ل هاش داد که معنی برانداز کردن می داد .اضااافه کرد :اوووم ...یه
چیزهایی داری که فکر آدم رو مشغول می کنه.
 ... -حتی به هم میایید.
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ن سیم سعی کرد حالت صورتش رو بی تفاود نگه داره .م شخص نبود ق ًد
مسخره کردن داره یا تعریف .ولی نسیم لحن صداش رو دوست داشت.
 بعضی وقت ها به دل میشینی.ن سیم نگاهش رو از چ شم های کارن بردا شت .می دون ست که اح سا ساد
ناگهانیش توی نگاهش مخفی نمی مونه .این مردک با این قیافه و هیکل با
خودش چی فکر کرده بود که با یه دختر جوون اینهوری حرف می زد؟ تک
ساارفه ای کرد و در حالیکه فاصااله می گرفت گفت :با حرف هاد می خوای
چی رو بفهمونی؟ من از این رفتارها خوشم نمیاد حوصله ام رو سر می بره.
کارن دوباره قدمی برداشت و فاصله رو از بین برد .با صدای آهسته ای گفت:
آره ...حوصااله ی من رو هم ساار می بره .می خوای این مقدماد رو فاکتور
بگیریم؟
نساایم با گیمی نگاهش کرد اما به چند نانیه نکشااید که منظورش رو فهمید.
کارن بازوهای لیلی رو سمت خودش کشید و با یه نگاه و لبخند شیهنت آمیز
ً
صااورتش رو جلو آورد .حس ل هاش نساایم رو کامش یافلگیر کرده بود .اما
خیلی زود به خودش اومد .کف دست هاش رو روی سینه ی کارن گذاشت و
به ق هلش داد .کارن مقاومتی نکرد و ق رفت .برای چند لحظه هر دو

570
به هم خیره موندند .ن سیم از این و ضعیت خمالت آور ناراحت بود .صداش
رو کنترل کرد و آهسته ولی ًبانی گفت :یعنی چی؟ این چه رفتاریه؟
 ... رابهه با بیمار؟!! ...ببین من رو ممبور به چه کاری کردی!!کارن با نیشخند جواب داد :ممبور؟
 فکر می کنی همه چیز بازیه؟ ممبور؟ً
 اصش تو فکر هم می کنی؟ ممبور؟!! ...من ممبورد کردم؟ -چی می خوای بشنوی؟ بگم من ازد خواستم؟
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چشم های کارن از ًبانیت درشت شد .با یه حرکت نسیم رو به دیوار کنار
در کوبید و با د ست میخکوبش کرد .چونه اش رو بین انگ شت هاش گرفت تا
ساارش رو نابت نگه داره .صااورتش رو پایین تر آورد و با صاادای جدی گفت:
این یعنی ممبور کردن!
نساایم به یاد حرف ماهان درباره ی خشااونت کارن افتاد .با این رفتار داشاات
ت ًدیقش می کرد .متوجه بود که حال کارن م سا د نی ست و اگر دیوونه بازی
در میاره باید با مشیمت جلوش رو گرفت .همین چند دقیقه پیش جوری روی
دیواره خم شااده بود که یادآوریش هم نساایم رو به وحشاات مینداخت .دساات
هاش رو روی هر دو مچ کارن گذاشااات و با خونسااردی گفت :خیله خ !
منظورد رو رسوندی.
اما کارن حرکتی نکرد .نسیم دوباره گفت :باشه ...من بودم که ممبورد کردم.
کارن چشاام هاش رو ریز کرد و گفت :آره همه ی صااورتت داد می زد منتظر
چی هستی ...این هم یه جور ممبور کردنه.
نسیم به گوش هاش ا تماد نداشت .با ناامیدی بهش زل زد .باور نمی کرد بعد
از ب و سه ی ناخوا سته همچین حرف هایی رو شنیده با شه .ف شار انگ شت
هاش رو محکم تر کرد و گفت :باشه ...فقچ برو ق !
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کارن همچنان بی حرکت فقچ نگاه می کرد .باالخره سکود رو شکست :االن
هم صورتت همون شکلی شده!
 دکتر! بس کن لها...جمله اش با نزدیک شدن کارن و حرکت ل هاش ناتموم موند .ن سیم با تمام
وجود از قبول کردن این پرونده پ شیمون شد .ک ش شی که به این مرد دا شت
چیزی نبود که بتونه ردش کنه .به زور جلوی خودش رو گرفته بود که دسااات
ً
هاش دور شااونه های کارن نریچه و ازش نخواد که ادامه بده .اما مهمئنا کارن
هم گرمای بینشون رو حس می کرد .هیچ دختری توی این سن و سال اجازه ی
اشتباه کردن نداشت و ن سیم می دونست جذب آدمی مثل کارن شفیق شدن
به آتیش نزدیک شدنه.
کارن ب و سه ی یه طرفه اش رو بیش از حد طول داد .بعد صورتش رو کمی
ً
ق برد و چهره ی نسیم رو بررسی کرد .ولی تکونی به خودش نداد .احتماال
این یکی از پوزیشن های مورد شقه اش بود .نسیم از حرکت چشم های کارن
ً
روی صورد خودش هر لحظه ًبانی تر می شد و فعش گیج تر از چیزی
بود که بفهمه از دست خودش ًبانیه یا کارن .فقچ می دونست که این اتفاق
هرگز نباید می افتاد .تمام جر تش رو توی صداش ریخت و گفت :خیلی سعی
کردم مرا اد کنم ...دیگه کافیه!
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کارن لبخندی از روی تفریح روی ل هاش ن شوند که ن سیم رو جری تر کرد.
ادامه داد :همه ی این سو رفتار و دم کنترلتون رو گزارش می کنم!!
 گزارش کن!ل هاش رو سمت گوش نسیم آورد و گفت :همه ی این ها رو ...مو به مو...
اخم میقی روی صورد ن سیم ن ش ست و با بی شترین توان به ق هلش داد.
کارن راحت تر از چیزی که فکر می کرد ق رفت و کامل فاصااله گرفت.
اخمش هم دساات کمی از طل کارها نداشاات! دساات هاش رو داخل جی
های شاالوارش فرو برد و گفت :چیه؟ چرا شاال کن ساافت کن راه انداختی
خانوم؟ کشس چندمی؟
نسیم سکود کرد و روی گونه اش دست کشید .اجازه داد که کارن حرف هاش
رو بزنه و خالی بشه.
 نکنه می خوای اول بیام خواستگاریت؟!... -
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 تو که داری یه نفره اروپایی زندگی می کنی! به مادرد هم نمی اومد اهل گیردادن باشه.
 ... به خودد شک داری؟نسیم نفسی کشید و گفت :شما که دور زن ها رو خچ کشیده بودی!!
 هنوز هم همینهوره ...پس هیچ انتظاری از من ندا شته باش! من می خوام یهمدد نفس بکشم .نمی خوام دوباره خودم رو درگیر زندگی و شغل و خانواده و
دوست و آشنای یکی دیگه کنم!
بعد از این نهق رگباری نفس میقی کشید .چشم های نسیم روی ایزوگام کف
بود و حتی نگاهش نمی کرد .ن سیم حاال برای خودش متا سف بود و حو صله
ی بحث و جدل ندا شت .بدون جمله ای به سمت در چرخید .صدای کارن
دوباره به گوشش خورد :به هر حال چیزی هم نبود که بخوام تکرارش کنم!!
بعد قدم هاش رو تندتر برداشااات و از کنار نساایم بور کرد .قبل از اون وارد
راهرو شد .پله ها رو دو تا یکی طی کرد و از دید نسیم دور شد.
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صحبت رو کوتاه کرد و خشصه گفت :در هر صورد دوباره ذر می خوام که
ممبور شاادید ًاار تو خونه بمونید ...ما فقچ در حد یه بازدید کوچیک می
مونیم.
ماهان با اکراه جواب داد :نیازی به ذرخواهی نیست .امروز سرم خلود بود.
نسیم می دونست که بی میلی ماهان باید به خاطر حضور کارن توی خونه اش
باشااه نه ساار زدن نساایم .با کارن هماهنگ کرده بود که اگر ماهان اجازه ی
بازدید از خونه ی مادریش رو بده جلسه ی این هفته اونما برگزار بشه .ماهان
ً
قبش اوکی رو داده بود ولی نسیم می خواست قبل رفتن مهمئن بشه .دوباره از
ً
ماهان تشااکر کرد و دکمه ی قه مکالمه رو لمس کرد .اصااش نمی دونساات
کارن با دیدن خونه ای که سااال ها با یزاله توش زندگی کرده چه حساای پیدا
می کنه .حاال ماهان توی اون خونه زندگی می کرد و حق دا شت از پا گذاشتن
کارن داخلش ناراحت باشااه .به هر حال این هم بخشاای از پروسااه ی بهبود
کارن بود .باید به حالت ادی برمی گشت و به جایی می رسید که با یادآوری
خاطراد یا دیدن چند تا دیوار و فرش و اسباب بازی به هم نریزه.
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توی پیاده رو قدم می زد .زمین کمی خیس بود ولی بارون نمی بارید .امیدوار
بود که بعد از اتفاق روی بوم موسااساااه امروز خوب پیش بره .به هیچ نوان
ق ًد ندا شت که چیزی رو به روی خودش و کارن بیاره و مهمئن بود که کارن
هم انقدر حرفه ای ه ست که همین ت ًمیم رو دا شته با شه .باید سری تر این
پرونده رو جم می کرد و به جلسااااتش با کارن خاتمه می داد .بعد دو باره
زندگی هر دوشون به روال ادی برمی گشت.
 پیاده تشریف می برید؟نسیم با شنیدن صدا کمی جا خورد .به سمت ماشین کناریش نگاه کرد و آقای
احمدزاده رو پشت فرمون ال نودش دید .سر تکون داد و سشم کرد .احمدزاده
که ترمز کرده بود جواب سشم رو داد و گفت :بفرمایید باال برسونمتون نسیم
خانوم!
نسیم حرف های کارن رو در مورد خرابی ماشینش به یاد آورد و تًمیم گرفت
سردتر از همیشه برخورد کنه تا جلوی هر جور فکر و خیالی رو زودتر بگیره .با
دست رد کرد و گفت :نه خیلی ممنون.
 -تعارف نکنید! مسیرمه.
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 من پیاده راحت ترم. چرا؟ خدانگهدار. هر طور راحتید!!با نگاهی به انتهای کوچه و بعد ن سیم راه افتاد .ن سیم می دون ست که ما شین
کارن ساار کوچه منتظرشااه .ساار تش رو پایین آورد تا قبل از رساایدن ماشااین
ً
احمدزاده کامش دور شده باشه .وقتی سوار شد کسی اون اطراف نبود .فضای
بینشااون خیلی ساانگین تر از چیزی بود که موق هماهنگی پشاات تلفن حس
کرده بود .کارن قبل از حرکت پرسید :خودش هم هست؟
نسیم متوجه بود که منظور کارن ماهانه .جواب داد :آره.
تمام طول راه حرف دیگه ای رد و بدل نشد .نسیم حاال بعد از فهمیدن ماجرای
مره یزاله و کامیار درک می کرد که چرا رئیس دانشااگاه و رئیس بیمارسااتان
درگیری اسااتاد و دانشاامو رو بهانه ای برای تعلیق موقت کارن کردند .اتفاق
هایی که کارن پشاات ساار گذاشااته بود و اتهام قتل اصااش چیزی نبود که قابل
چشمروشی باشه و حداقل یه مدد مرخًی اجباری رو به کارن تحمیل نکنه.
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کارن ماشااین رو جلوی دروازه ی خونه ی ماهان پارک کرد قبل از پیاده شاادن
دفترچه ی یادداشت رو از جی پالتوش بیرون آورد و سمت نسیم نگه داشت.
ن سیم بدون نگاهی به صورتش دفترچه رو گرفت ولی کارن ولش نکرد .ن سیم
بیشتر کشید و باالخره نگاهش کرد .کارن با لحن جدی گفت :بخونش!
 سر فرصت. برگه هاش تموم شده. هفته ی بعد یکی دیگه میدم.کارن دفترچه رو ول کرد .پیاده شدند و همزمان گفت :ماشین رو تو نمی برم.
 باشه. زود برمی گردیم.نسیم به نشونه ی مثبت سر تکون داد تا خیالش رو راحت کنه .کارن جلوی در
فلزی قدیمی نفس میقی کشاا ید و گ فت :اگر هف ته ی پیش می دونسااتم
منظورد اینه...
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بقیه ی جمله رو خورد و از حرکاتش مشااخص بود که اسااترس داره .دوباره با
خودش زمزمه کرد :یه سال ...نه! یه کمی بیشتر...
 نگران نباش!ً
مرد مسن و الیر اندامی در رو براشون باز کرد که فاهرا کارن رو نمی شناخت.
هر دو سمت ورودی خونه به راه افتادند .ویشی بزرگی تو یکی از مناطق اصیل
ً
نشین شمال شهر بود .طراحی و ساخت قدیمی داشت اما کامش مرت و تمیز
نگهداری می شد .بخ شی از نمای ساختمون هم باز سازی شده بود و از نظر
رنگ کمی اختشف با قساامت های دیگه داشاات .در کل زیبا و اصاایل بود تا
مدرن و راحت .تمام مدد قدم زدن نسایم بیشاترین فاصاله رو از کارن گرفته
ً
بود اما حالت های صورتش رو برر سی می کرد .فعش شمت خا صی ن شون
نداده بود و این خیال نسیم رو راحت می کرد.
هنوز کسی از خونه بیرون نیومده بود .داخل ایوان جلویی ایستاده بودند .ستون
های بلندی کف ایوان رو به شیروانی سفالی سقف وصل می کرد .ساختمون
دو طبقه و ریض بود و طرح هایی از شیشه ی رنگی و آجر و کاشی کاری تیره
دا شت .ن سیم اگر تو موقعیت دیگه ای بود چند تایی کس از این ساختمون
زی با می ندا خت ولی حاال ...به کارن ن گاه کرد که چ ند متر اون طرف تر به
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درخت های باغ چشاام دوخته بود .درخت های خیس و بدون بره .پرسااید:
بریم داخل؟
 ... بریم داخل دکتر؟ ...بلند تر صدا زد :دکتر؟
بدون اینکه سمتش برگرده جواب داد :بله؟
 با شمام!کارن ناگهان چرخید و با تمسخر توی صداش گفت :انتظار داری از این فاصله
بشنوم؟!!
به دور ای ستادن ن سیم کنایه می زد ولی مهم نبود .ن سیم به خودش قول داده بود
که دیگه به آقای آتیش نزدیک ن شه .توی این سه روز به اندازه ی سه ماه بهش
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فکر کرده بود و به اینمور احساساد ادد نداشت .حتی یک بار با حس ل
های کارن از خواب پریده بود.
با حفظ همون فاصله وارد سالن بزره جلوی در شدند که پوشیده از فرش ها و
مبلمان کشساایک بود .ماهان با لباس معمولی و مرت از یکی از درها بیرون
اومد و به طرفشون حرکت کرد .نگاهش روی نسیم بود .با لبخند نًفه و نیمه
ای سشم کرد که فقچ نسیم جواب داد.
 خوش اومدی!فعل مفرد ن شون می داد که جمله شامل حال کارن نمی شه .ن سیم ت شکر کرد و
منتظر کارن موند تا تًمیم بگیره اول به کما سر بزنه .ماهان به همون دری که
ازش اومده بود اشاره زد و گفت :من میرم که راحت باشی.
خیلی زود رفت و ن سیم رو با کارن تنها گذا شت .ن سیم می دون ست دو مردی
رو با هم رو به رو کرده که هر کدوم دیگری رو مقًاار مره زیزش می دونه.
از یک طرف کارن و از طرف دیگه ماهان یه مرد تنها توی همچین خونه ی
بزرگی پر از یادگاری های چهار نفر از ا ضاااای خانواده اش .خانواده ای که
مره وحشتناکی داشتند .باید زندگی سختی می گذروند .نسیم کم کم داشت
برای ماهان هم نگران می شااد .مشااخص بود که چرا همه ی وقت آزادش رو
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صرف موسسه می کنه ...هیچ چیز دیگه ای براش نمونده بود .آهی کشید و رو
به کارن گفت :بهتره اول به اتاق خودتون سر بزنی!
کارن بدون گفتن جمله ای به طرف پله های طبقه ی دوم راه افتاد .سقف بلند
فضااای کم نور پله های فرش شااده و تابلوهای قدیمی نقاشاای و پرتره همه
حس و حال دلهره آوری رو منتقل می کرد .کارن با شاالوار و بارونی کرم رنگ
مثل ارواح سرگردون از پله ها باال می رفت و دلشوره ی نسیم هر لحظه بیشتر
می شااد .دنبال کارن به طبقه ی باال رفت .دید که از دری وارد شااد .به همون
طرف رفت .در باز بود و چیزی که قرار بود یه اتاق خواب معمولی باشاااه یه
سوئیت بزره با چند تا پنمره و پرده های کیپ شده بود .میزهای آینه و تخت و
کمد و قف سه های مختلف مبلمان و حتی چند در که به داخل سوئیت باز می
شااد .داخل رفت و کارن رو ایسااتاده رو به روی تخت بزره قهوه ای پیدا کرد.
زیر ل گفت :هیچی وض نشده!
ن سیم هم همین انتظار رو دا شت .ماهان ک سی نبود که به این زودی چیزی رو
جا به جا کنه .نساایم توی اتاق چشاام چرخوند .روی قاب کس ها و نقاشاای
های دو نفره ی کارن و زنی که تا به حال فقچ اساامش رو شاانیده بود .یزاله...
دختر جوون و زیبایی که توی لباس سفید رو سی لبخند می زد ...یا گوشه ی
باغ کنار زن م سنی م شغول آبرا شی بود ...یا روی کیکی شکل پیانو خم شده
بود و شم فود می کرد ...چهره ی خیلی مع ًومانه ای دا شت .با دیدن این
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کس ها چیزی به ق ل نساایم چ نگ می ندا خت .خیلی ناگ هانی فقچ می
خواساات از این اتاق و این خونه بیرون بزنه .حس می کرد که وارد حریم کس
دیگه ای شده .با این حال به طرف یکی از مبل ها رفت و ن ش ست .باید منتظر
می مو ند و کارن رو زیر نظر می گرفت .ا ما مرد جلوش هیچ کس الع مل
خاصی نشون نمی داد .به سمت نسیم نگاهی انداخت و گفت :این هم تکنیک
جدیدته؟
 چی؟ از سه متری من نزدیک تر نیای!!نسیم کمی فکر کرد و بعد مودبانه گفت :سرما خوردم .واگیر داره.
کارن پوزخندی زد و در یکی از شیشه های پرفیوم روی میز آرایش رو برداشت.
همزمان گفت :از این به بعد قراره هر هفته سرما بخوری؟
 اگر الزم باشه بله!! -الزم نمیشه.
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خیلی راحت گفته بود که دیگه طرف ن سیم نمیاد و ن سیم به جای خو شحالی
حس بدی دا شت .کارن در رو سمت بینیش برد و بو ک شید .بعد اخمی کرد و
ً
جلوی آینه انداخت .زیرچشاامی به نساایم نگاه کرد و گفت :حتما فردا میری
همین ادکلن رو می خری نه؟
 چرا؟ واسه در آوردن حرو من!!نسیم حرف خودش رو برگردوند :الزم نمیشه!
کارن چهره اش رو خونساارد نگه داشاات و تلخ گفت :پولت به این چیزها نمی
رسه.
 ... اما می تونی ماهان رو تیک بزنی.... -
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 خدا رو چه دیدی ...شاید ب و سیدنش هم بهتر از من باشه!!!نسیم روی صندلی صاف نشست و با اخهار گفت :ساکت!!
کارن صداش رو کمی بلندتر کرد و جواب داد :می ترسی بفهمه؟
برای چند لحظه هر دو توی سااکود به هم خیره شاادند و باالخره کارن گفت:
بریم.
 کما؟ چه می دونم ...کتابخونه.منتظر نظر نساایم نموند و از اتاق بیرون رفت .نساایم هم به دنبالش راه افتاد.
کارن حتی حرمت اتاق خوابش با یزاله رو هم نگه ندا شته بود حرمت کس
های زنی که چندین سااال باهاش زندگی کرده بود .نساایم نمی دونساات نفرد
کارن از یزاله قبل از کشااتن کامیار هم انقدر زیاد بوده یا بعد از اون حادنه
حس پدرانه اش این نفرد رو تشااادید کرده .طول البی بین اتاق ها رو طی
کردند .قبل از اینکه کارن در کتابخونه رو باز کنه زنی بیرون اومد و با دیدن
کارن از تعم خشااکش زد .از فاهر و ساانش پیدا بود که باید از خدمه ی
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خونه باشاه .دساتمال گردگیری رو توی دساتش پیچ و تاب داد و گفت :ساشم
آقای دکتر!
کارن فقچ سر تکون داد و گفت :برو کنار!
زن سری به خودش تکونی داد و با ترس میبی کنار رفت .کارن وارد شد .زن
سشمی به نسیم کرد و مشغول برانداز کردنش شد .نسیم با لبخند جواب داد و
پرسید :مزاحم کارتون شدیم؟
 نه خانوم این چه حرفیه. شما خیلی وقته اینما کار می کنید؟ بله .از وقتی یزاله خانوم دبستان می رفت.بعد با نگاه زودگذری به م سیر رفتن کارن لبخند از روی صورتش محو شد و
گفت :با اجازه.
 -خسته نباشید!
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 سشمت باشید!زن رفت و نسیم وارد کتابخونه شد .قفسه های کتاب پر بود اما فضا بیشتر شبیه
اتاق نشیمن بود تا اتاق مهالعه .کارن گوشه ای روی کاناپه ی یک نفره نشسته
بود و از پنمره به بیرون نگاه می کرد .میق توی فکر رفته بود .انقدر که وقتی
ن سیم جلوش ای ستاد متوجه ن شد .بعد از دو دقیقه به خودش اومد و گفت :این
صندلی من بود.
 ... اواخر بیشتر وقتی که خونه بودم اینما میگذشت. خوبه که اینما احساس راحتی می کنی.کارن بلند شااد و شااروع به قدم زدن جلوی قفسااه ها کرد .به طرف یه قساامت
ممزا رفت و کتاب بزرگی رو از بین جلدهای دیگه اش بیرون ک شید .باز کرد و
به صفحه ی اول زل زد .ن سیم هر واکن شی رو به ن شونه ی زنگ خهر می دید.
به ساامتش رفت و به کتاب نگاه کرد .در واق بیشااتر شاابیه آلبوم بود تا کتاب.
کارن ورق زد و مشغول نگاه کردن کس ها شد .نسیم پرسید :این همون آلبوم
های گردشگری باید باشه که گفتی!
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کارن سر تکون داد .چند ورق دیگه زد و خواست آلبوم رو برگردونه که نسیم از
دسااتش گرفت تا نگاهی بندازه .کارن ساامت دیگه ی کتابخونه رفت و نساایم
مشااغول خوندن نوشااته های زیر کس ها شااد .کس هایی از طبیعت بکر
استان های مختلف و حتی آنار باستانی متن هایی که شرح و توضیح مربوط
به کس بود .حس های مختلفی که نویساانده موق دیدن اون مکان داشاات
توی سهر سهر متن خودنمایی می کرد .تو صیف های هیمانی و ایراق آمیز
در مورد زیبایی هر نقهه ن سیم رو به فکر فرو برده بود .نوی سنده ی این متن ها
زنی پرانرژی بود که بیشااتر از اینکه نقهه ضااعف هر چیزی رو ببینه زیبایی
هاش رو می دید .انتخاب کادر و فرم کس ها نورپردازی رنگ ها سوژه ها
ً
و ...چیزی نبود که از دست یه زن کینه توز و خودخواه بر بیاد .نسیم کامش گیج
شده بود .به احتمال زیاد بیماری روانیش خیلی بهش فشار آورده بود .نسیم به
خاطر درس و شغلش فرصت سفر ندا شت و بدش نمی اومد این آلبوم ها رو
ً
قرض بگیره .رو به کارن گفت :واقعا خیلی جالبند!
کارن به طرفش اومد .کتاب رو از دستش بیرون کشید و به قفسه برگردوند .بعد
با گفتن یه جمله ی ق ًار از ح ضرد کارن شفیق بیرون رفت« .فقچ آدم های
بدبخت از خوشبختی هاشون کس می گیرند تا بقیه ببینند!».
نساایم هم بیرون رفت و در رو بساات .کارن امروز خیلی بداخشق شااده بود و
نساایم هم مثل زن های توسااری خور مدام مدارای حالش رو می کرد .دیگه
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وقتش بود که سر جاش بشینه! کارن داشت سمت پله ها می رفت .نسیم گفت:
صبر کن! کما؟
 کارم تموم شد. هنوز یه جا مونده!کارن با اخم به طرفش برگشت و گفت :نه جایی نمونده!
 اتاق کامیار!نسیم با دیدن حالت پریشون چهره ی کارن دوباره سر جا نشوندن رو بی خیال
شد و همون مدارا رو ادامه داد .اگر بهونه می آورد ن سیم ا صرار نمی کرد ولی
کارن به طرف در نزدیک سوئیت خود شون راه افتاد .وقتی از کنار ن سیم رد می
شاااد با لمبازی گفت :خیله خ ! می خوای ببینی حالم خو به ...نشااونت
میدم ...من هیچ مشکلی ندارم.
بعد با نگاهی به ق

سمت نسیم ادامه داد :چرا معهلی؟

ن سیم پا تند کرد .کارن در اتاق رو باز کرد و با اولین قدم سر جاش میخکوب
شد .نسیم جلوتر رفت و گفت :چیزی شده؟
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از نیم رخش هیچ حسی مشخص نبود فقچ حرکت آرواره هاش از زیر پوست
صورتش ن سیم رو نگران می کرد .بدون نگاهی به ن سیم گفت :می خوام تنها
باشم!
 ولی من... برو بیرون!تا اون لحظه خوب پیش رفته بود و نسیم دلیلی برای چند دقیقه تنها نگذاشتنش
نمی دید .نف سش رو با حرو فود کرد و بیرون رفت .در پ شت سرش ب سته
شااد .خونه مثل آپارتمان های کوچیک گرم نبود و تاریکی البی هم ا ًاااب
نساایم رو تحریک می کرد .مشااغول قدم زدن توی البی بلند شاارقی – یربی
ساختمون شد که با پرده های ضخیم پوشیده شده بود.
 چی می خوری بگم براد بیارند؟نسیم به طرف صدای ماهان چرخید و گفت :هیچی الزم نیست .ممنون.
 -بگم شام حاضر کنند؟
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 نه نه باید برم. حالت خوبه؟ بله...لبخندی زد که خیالش رو راحت کنه .ماهان دوباره پرسید :مهمئنی؟ م شکلی
پیش اومده؟
 نه فقچ ...اینما خیلی دلگیره!ً
 آره یروب همینهوری می شه .معموال وا سه اینکه آفتاب به فرش ها و تابلوهاً
آساای نزنه پرده ها رو می کشاایم .قدیم ها فقچ تا فهر بود ولی حاال من کش
کاری به کار باال ندارم .سوئیت من پایینه.
 ... -بیا! ...این طرف ساختمون دلبازتره.
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نسیم رو به نیمه ی اون سمت پله های وسچ راهنمایی کرد و همونهور که قدم
می زدند گفت :یزاله رو دیدی؟
 آره. متوجه تفاود وحشتناک کس روسی و کس های دیگه شدی؟ خواهرمبه بیست و نه سال نرسیده بود.
ن سیم جوابی نداد ولی متوجه شده بود که زن توی کس های جدیدتر خیلی
بیشااتر از یه زن زیر ساای سااال نشااون می داد .ماهان دوباره با تلخی گفت:
خودش هر روز جوون تر می شد خواهر من هر روز شکسته تر...
 آقای یری نواز! مردها انتظاراد پیچیده ای از همساارهاشااون دارند .نیازدارند که درک بشن .نمیشه یک طرفه به قاضی رفت.
 این حرف رو می زنی چون یزاله رو نمی شنا سی ...اون هر کاری از د ستشبرمی اومد واسه حفظ ازدواجش کرد ...این مردیکه رو می پرستید!
ً
 دقیقا ...شااق زیاد از حد تعادل رو از بین می بره! مردها گاهی نیاز به منشدن دارند.
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ماهان لبخند محوی زد و گفت :نیازی نیست به من بگید من خودم مردم!
و در حالیکه روش رو برمی گردوند زمزمه کرد :فکر نمی کردم هیچوقت الزم
بشه اینو به زنی یادآوری کنم!!
ً
فاهرا بهش برخورده بود که رفتار نسیم بیشتر خواهرانه و دوستانه است! نسیم
برای وض کردن بحث گفت :چرا از این خونه نمی رید؟ اینما یادآور اتفاق
های بدیه.
 گفتم که ...این خونه برام معنای خاصی داره. مادرتون همین خونه رو به نام یزاله کرده بود؟ بله .حاال به من رسیده .توی این یک سال مشغول انحًار ورانت و کارهایمالیاتی بودم...
 اگر بخوایید برگردید کانادا اینما رو می فروشید؟ -هنوز نمی دونم ...این خونه رو خیلی دوست دارم.
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ن سیم با تعم به صورد و لبخند ماهان خیره شد .انتظار همچین چیزی رو
نداشت .چهور می تونست خونه ای با این همه خاطره ی بد رو دوست داشته
باشه؟! ماهان ادامه داد :من که نمی تونم به خاطر یه تازه به دوران رسیده ی زیر
بته ای خونه ی اجدادیم رو از دسااات بدم ...اینما خاطره ی خوب هم زیاد
داره.
نسیم به صورتش نگاه کرد .انگار بین شق و نفرد به این خونه دست و پا می
زد و نمی دونساات کدوم رو انتخاب کنه! نساایم پرسااید :اگر یزاله قبل از مره
طشق نمی گرفت خونه به کارن هم می رسید درسته؟
ماهان سااری به طرفش ساار چرخوند و جواب داد :بله ...بخشاای از خونه و
دارایی های یزاله ...البته می شد مًالحه کرد.
بعد به تابلویی نزدیک پله ها اشاره کرد و گفت :این رو ببین!
ن سیم همراهش حرکت کرد و به نقا شی نگاه انداخت .ماهان تو ضیح داد :این
نقاشی پدر و مادرمه.
روی ت ًویر زن و مرد جوون چ شم چرخوند .ماهان بی شتر به پدرش شباهت
داشت.
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 نقاشی قشنگیه ...پدر یزاله چهور؟ تابلویی نداره؟ پدر یزاله برای چی؟! اینما خونه ی اجدادی پدرمه نه ایشون. ولی مگه... بله ...پدرم این خونه رو به نوان هدیه ی ازدواج به نام مادرم کرد .من خیلیکوچیک بودم که فود شااد ...در اصاال این خونه همیشااه مال یری نواز ها
بوده.
با هیمان قاب دیگه ای رو نشااون داد که به دیواره ی پله ها نًاا شااده بود.
توضیح داد :ایشون پدربزرگمه ...موسس خیریه.
ً
 جدا؟ ایشون بودند؟ بله. -چه جال !
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ن سیم به مرد شیک پو شی که شبیه مردهای فیلم های هیچکاک کشه و پالتو
دا شت نگاه کرد و لبخند زد .ماهان سه پله پایین رفت و قاب بعدی رو ن شون
داد.
 پدر پدربزرگم تیمسار یری نواز.مردی با سبیل و لباس نظامی توی ت ًویر پیدا بود .ن سیم مهمئن بود که قاب
های دیگه هم نقاشاای هایی از نساال های مختلف خانواده ی یری نواز رو
نشون میده .پرسید :این تابلوها همیشه اینما بوده؟
 نه بعد از ازدواج ممدد مادرم منتقل شااادند به راروهای فر ی .من دوبارهبرشون گردوندم .حداقل اینهوری تنها نیستم.
بعد لبخند زد و پرسید :دوست داری شمره نامه رو ببینی؟
نساایم برای جواب دادن کمی مکث کرد و بعد مودبانه جواب داد :بله .باید
جال باشه.
ً
دوباره پله ها رو باال رفتند .انگار ماهان دلیل حضااور نساایم رو اینما کامش
فراموش کرده بود .جوری با افتخار از شاامره نامه حرف می زد که نساایم رو به
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خنده مینداخت ...نمی دونساات چه واکنشاای باید نشااون بده .ماهان ساامت
کتابخونه راه افتاده بود .هنوز به در نرسیده بودند که صدای کوبیده شدن چیزی
توی خونه پیچید.
ماهان در جا ای ستاد و به سمت ن سیم برگ شت .هر دو برای چند لحظه به هم
خیره شادند .بعد ماهان مثل اینکه چیزی رو به خاطر آورده باشاه با بیشاترین
سر ت به طرف پله ها دوید .نسیم با گیمی به در باز مونده ی اتاق کامیار نگاه
کرد و ناخودآگاه هر دو د ستش رو جلوی ل هاش ف شار داد .سمت م سیری
که ماهان رفته بود چرخید و شروع به دویدن روی پله ها کرد .ماهان پله ها رو
تموم کرد و توی سرسرا به سمت شرق ساختمون دوید .زن خدمتکار رو نادیده
گرفت و توی راهروی کوتاهی پیچید .در نهایت به دری آلومینیومی رسااید که
دسااتگیره اش شااکسااته شااده و بازمونده بود .داخل رفت و داد زد :اینما چه
یلهی می کنی؟!!
صدای ماهان مثل اکو توی فضا پیچید و نسیم رو به داخل کشوند .برای اولین
بار از اینکه کارن رو تو و ضعیت ناجوری ببینه می تر سید .اما می دون ست که
نمی تونه تنهاش بذاره .محتاطانه به داخل قدم گذاشاات .فضااای بیش از حد
ساافید و آبی پنمره های زیر سااقف و سااتون های کلفت محیچ دلهره آوری
ً
ساااخته بود .اسااتخر ساارپوشاایده کامش خشااک بود و کارن جلوش روی
سرامیک های موجدار سفید ن ش سته بود .نگاه خیره اش به ا ستخر خ شک و
خاک گرفته حال نساایم رو بد می کرد .انگار حواسااش نه به ماهان بود و نه به
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ن سیم .ماهان ناامید از جل توجه کارن برگ شت و از در بیرون رفت .از همون
جا داد زد :مگه نگفتم درش رو قفل کنید؟
صدای مردی به گوش رسید :قفل کرده بودم آقا!
 اینهوری؟نساایم به طرف کارن رفت که چشاام هاش ساارخ و صااورتش خیس شااده بود.
کنارش خم شد و گفت :آقای دکتر حالتون خوبه؟
پلک زد و رد اشک روی گونه هاش افتاد .نسیم صدای کوبه های قل خودش
رو می شنید .کارن با صدای گرفته گفت :الی ام!!!
با نگاهی به چ شم های خیره ی ن سیم روی صورتش د ست ک شید و آه سته
زمزمه کرد :ای کاش خودم بودم ...ای کاش ب غ لش می کردم.
 بودن ِ تو حقیقت رو وض نمی کرد فقچ با ث ذابت می شد.صورتش رو سمت ن سیم چرخوند و با ناله گفت :همه ی این ها از ه ن ا ه
من بود.
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 ... من دیگه چمور بابایی ام؟!نسیم درد پیچیده توی قفسه ی سینه اش رو حس کرد و کنارش زانو زد .دست
هاش رو دور شااونه های کارن انداخت و گفت :اونی که اینکار رو کرد تو
نبودی.
 چرا ...من بودم ...همه اش تقًیر من بود. با سرزنش کردن خودد چیزی وض نمیشه.بغض کارن دوباره شکست و گفت :اگر طشقش نمی دادم اینهوری نمی شد.
 شاید یه اتفاق دیگه می افتاد.دوباره به اسااتخر نگاه کرد و دساات هاش رو روی صااورتش فشااار داد .نساایم
حلقه ی بازوهاش رو تنگ تر کرد و دوباره به حرف اومد :گذشااته رو نمیشااه
تغییر داد .همین که حاال پذیرفتی چه ات فاقی اف تاده خیلی خو به ...زندگی

600
همینه ...باید قبول کنی که همه ی آدم ها اشااتباه می کنند .بعضاای ها رو هم
نمیشه جبران کرد .کاری از دست کسی برنمیاد!
کارن سرش رو به بازوی نسیم تکیه داد و آهی کشید .نسیم ادامه داد :ولی قرار
نیسااات به خاطرش زندگی رو تعهیل کنیم .هر روز که تو به مه نمیری یه
اشتباه بزرگتره! می دونی زندگی چند نفر تو دست های توئه؟
با ناله جواب داد :ولم کن!
صدای ماهان رو از نزدیک در شنیدند :خانوم محسنی!
بعد توی چهارچوب در فاهر شااد و با دیدنشااون بی حرکت موند .نساایم به
سر ت دست هاش رو ق کشید و گفت :بله؟
کسی حرفی نمی زد .نسیم بلند شد و رو به کارن گفت :االن بهترید؟
کارن فقچ پلک هاش رو ب ست .ن سیم ادامه داد :دیگه کافیه خواهش می کنم!
می تونید بلند شید؟

به من بگو لیلی
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کارن خودش رو جم و جور کرد و نساایم رو به ما هان گ فت :باز هم
ذرخواهی می کنم ...امروز به پیشنهاد من مزاحمتون شدیم.
ماهان آهسته گفت :خواهش می کنم.
کارن از جاش بلند شد و سر و وضعش رو مرت کرد .نسیم از درگیری بینشون
نگران بود ولی کارن خسته تر از این حرف ها بدون هیچ جمله ها بیرون رفت
و ماهان هم کنار کشید تا رد بشه .نسیم دوباره از ماهان که هنوز شئم ناباوری
توی چهره اش بود ت شکر و خداحافظی کرد .وقتی از ساختمون بیرون رفتند
دم یروب بود و هیچ کدوم تششی برای برقراری ارتباط نمی کرد .نسیم به ق
نگاهی کرد و از دور ماهان رو دید .روی ایوان ایستاده بود و رفتنشون رو تماشا
می کرد .معلوم نبود حاال درباره ی نسایم چه فکرهایی به سارش زده .از حیاط
خارج شاادند .کارن قفل ماشااین رو باز کرد و خودش رو روی صااندلی کنار
راننده انداخت .نساایم از درخواسااات به زبون نیاورده اش پیروی کرد و روی
صااندلی راننده نشااساات .کارن صااندلیش رو کمی پایین داد و بارونی رو دور
خودش پیچید .پلک هاش رو ب ست و آه سته گفت :م شاور شدی که یه مر
مردم رو نًیحت کنی ...تو از مشکشد مردم چی می فهمی آخه؟
 -من دارم با مشکشد مردم زندگی می کنم!!

602
 خودد چی؟ یه زندگی بی دیدیه داری یه خانواده ی معمولی یه وجدانآسوده.
حال و هوای ساارد و یمناک این ًاار نساایم رو به یاد زندگی خودش انداخته
بود .به یاد دلیل دوری از خانواده اش به یاد وحید کسی که یه زمانی دوستش
داشت و قرار بود باهاش ازدواج کنه .کسی که خواسته یا ناخواسته نسیم رو تا
چند ماه دیگه تو روسی خواهرش میدید ...و نسیم نمی دونست باید بعد از
این همه سااال چه رفتاری جلوش داشااته باشااه .جواب داد :آدم ها اون چیزی
نیستند که نشون میدند.
کارن به سکوتش ادامه داد و نسیم گفت :من دارم سعی ام رو می کنم که تعادل
رو به زندگیت برگردونم ...تو یا خیلی ًاابی و پرخاشااگری یا ...گریه می
کنی!!
کارن سااری چشاام باز کرد و ساارش رو ساامت نساایم چرخوند .با چشاام یره
نگاهش می کرد .نسایم ناخودآگاه لبخندی زد و شاونه باال انداخت .کارن هم
لبخند زد و به رو به رو خیره شد .نسیم پرسید :حاال حس بهتری داری یا بدتر؟
 -نمی دونم.

به من بگو لیلی
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 از من ناراحتی که ممبورد کردم بیای؟ هیچ کس نمی تونه من رو ممبور به کاری کنه.دوباره سمت ن سیم نگاه کرد و به چ شم هاش خیره موند .گفت :البته ب ستگی
داره تو به خاطر من اومده باشی یا چک کردن خونه و زندگی ماهان!!
 ... از خونه خوشت اومد نه؟ بدد هم نمیاد به خدمت کارهاش دستور بدی! ... نه؟ ... -نه؟
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نرمش خا صی توی لحن و چهره اش بود .اینهور که نگاه می کرد ن سیم رو به
یاد پنمشاانبه ی قبل توی موسااسااه مینداخت .برای تغییر دادن جو گفت :فکر
نمی کنی اگر یزاله با تو ازدواج نمی کرد زندگیش به اینما ختم نمی شد؟
بر کس تًااور نساایم ًاابانی نشااد و با لحن مشیمی گفت :چرا االن باید
حرف یزاله رو بزنی؟
نسیم سرش رو سمت شیشه ی جلو برگردوند .کارن جواب داد :نمی دونم...
نمیگم من بهترین شااوهر دنیا بودم ...ولی حقم هم این نبود! کامی فقچ چهار
سالش بود .می خواست وقتی بزره شد مهندس بشه برج بسازه .حاال حتی
کشس اول هم...
جمله اش رو ناتموم گذاشت و روش رو چرخوند.
نسیم بعد از سکود کوتاهی پرسید :سر خاکشون رفتی؟
 فقچ یه بار ...وقتی بعد از دو هفته برگشتم تهران.با خمالت ادامه داد :بعد از دو هفته فرار...

به من بگو لیلی
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 ...ً
 می دونسااتم حتما ماهان هر دو تا رو به مقبره ی خانوادگیشااون برده .داخلنرفتم ...از پنمره ها قبرهای تازه و گل ها معلوم بود.
 ... دکتر اورژانس گفت تا بیمارستان زنده بودند. چی؟!ً
با درد توی صورتش سر تکون داد .نسیم گفت :حتما شوکه شده بودی.
ً
 نمی خواسااتم باور کنم .نمی تونسااتم ...آخه کامی واقعا نفس نمی کشاایدنبض ندا شت .دکتر گفت تا بیمارستان زنده بودند ...اگر انقدر گیج نبودم اگر
خودم کنترل کرده بودم ...اگر باال سرش می موندم شاید االن زنده بود.
 وقتی متوجه شئم حیاتی نشااادی اگر هم بودی کاری از دسااتت بر نمیاومد .خفگی با آب چیز ساده ای نیست...

606
 چرا؟ چرا نتونسااتم خودم رو کنترل کنم؟ چرا نتونسااتم خونسااردیم رو حفظکنم؟ من جراحم! به بچه ی خودم که رسید نتونستم هیچ کاری کنم.
دوباره اشک از گوشه ی چشمش پایین افتاد و نسیم گفت :کارن بهترین دکترها
هم خانواده ی خودشااون رو جراحی نمی کنند ...تو پدرش بودی این طبیعیه
که تو اون شرایچ کنترل خودد رو از دست بدی...
 ... تو زودتر از بقیه رسیدی؟ آره .ماهان هم درست بعد از من اومد. تو دکتر بودی ...چرا نذاشت جلو بری؟ از خودش بررس که افتاد به جون من حرو دو سالی که ایران بود رو خالیکرد!
دوباره هر دو سکود کردند .کارن سکود رو شک ست :فکر می کردیم تموم
کردند ...خیلی احمق بودیم لیلی!

به من بگو لیلی
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ن سیم با اینکه حس بدی دا شت دیگه این بحث رو کش نداد .فقچ گفت :من
تا حاال با دنده اتوماتیک نروندم.
کارن دکمه ای رو از روی سااوئیچ زد و ماشااین روشاان شااد .نساایم با تردید
ن گاهش رو به فرمون و ب عد دک مه های رو به روش دو خت .کارن درسااات
نشااساات و در حالیکه در رو باز می کرد گفت :االن بهترم .خودم می رونم...
نمی خوام ترکش های یزاله تو رو هم ازم بگیره!
جمله ی آخر رو بعد از بیرون رفتن گفته بود و نساایم مهمئن نبود که درساات
شنیده یا نه .روی صندلی ها جا به جا شد و سعی کرد تانیر جمله ی کارن توی
صورتش پیدا نباشه .کارن به طرف آپارتمان نسیم روند و سر تش رو تا کمترین
حد پایین آورد .نساایم هم شااکایتی نکرد .هیچوقت فکر نمی کرد یه روز برای
یکی از مراجعین اینهوری زمان و انرژی بذاره و به هر ساااازش بر ق صاااه.
کارن وسچ راه بدون مقدمه پرسید :شام چی می خوری؟
ن سیم ق ًد قاطی شدن با این آدم رو ندا شت .تا همین حدش هم زیاده روی
کرده بود چه برسه به شام خوردن .جواب داد :تو خونه حاضری می خورم!
کارن نگاه کوتاهی انداخت و فقچ گفت :بسیار خ !

608
وقتی نزدیک در پارک کرد و خودش هم پیاده شد نسیم به شک افتاد که شاید
می خواد دنبالش باال بره .نساایم جلوی در کلید رو بیرون آورد و گفت :خیلی
ممنون که رسوندیم.
کارن توی تاریکی ش که با المپ باالی سردر روشن می شد سر تکون داد.
نسیم دوباره گفت :آروم برون! ...خدافظ.
 اهوم. تا پنمشنبه. اهوم.هنوز دسااات هاش رو توی جی های بارونی فرو برده بود و م س تقیم نگاه
می کرد .نساایم چرخید و کلید رو داخل قفل فرو برد .خواساات در رو هل بده
که دساات های کارن رو روی کمرش حس کرد .با ترس آب دهانش رو قورد
داد و به طرفش برگشاات .خیلی نزدیک ایسااتاده بود و انگار قًااد جدا کردن
د ست هاش رو ندا شت .ن سیم خون سردیش رو حفظ کرد و گفت :اینما محل
زندگی منه!

به من بگو لیلی
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 جای دیگه ایراد نداره؟نساایم پ لک هاش رو برای لح ظه ای روی هم فشاااار داد .کارن گ فت :من
اینهوری برم خونه سردرد امونم رو می بره.
 ... استخر یه لحظه هم از جلوی چشم هام پاک نمیشه. ... لیلی حالم خوب نیست! ... د ود نمی کنی واسه چای؟نسیم احساساتش رو کنار زد و جواب داد :نه!
کارن چند نانیه صبر کرد و بعد دست هاش رو ق کشید .سری تکون داد با
گفتن «برو باال» ساامت ماشااین رفت و نساایم رو با تشااویش درونش تنها

610
گذاشت .همین که ماشین کارن راه افتاد نسیم دفترچه ی صورتی رو از کیفش
بیرون آورد و زیر نور گرفت .از پنمشاانبه به بعد فقچ یک جمله تکرار شااده
بود« .باالخره برای اولین بار ب و ساایدمش» .چراغ های ماشااین از انتهای
کوچه می پیچید و نسیم هر لحظه بیشتر توی حس دلنشین و ممنونعه اش فرو
می رفت.
29
روی صندلی جلوی میز منشی نشسته بود و جوری به مرد جوون نگاه می کرد
که از رو بره و اجازه ی ورود بده .برای کارن می بود که بعد از مدد ها
سر زدن به دان شگاه هیچ ح سی رو بهش منتقل نمی کرد .خو شحال بود که یه
مدد از این محیچ جدا شده .با کنایه به مرد من شی گفت :کار مهم شون تموم
نشد؟
 هنوز ده دقیقه نشده جناب دکتر! شرمنده. بهشون اطشع دادید که دکتر ممیدی در جریان این مشقاد هستند؟ -بله ...یه لحظه اجازه بدید!
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از صااندلی بلند شااد و به داخل اتاق رفت .کارن با خودش فکر کرد حاال که
ً
کارش گیر بود همه کشس میذاشااتند! واقعا نمی فهمید چرا تو این مملکت
زندگی شااخًاای یه نفر انقدر باید توی شااغلش تأنیر بذاره ...امروز اومده بود
یکی از هیأد امنای بیمارسااتان رو مشقاد کنه ولی از همین برخورد پیدا بود
که آبی ازش گرم نمیشاااه .مرد از ا تاق بیرون او مد و گ فت :بفر مای ید دا خل
خواهش می کنم!
دکوراساایون اتاق رو از بار آخری که کارن اومده بود تغییر داده بودند .البته
خیلی جزئی .دکتر احتشاااام یکی از صااندلی های میز کوچیک کنفرانس رو
تعارف کرد و خودش هم از پشاات میزش بلند شااد .رو به روی هم پشاات میز
ن ش ستند و م شغول سشم و احوالرر سی معمول شدند .احت شام خیلی ر سمی
شروع به صحبت کرد :م شخ ًه که با دکتر ممیدی رابهه ی خوبی دارید که
انقدر هواتون رو داره!
کارن سعی کرد طعنه ی پشت کشمش رو نشنیده بگیره .برای چند لحظه به سر
کم مو و پوست تیره ی احتشام نگاه کرد که نشونه ی سن و سال باالش بود .از
ً
اینکه خودش رو با پیرمردها در بندازه خوشش نمی اومد .مخ ًوصا آدم های
بانفوذی مثل احتشااام .باالخره با لبخند جواب داد :من با همه رابهه ی خوبی
دارم.
 -بسیار خ ! طرح پیشنهادیتون رو ارائه بدید تا بررسی بشه.

612

 همین حاال؟ پس کی؟ فکر می کردم هیأد مو س سین تو آمفی تئاتر جل سه ت شکیل میدند اونما باویدئو پروژکتور و امکاناد ارائه میدم!!
 هنوز واسااه این کارها زوده ...ساااختمون بیمارسااتان خیلی کار می بره تاتکمیل بشه.
 پس... دکتر ممیدی پیشنهاد دادند یه بررسی کلی بکنیم ببینیم ویژن کدوم یکی ازکاندیداها قابل قبول تره .تو مراحل بعدی پرسمان هم انمام میشه.
کارن خوب می دونساات دلیل رئیس از این کار چی بوده .اون به کارن و برنامه
های آینده اش برای این بیمارسااتان ا تماد کامل داشااات .شوه بر اون می
خوا ست به ح ضور کارن بین کاندیداها تاکید دا شته با شه .احت شام ادامه داد:
البته من امروز باید زودتر برم طرح رو بدید به منشی بذاره تو دستور کارم.

به من بگو لیلی
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کارن به زور جلوی پوزخندش رو گرفت و برای اینکه به احتشااام نگاه نکنه به
اطراف دفتر چ شم چرخوند .اما چ شم هاش با دیدن ا سمی روی لیبل یکی از
پوشااه ها نابت موند .پوشااه ی انتهای میز کنفرانس طرح دکتر یاوری بود .یه
پوشااه ی قهور که کارن می تونساات شاارط ببنده یکی از دانشااموهاش براش
نو شته و پرینت گرفته .مردی که حاال شده بود رقی  ...موی دماغ ...احت شام
پرسید :ارائه تون بیشتر از یه رب طول می کشه؟
و کارن می دون ست که احت شام ق ًد پیچوندنش رو داره .انقدر سر بدوونه تا
خود کارن پشیمون بشه .نفسش رو بیرون فرستاد و بی توجه به حرف احتشام
گفت :طرح دکتر یاوریه؟
احتشام به پوشه ی روی میز نگاه کرد و جواب داد :بله.
 وقتی این ِساا دمت به من پیشاانهاد شااد نگفته بودند که یکی از کاندیداهاهستم ...ازم قول همکاری گرفتند! قرار نبود رقیبی داشته باشم!

 بی رقی خداست! -بله.

614
 ... به ایشون چقدر وقت ارائه دادید؟ کمتر از یک رب یا بیشتر؟احت شام ابرویی باال انداخت و گفت :ای شون تو روز کاری اومده بودند .امروز
ً
ً
پنمشنبه است .من معموال پنمشنبه ها اصش نمیام.
 خودتون این وقت رو دادید! هفته ی پرکاری داشتم سرم شلوغ بود.با این حساب و لحن حرف زدن معلوم بود که نظر احتشام حتی بدون بررسی
طرح روی دکتر یاوریه .کارن تک سرفه ای کرد و گفت :م شکلی نی ست .کار
من کمتر از ده دقیقه طول می کشه .اجازه بدید!
صورد متعم احتشام رو نادیده گرفت و کیفش رو باز کرد .یکی از پوشه ها
رو بیرون کشید و روی میز به سمت احتشام هل داد .احتشام با دیدن قهر نازک
پوشه پوزخندی زد و گفت :تعمبی نداره!!
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615

کارن وقتی پای شااغلش وسااچ می اومد اهل کم آوردن نبود .همه ی زندگی
شااخًاای و خانواده و روابهش رو فدای کارش نکرده بود که حاال کم بیاره.
ممکن بود از هر چیزی فرار کنه اما از حرفه و حقش نه!
احتشااام پوشااه رو برداشاات روی لیبل جلدش رو خوند و با اکراه بازش کرد.
گفت :شروع کنید!
کارن بی توجه روی صااندلی لم داد و منتظر کس العملش موند .زیاد طول
نکشااید که متن روی برگه ها شااش دانگ حواس احتشااام رو جل کرد .روی
صندلیش صاف ن ش ست و با دهن باز م شغول ورق زدن و کم و بیش خوندن
سهرها شد .در نهایت با ًبانیت پوشه رو ب ست و روی میز پرد کرد .بلند
گفت :این چه معنایی داره آقا؟!!
کارن لبخندی زد و جواب داد :معناش رو شما بهتر از من می دونید!
 ... این شاامه ای از پرونده ی داروهای ییر ممازه .داروهایی که تحت نظارددکتر یاوری وارد کشور شد و به توزی هم رسید.
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 اگر همچین پرونده ای جعلی نی ست باید به داد سرای جرایم پز شکی ارائهبشه نه اینما! ما پیشینه ی کاندیداها رو بررسی کردیم.
 ببینید دکتر! بنده نه اهل باج گیری و د سی سه ام نه می خوام سر یه ا شتباه باآبروی کسی بازی بشه .در ییر این صورد االن رفته بودم سراغ خود یاوری که
بی سر و صدا کنار بکشه.
 در هر صورد این برگه ها فقچ یه مشت اتهام بی پایه است .اون قدر محکمً
نیست که اصش بشه به ایشون نسبت داد!!
کارن از جاش بلند شااد و گفت :پس من از رابچ هام می خوام بیشااتر تشش
کنند ...تا بعد!
به طرف در حرکت کرد و احتشام سری گفت :صبر کن!
ً
برگ شت و صورد سر در گم مرد رو دید .مهمئنا انباد همچین اتهامی برای
دانشگاه خیلی گرون تموم می شد اسم خیلی های دیگه هم وسچ می اومد و
احتشام این رو نمی خواست .پرسید :هدفت چیه؟
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کارن مکثی کرد و بعد دوباره ساامت میز حرکت کرد .پوشااه ی اصاالی رو از
کیفش بیرون آورد و در حالیکه جلوی احت شام میذا شت گفت :فقچ می خوام
هر دو طرح رو با انًاااف بررساای کنید .سااوابق حرفه ای رو بساانمید نه
خانوادگی و شخًی!!!
... -

 بین ما همکارها هیچکس نیست که حاشیه ای دور و برش نداشته باشه .چهمن چه آقای یاوری .مال من شخًی و بی ربهه مال ایشون حرفه ای!
احتشااام بعد از سااکود چند نانیه ای ساار تکون داد و نگاهش رو روی پوشااه
انداخت .کارن خداحافظی کرد و بیرون رفت .همین حاال هم برای رفتن به
موسسه دیر کرده بود .پا تند کرد که زودتر خودش رو به ماشین برسونه .همین
ً
که وارد حیاط موسسه شد فورا به اتاقک نگهبانی رفت تا آماده بشه .اگر کسی
ورودش رو نمی دید می تونساات به لیلی بگه که زودتر اومده .از فکر خودش
خنده اش گرفت .ماسااک و دسااتکش ها رو بیرون آورد و کتش رو همون جا
آویزون کرد .وقتی بیرون اومد صاادای دفتر مدیر تا حیاط شاانیده می شااد .به
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روی خودش نیاورد و سراغ جاروی دسته بلند رفت تا آشغال های دور و بر رو
جم کنه .صدای بحث توی دفتر دوباره به گوشش خورد .این بار صدای لیلی
رو تشااخیص داد و جارو رو آروم گوشااه ای گذاشاات تا ساار و گوش آب بده.
داخل سااااختمون رفت .اولین چیزی که نظرش رو جل کرد دو تا تبعه ی
افغانی بود که روی صااندلی های سااالن نشااسااته بودند .حال و روز یکیشااون
چندان خوب نبود و بانداژ بزرگی روی چشم راستش داشت .کارن از جلوشون
رد شد و سمت دفتر مدیر رفت .شک داشت که در بزنه یا نه .باالخره ضربه ای
زد و داخل رفت.
افراد حا ضر با اومدنش ناگهان ساکت شدند و نگاهش کردند .سری گفت:
سشم ...صدا تا کوچه میره!
خانوم پرچمی دسااات هاش رو توی هوا تکون داد و گفت :من که نمی تونم
مماب کنم دکتر ...شاید شما بتونی.
برای کارن سااخت نبود که تشااخیص بده کی مماب نشااده .م س تقیم رو به
لیلی پرسید :چی شده؟
لیلی رو به خانوم پرچمی گفت :ما که نمی تونیم ولشون کنیم می تونیم؟
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پرچمی و ماهان و یه خانوم تازه وارد چادری به هم نگاه کردند .لیلی دوباره با
تاکید پرسید :همین رو فقچ جواب بدید! ...می تونیم؟
ً
ماهان دستی به صورتش کشید و گفت :سوال رو یلچ مهرح می کنی .اساسا
بحث ول کردن نیست .اشتباه میگم خانوم نهاوندی؟
خانوم تازه وارد به حرف اومد :نه ولی...
لیلی :ببینید خانوم نهاوندی هم می دونه ...اگر به سازمان های واب سته به اداره
ی اتباع بفرستیم تا توی پروسه قرار بگیرند طول می کشه .اینهور نیست؟
نهاوندی تکونی به کش پشاات چادرش داد و با نگاهی به پرچمی جواب داد:
بله .طول می کشه.
لیلی :حاال اگر پیوند کلیه بود منهقی بود که تو نوبت بمونه ولی چشم ...چشم
خیلی حساسه.
کارن حاال جریان رو متوجه شاااده بود .لیلی دو باره رو به جم گفت :چون
ایرانی نیست باید کور بشه؟
ماهان :خانوم محسنی کی همچین حرفی زد؟
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پرچمی :دختر گلم منهقی باش! این فعالیت ها از هده ی موسااسااه خارجه.
صحبت من فقچ همینه .معرفی میشن به ارگان مربوطه.
لیلی :خ خانوم نهاوندی معرفی کردند ...چه نتیمه ای داشت؟
نهاوندی :میره تو نوبت ...روال کار همینه.
پرچمی :باز که برگشتیم سر خونه ی اول!
ماهان :خانوم محسنی مگه امروز قرار نبود به دخترهای خوابگاه موقت مشاوره
بدید؟
لیلی باناباوری به ماهان زل زد .خانوم پرچمی گفت :این بخش تو حیهه ی
وفایف شما نیست دختر زیزم ...اتفاقی وارد این بحث شدی و...
ً
لیلی :دقیقا ...اگر وارد نمی شدم چی؟
پرچمی :نسیم جان!
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لیلی با ناامیدی میقی که هم توی نگاهش پیدا بود و هم توی رفتارش قدمی
به ق برداشاات کف دساات هاش رو مثل گارد دفا ی جلوی خودش نگه
دا شت و گفت :نه! ...من این رو نمی تونم قبول کنم ...اینهوری همه ی انگیزه
و هدفم واسه خدمت اینما زیر سوال میره.
سکود سنگینی اتاق رو پر کرد .کارن سکود رو شکست :خانوم محسنی! یه
لحظه بیا بیرون صحبت کنیم.
لیلی به طرفش چرخید و گفت :شما چرا دیر کردی؟
کارن از سااوال بی ربهش جا خورد .بقیه به هم نگاه کردند .لیلی با گیمی
«ببخشااید» گفت و از اتاق بیرون زد .کارن خواساات دنبالش بره ولی ماهان
پیشدستی کرد و بشفاصله پشت سرش در رو بست .بازوی نسیم رو توی نیمه
ی راه به حیاط گرفت و گفت :بریم طبقه باال!
نسیم نگاهی به صورد جدی ماهان انداخت بعد به مرد افغان روی صندلی.
ناراحت بود .این بار کاری از دسااتش برنمی اومد و حس ساارخوردگی بهش
دست داده بود .همراه ماهان از پله ها باال رفت و وارد یکی از اتاق های موکت
پوش شد .هر دو ن ش ستند و ن سیم به طرح های موکت خیره شد .می دون ست
این دفعه اونه که باید ن ًیحت ب شنوه .ماهان بر کس چند دقیقه پیش که مدام
مخالفت کرده بود صداش رو مشیم کرد و گفت :این چه و ضعیه ن سیم؟ مگه
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دساات من و خانوم پرچمیه؟ فکر می کنی دل ما نمی سااوزه؟ نهایتش اینه که
خودم پول ملش رو میدم .بعد هم کارهای بیمه اشون درست میشه.
نسیم چشم هاش رو از موکت گرفت و گفت :مگه من دنبال گدایی ام؟!
 ای خااادا!!! مردم پول شون رو وقف اینما می کنند ...امانت میدند د ست ما که خرج اینچیزها کنیم .چرا شما بخوای از حساب شخًیت بدی وقتی مردم خودشون
هستند؟
 ما هم همین رو میگیم ...مردم پولشااون رو با این نیت اینما میدند که خرجایرانی ها بشه هموطن های خودشون.
 یعنی میا... گوش بده! ...اگر می خوا ستند خرج اتباع ب شه به اون موس سه های مربوطهکمک می کردند.

به من بگو لیلی

623

 چرا حرف تو دهن مردم میذاری؟ پول دادند که صرف کار خیر بشه .کار خیرکه رنگ و نژاد نمیشناسه! یه مریض از ما کمک خواسته ...چه ربهی به ملیتش
داره؟
 قانون چیزیه که گفتم .مسئولیت پول مردم به هده ی ماست .ما حق انتخابنداریم.
نساایم به چشاام هاش خیره شااد .جوری حرف زده بود که انگار حرف آخره.
خنده ی کوتاهی کرد و نگاهش رو ساامت دیوار رو به رو چرخوند .به هر حال
ماهان هم حق دا شت .قرار نبود ت ًمیم های مو س سه رو برای ن سیم تو ضیح
بده .آروم گفت :متوجه ام.
 ناراحتی؟ نه. مهمئن؟ آره. -خوابگاه دخترها چی؟
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 میرم. خوبه.ن گاهش کرد و با یادآوری برخورد آخرشااون توی خو نه ی ویشیی گ فت:
راستی ...باز هم معذرد میخوام بابت دوشنبه.
 نه نیازی نیست .خودد رو سر این چیزها ناراحت نکن! ...ً
 اصااش هروقت خواسااتی کلید اونما رو بگیر ...خدمه هم همیشااه هسااتند.شاید تو توش قدم بزنی رنگ و بوی زندگی بگیره.
نساایم با این جمله چند نانیه سااکود کرد و بعد گفت :فکر نمی کنم الزم
بشه ...ممنون.
ماهان ساار تکون داد .نساایم نمی دونساات االن وقت مناساابی برای گفتن این
حرف ه ست یا نه ولی دو ست دا شت جواب ماهان رو ب شنوه .پر سید :آقای
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یری نواز! فکر می کنید چرا یزاله همچین کار وحشتناکی رو در حق خودش
و پسرش کرد؟
نگاه ماهان میق و ل هاش جدی شد .گفت :چرا این رو می پرسی؟
 خ  ...من یه روانشناسم! ... به نظر نمی رسید آدمی باشه که خودکشی کنه.چهره ی ماهان جدی تر از قبل شاااد و با لحن یمگینی جواب داد :تو خودد
حقیقت رو می دونی فقچ باور کردنش ناراحتت می کنه ...زندگی آدم ها رو
وض می کنه .بعضاای ها نمی تونند انتقامشااون رو بگیرند و خفه می مونند
بعضی ها می تونند و تبدیل میشن به هیوال!
بلند شد و گفت :بریم پایین! خانوم پرچمی منتظره.
نسایم با سار تایید کرد و حشجی جمله های سانگین ماهان رو گذاشات برای
بعد .تا حدی حرفش رو قبول داشاات .زندگی آدم ها رو وض می کرد .گاهی
هیوالهایی به وجود می اومدند و بین آدم ها منتظر فرصت می موندند.
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به طبقه ی اول برگ شت و موق بردا شتن کیفش از اتاق مدیر متوجه نگاه های
زیرچشاامی خانوم پرچمی شااد .جلوی در ساامتش چرخید و گفت :من میرم
خوابگاه.
 به سشمت. ... از دست من ناراحت نباش زیزم .چاره ای ندارم. می دونم ...خدافظ. خدانگهدار.از اتاق بیرون رفت و با دیدن مردهای افغان همراه ماهان و خانم نهاوندی
انتهای راهرو دوباره حالش گرفته شد .قدم هاش رو کندتر بردا شت تا اون ها
زودتر از حیاط خارج بشند .کارن رو دید که جلوی پله های خروجی ایستاده.
بی اراده به طرفش حرکت کرد.
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نگاه کارن هم داشااات مردهای افغان رو از در حیاط بدرقه می کرد .با دیدن
نسیم کنارش گفت :رفته بودم یه مشقاد کاری دیر شد.
چند نانیه طول کشااید تا نساایم متوجه بشااه که کارن جواب کدوم سااوالش رو
داده گفت :یه هفته وقت داشتی باید میذاشتی امروز؟
ابروهای کارن آروم باال رفت و د ست به سینه جواب داد :به دکتر احت شام بگو
که وقت تعیین کرده بود!
 طرف من تویی ...نه دکتر ...هر اسمی که داشت! احتشام! همه اش داری از زیر کار در میری. چشم! از این به بعد دقت می کنم. امروز جبرانی می مونی!کارن زیر خنده زد و گفت :من بمونم تو حالت بهتر میشه؟
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ن سیم نمی دون ست چرا داره ناراحتیش رو سر کارن خالی می کنه .حتی نمی
دونست چرا کارن به جای نیش و کنایه زدن داره تحملش می کنه!
 دو سا ت اون باال چی می گفتید؟ یه رب هم نشد!خ ؟ گفت اگر ممبور بشه هزینه ی مل رو خودش میده.کارن پوزخند زد و قفل دست هاش رو از جلوی سینه باز کرد .توی جی هاش
فرو برد و گفت :چقدر جنتلمن!
 ساار ساااختمون چشاامش آساای دیده ...ساار پایی درمانش کردند شیمفونت داره باید مل بشه.
 ... -اگر کور بشه چی؟
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 ... یه کارگر پول ملش کما بود؟! بعد با چشاام کور چه جوری خرج زندگیشرو دربیاره؟
 ... حداقل الکی تعارف بزن که هزینه رو میدی!!کارن دوباره خندید و گفت :از کما بیارم؟ مگه سر گنج نشستم؟
ً
واقعا این همه پول رو برای کی نگه می داشتند؟ توی مهمونی رئیس بیمارستان
حرف از زمین های چند میلیاردی می زدند .نسیم فقچ با تاسف سر تکون داد.
کارن گفت :این یه نفر درمان شاد بقیه چی؟ باید راه بیفتیم دونه دونه مشاکل
همه ی دنیا رو حل کنیم؟ من مثل ماهان خل و چل نیستم!
 -اسکروچ!
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این بار شااونه هاش هم از خنده تکون می خورد .نساایم فکر نمی کرد که این
موقعیت شباهتی به جوک دا شته با شه! کارن گفت :به روی مردم بخندی هر
کس یه چیزی می خواد.
 خ اگر از دست آدم برمیاد چه یبی داره؟ اون وقت آدم ممبوره زندگیش رو تعهیل کنه... ... مثل تو!! ... لیلی خانوم! فاهرد نشون نمیده ولی خیلی دل نازکی!نسایم حوصاله ی بحث نداشات .راه افتاد اما کارن از پشات سارش گفت :یه
راهی هست.
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نساایم ایسااتاد و از ترس اینکه کارن باز قًااد دساات انداختن داشااته باشااه
برنگشت .کارن جلو اومد و رو به روش ایستاد .آهسته گفت :یه راه جال !
نسیم به شوخی پرسید :باهاد بخوابم تا خرج ملش رو بدی؟
نگاه کارن روی هیکلش چرخید با رساایدن به کمرش نابت موند و گفت :بد
فکری نیست...
نسیم پوزخند زد و کارن ادامه داد :البته یه مشکلی هست ...من با کسی که ازم
پول بخواد نمی خوابم!
 ...ً
 مخًوصا با تو!نگاهش رو باال آورد و به چ شم های ن سیم خیره شد .ن سیم نمی خوا ست یه
شوخی رو کش بده .تا همین جا هم به اندازه ی کافی از حرف ناگهانی خودش
خمالت کشیده بود .کارن دو باره به حرف اومد :دور من زن زیاده .همین هفته
پیش از یکیشون کام گرفتم! دفترچه رو نخوندی؟!

632
ن سیم حس بدی دا شت .هم بهش برخورده بود و هم احتمال می داد که جمله
ی توی دفتر مربوط به زن دیگه باشااه .از کارن هیچ چیز بعید نبودا جواب داد:
نه ...فرصت نکردم.
کارن اخم کرد و نسیم ادامه داد :کارهای مهم تری داشتم!!
اخم کارن بی شتر شد و ن سیم بی توجه راه افتاد .اما بی شتر از یک قدم برندا شته
بود که دساات کارن روی مچش نشااساات و ممبورش کرد ساار جاش برگرده.
نساایم خواساات مچش رو بیرون بکشااه اما کارن محکم تر نگه اش داشاات و
انقدر فشااار داد تا نگاهش کنه ...نساایم ًاابانی نگاهش رو باال آورد کارن
دستش رو ول کرد و با دلخوری پرسید :چه کار مهم تری؟
نسیم بحث رو وض کرد :راه حلت رو بگو!
 ... پزشک آشنا داری؟ -من نه تو.
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 من؟! مه رو به روی دفتر مشاوره اد.با یادآوری چشم پزشکی دکتر فشحتی نژاد جرقه ای توی ذهن نسیم زده شد.
به بی حوا سی خودش و تیزی کارن خندید .خانم دکتر رو خوب می شناخت.
می دونساات اگر شارایچ رو براش توضاایح بده قبول می کنه که مل رو بدون
سختگیری روی کارد و اوراق شنا سایی با خرج کم انمام میده .باقی هزینه
ها هم جور می شد.
 چیه؟ اخم هاد باز شد!با جمله ی کارن به خودش اومد و لبخند گشادش رو جم کرد .سرفه ای کرد
و گفت :من دیگه میرم.
 تشکر هم که بلد نیستی! دلیلی نمی بینم.به طرف در رفت و صدای کارن رو شنید :کما؟

634
 به کارهای مهمم برسم! تا کی جبرانی بمونم؟نگاهی به ق انداخت و با خنده گفت :تا آخر وقت! ...چک می کنم!
 نمی خوای برسونمت؟؟فکرش سمت دوشنبه ش جلوی در آپارتمان کشیده شد و از همون جا جواب
داد :الزم نکرده!
30
صااداش رو پایین آورد تا به گوش مرد افغان و همراهش نرسااه .روی صااندلی
های مریض نشااسااته بودند و بدجوری با دلشااوره نگاه می کردند .گفت :توی
دردسر انداختمت؟
دکتر فشحتی نژاد لبخندی زد و جواب داد :نه خودم خواستم.
 -مهمئنی تو مه خهری نداره؟
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 مل چشم همیشه ریسک داره .نمی تونم صد در صد قول بدم .به خًووکه اینما امکان بستری و مراق ویژه نیست...
هر دو به چشاام های هم خیره موندند .حاال انگار قضاایه برای نساایم واقعی تر
شااده بود .آب دهانش رو قورد داد .به کار دکتر فشحتی ا تماد داشاات ولی
قبول همچین مساائولیتی سااخت بود .فشحتی شااونه ی نساایم رو فشااار داد و
گفت :انشااا الله که مشااکلی پیش نمیاد .کس و آزمایش ها چیز جدی ای
نشون نمیدند .خوشبختانه دیر نشده...
نگاهی به مردها کردند و دکتر فشحتی لبخند اطمینان بخ شی به شون زد .چند
ضااربه به در خورد و نساایم از جا پرید .از مد روز جمعه رو انتخاب کرده
بودند که دکتر مریض نداشاات و محیچ دفتر و مه ساااکت بود .نساایم نمی
ً
تونساات حدس بزنه که کی پشاات دره .دکتر ساامت در رفت و گفت :حتما
سرایدار ساختمونه.
اما مرد شیک پوش پشت در سرایدار نبود! کارن با دست به داخل اشاره کرد و
گفت :اجازه هست؟
فشحتی با گیمی به نسیم نگاه کرد و نسیم جواب داد :بفرمایید!
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بر کس ت ًور از دیدنش خیلی خوشحال شده بود .فکر نمی کرد تنهایی از
پس همچین مسئولیتی بر بیاد .همین که کارن کنارش بود بهش قود قل می
داد .کارن و فشحتی رو به هم معرفی کرد و با دیدن طرز نگاه فشحتی به کارن
ً
کش از فکرهاش پشاایمون شااد .فشحتی رو به مردها که با اضااهراب نگاه می
کردند گفت :مریض باید رو تخت دراز بکشه .یه کشه مخًوو میدم سرش
بذاره.
مرد ساااالم کمک کرد که برادرش بلند بشاااه و با لهمه ی افغانی گفت :کما
بریم؟
 از این طرف! همراه من بیایید!فشحتی به سمت دری رفت که به اتاق کوچکتری باز می شد .ازشون خواست
کفش ها شون رو در بیارند و دمرایی های مخ ًوو برو شند .صدا شون رو از
داخ ل می شاانید .صااادای فشحتی که می گفت :دراز بکش! ...این رو بنداز
رود...
و برادر مریض که جمله های فشحتی رو با «چشاام» گفتن تایید می کرد .در
بسته شد و کارن به طرف نسیم اومد .دیروز ًر توی موسسه ته ریش داشت
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و امروز پرفسااوریش کرده بود ...هر خنکش زودتر از خودش رسااید .چند
لحظه توی سکود صورد نسیم رو بررسی کرد .نسیم پرسید :چیه؟
 من اومدم خیالت راحت شد آره؟ راضی نبودم از کار و زندگی بیفتی. امروز جمعه است .من هم که به لهف تو بیکارم!! به لهف من یا دم کنترلت؟کارن اخمی کرد و گفت :اگر نمی خواستی بیام چرا دیش خبر دادی که مل
امروزه؟
ً
 الزم نبود انقدر به خودد برسی! مثش همراه مریضیم! واسه انتخاب لباس باید از مشاورم دستور بگیرم؟؟!نساایم بقیه ی فکرهاش رو به زبون نیاورد .تا همین حد هم بهانه ی بچگونه ای
آورده بود اما تنها چیزی که به ذهنش می ر سید این بود که دی ش به زن بودن
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دکتر فشحتی اشاااره کرده .کارن فقچ گفت :من به خاطر مریض نیومدم ...می
خواستم تو تنها نباشی!
در باز شد و با اومدن دکتر هر دو ساکت شدند .خانوم دکتر نگاهی به کارن
انداخت و پرسید :میشه شما هم بیایید داخل دکتر؟
کارن موهاش رو از روی پیشااونی ق زد و جواب داد :فکر نمی کنم کمک
خاصی ازم بربیاد! به شوه من مدتی ...تو استراحتم!
 مریض خیلی وحشت کرده که دکتر زنه .همین که باال سرش باشید کافیه. بسیار خ  ...االن آماده میشم.پالتوی مشااکیش رو در آورد و به دساات نساایم داد .همزمان گفت :بی حساای
موضعی؟
 بله. -آزمایش و کس های قرنیه رو چک کردید؟
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 بله .از قبل یه سری آزمایش داده بود. با ارب اسکن؟فشحتی با تعم لبخند زد و گفت :مهمئنید تخًًتون چشم نیست؟
کارن هم خندید و گفت :اگر بخوایید یه روز رئیس بیمارسااتان باشااید ...الزمه
در همه ی زمینه ها اطش اد کس کنید!
فشحتی ابرو باال انداخت و لبخندش پر رنگ تر شااد .کارن به آینده ی روشاان
شااغلیش خیلی مثبت فکر می کرد و این برای نساایم می اما امیدوار کننده
بود .کارن دوباره گفت :کما می تونم شستشو کنم؟
 داخل همه جور امکاناتی هست .تازه مه رو تمهیز کردم. خوبه.بحث دوباره تخ ً ًی شد و ن سیم به گفتگویی که چیزی ازش سر در نمی
آورد گوش می داد .برای اولین بار از رشته ی تحًیلیش خمالت می کشید.
انگار تو لحظه های حسااااس هیچوقت کاری ازش بر نمی اومد به جز نگه
داشتن پالتو! کارن در اتاق رو با احترام برای فشحتی باز کرد و گفت :بفرمایید!
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هر دو وارد اتاق شدند نسیم پالتو رو روی یکی از صندلی ها انداخت و به این
فکر کرد که کارن هیچوقت با احترام باهاش رفتار نکرده! وقتی پای نسیم وسچ
می اومد همیشه بدترین جنبه های شخًیت کارن بیدار می شد و خودنمایی
می کرد! نفس میقی کشااید و این فکرهای بی معنی رو از مغزش دور کرد.
چند دقیقه بعد برادر مریض بیرون اومد و گوشه ای ایستاد .نسیم به یه صندلی
اشاره کرد و گفت :بشینید!
مرد ن ش ست و ت شکر کرد .ن سیم ادامه داد :دو تا دکتر خیلی خوب باال سرشه.
نگران چیزی نباشید!
مرد فقچ سر تکون داد و گفت :خدا شما را خیر بدهد! شما به تکلیف نشوید...
نسیم متوجه منظورش نشد ولی گفت :ممنون .من که کاری نکردم.
همین که کارن داخل اون اتاق بود خیال نسیم رو راحت می کرد .فرقی نداشت
که تخًًش چشم نیست .کارشون کمتر از چیزی که انتظار می رفت طول
کشااید .فشحتی باالخره در رو باز کرد و با لبخند گفت :خوب پیش رفت
نگران نباش!
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ن سیم نفس راحتی ک شید و برای چندمین بار از دکتر ت شکر کرد .فشحتی رو به
مرد که حاال ایسااتاده بود و منتظر نگاه می کرد گفت :بیا داخل! هشاایاره...
الزمه یه سری توصیه هم بکنم.
مرد با خوشحالی و در حالیکه مدام تشکر می کرد داخل رفت .نسیم با آرامش
سرش رو به دیوار پشت صندلی تکیه داد و پلک هاش رو بست .تا همین چند
دقیقه پیش اسااترس میبی داشاات .چند دقیقه بعد با لمس دو انگشاات روی
گونه اش چشم باز کرد .کارن جلوش ایستاده بود .پرسید :خواب بودی؟
 نه!نگاه خیره اش رو برگردوند و انگشت هاش رو بلند کرد .پالتوش رو از صندلی
کناری برداشت و نشست .گفت :دیش نتونستی بخوابی؟
 آره. دکتر خیلی راضیه. اهوم. -مریض باید یه مقدار استراحت کنه بعد می تونه راه بیفته.
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 خودم می رسونمشون که خیالم راحت بشه. ... تو دیگه برو کارن!برای چند نانیه به هم نگاه کردند .بعد کارن با لبخند محوی به ق تکیه داد
ً
و گفت :فعش می مونم.
 هر طور راحتی. خرج های جانبی چی میشه؟نساایم دوباره به یاد هزینه ها افتاد .دسااتش خالی بود ولی گفت :یه کارش می
کنم.
 چه کاری؟ -شاید ...شاید بگردم از بین آشناهام یه خیر پیدا کنم.
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 مثل ماهان؟نساایم روش رو برگردوند و با کشفگی ساار تکون داد .بعد از دو دقیقه سااکود
کارن به حرف اومد :بیا! این رو بفروش!
و حلقه اش رو از انگشتش بیرون کشید و جلوی نسیم گرفت .نسیم با تعم
روی حلقه ی بزره طش و پشتین چ شم چرخوند که کف د ست کارن برق می
زد .نگاهش رو سمت صورد کارن برد و گفت :چرا؟
کارن ابرویی باال انداخت و گفت :بگیرش!
 مگه یادآور بی ا تمادیت به زن ها نبود؟ بگیر تا پشیمون نشدم!نسیم برای چند نانیه بهش خیره موند .بعد حلقه رو گرفت و توی مشتش فشار
داد .کارن دوباره پرسید :ماشینت کما پارکه؟
 -تو پارکینگ ساختمون.

644
 پس همون جا می مونه.نسیم سوالی نگاهش کرد .جواب داد :با ماشین من میریم.
 نه ...احتیاجی نیست.کارن دیگه حرفی نزد اما به هر حال موق رفتن با ماشین کارن رفتند.
توی ماشااین همه سااااکت بودند حتی مردهای افغان .مدتی رو توی مه
گذرونده بودند تا خیال دکتر از فرستادنشون راحت بشه .مردها رو جلوی در یه
خونه ی قدیمی تو جنوب شهر پیاده کردند .موق خرید دارو ن سیم پیاده شده
بود ولی وقت پیاده کردن مردها کارن هم کمکشااون کرد که از نظر نساایم
می بود .نسیم فکر این رو هم نمی کرد که کارن خودش رو تا این حد پایین
بیاره .در واق همه ی این کارها ازش بعید بود .ن سیم حاال ن سبت به پرو سه ی
بهبودی کارن خیلی خوشبین تر شده بود .کارن حتی بعد از مدد ها در جریان
یه جراحی – هر چند کوچیک – قرار گرفته بود ...اولین جمله اش بعد از برگشتن
پشت فرمون این بود :ناهار چی می خوری؟
نساایم ل
حاضری؟!

باز کرد که چیزی ب گه ا ما کارن ا جازه نداد و گ فت :تو خو نه
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ن سیم لبخندی زد و چیزی نگفت .کارن نگاه زودگذری به صورتش انداخت و
ادامه داد :یه رستوران میشناسم که فیله مینیون خوبی داره.
 فیله مینیون چی هست حاال؟ چی دوست داری؟ یذاهای مامانم رو.کارن آروم خندید .صبح بی برنامه از خونه بیرون زده بود و حاال با لیلی و سچ
بزرگراه می روند .ناخودآگاه پرسید :آشرزی خودد چهوریه؟
لیلی برای لحظه ای توی فکر فرو رفت و بعد جواب داد :زیاد تعریفی نداره!
ً
 اصش وقتش رو داری؟حرکتی به ل ها و شونه اش داد .کارن گفت :از فاهرد معلومه!
 -شبیه کدبانوها نیستم؟

646
کارن از لحن صداش تعم کرد و دوباره نگاهی سمتش انداخت .بی خیال
شد و بحث رو کش نداد .بیست دقیقه بعد جلوی در ساختمون رسیده بود که
لیلی روی صندلی چرخید و گفت :اینما رستورانه؟
از حالت صااورتش خنده اش گرفته بود .با خنده ریمود در رو زد و ساامت
پارکینگ روند .همزمان گفت :زنگ می زنیم یه چیزی بیارند .مشتریشونم.
 خیال می کنی از نظر من مشکلی نیست بیام خونه اد؟! مشکلی هست؟ دکتر!صدای جدیش به کارن برخورد .سمت جای پارک واحدش پیچید.
 حاال شدم دکتر؟ دوباره؟دنده ق رفت و ما شین رو جا به جا کرد .بعد از تموم شدن کارش خاموش
کرد و گفت :پیاده شو!
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لیلی با اکراه پیاده شاااد .جلوی ماشااین زیر حباب المپ رو به روی هم
ایستادند .لیلی لحنش رو مودبانه تر کرد.
 وقتی برنامه ای دارید باید اول از طرف اجازه بگیرید! یه ناهار معمولیه ...چه برنامه ای؟!! درست نی ست که من به خونه ی مراجعینم رفت و آمد دا شته با شم .خانم یاآقا بودنش فرقی نداره.
 من با یکی دو تا از مریض هام دوست صمیمی ام! ولی... راه بیافت!به طرف آساااانسااور رفت که حرفی باقی نذاره .لیلی هم دنبالش اومد .توی
طبقاد سکود کامل حکمفرما بود .حتی دیوار و در شیشه ای بین آسانسور و
ورودی هر واحد حریم خًوصی رو بیشتر حفظ می کرد .رمز قفل در رو زد
و کنار ایستاد .لیلی با تردید وارد خونه شد.

648
 راحت باش!با دیدن ابروی باال رفته ی لیلی خندید و برای وض کردن لباس به اتاق رفت.
ً
می دونست زنی که بیرون منتظرشه اهل زود خودمونی شدن نیست و حتما یه
گو شه معذب ن ش سته پس زیاد طولش نداد و با معمولی ترین چیزی که توی
کشوی لباسش پیدا می شد بیرون رفت .یه تیشرد و شلوار ورزشی سفید.
لیلی یه گوشه ننشسته بود حتی کیفش رو هم زمین نذاشته بود .داشت جلوی
قفسه ی  CDها راه می رفت .قفسه ای که نًف یکی از دیوارهای پذیرایی رو
پوشونده بود .به طرف تلفن رفت و همزمان گفت :راحت باش!
لیلی به طرفش چرخید .کارن ادامه داد :یادته که ...اولش قرار بود جل سه ها تو
خونه ام تشکیل بشه.
اما با یادآوری برخورد اولشون توی همین خونه حسابی از جمله اش پشیمون
ً
شد .گونه های لیلی دقیقا مثل همون روز سرخ شده بود .کارن مهمئن بود که
تمام این مدد به همین فکر می کرده .تک سرفه ای کرد و نگاهش رو از چشم
های خیره ی لیلی گرفت .خودش رو به اون راه زد شماره ی ر ستوران نزدیک
آ پارت مانش رو بیرون آورد و ساا فارش داد .ب عد برای از بین بردن جو ناجور
بینشون به طرفش رفت و با اشاره به قفسه ها گفت :چیزی چشمت رو گرفته؟
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لیلی چشم از آلبوم های موسیقی برداشت و به حرف اومد :همه اورجیناله؟!
 بیشترشون. ... چیه؟ فکر نمی کردی اشق موسیقی باشم؟لبخندی گوشه ی ل های لیلی نشست.
 من هم آلبوم های کشسیک دارم .ولی نه این همه!!! فقچ کشسیک نیستند. بله ...دیدم .حتی جاز هم بینشون هست!کارن با سر تایید کرد و گفت :یکی از دو ست های فران سویم ادد داره وا سه
مهمون های ویژه اش ش ر ا بی رو باز می کنه که حدس می زنه به ذائقه
اش می خوره ...با این رسم حرفه ای بودنش رو تو شناخت آدم ها نشون میده.

650
نگاهی روی قف سه ها انداخت و ادامه داد :حاال بذار ببینم چی به سلیقه ی تو
می خوره ...بشین منتظر باش!
ً
لیلی که فاهرا از ایده خوشش اومده بود روی یکی از مبل ها نشست و کیفش
رو کنار پایه ها گذاشاات .کارن مشااغول گشااتن بین آلبوم ها شااد و انگشااتش
شروع کرد به جا به جا کردن قاب های  .CDصدای لیلی رو از پ شت شنید:
فکر می کنی بتونی سلیقه ی من رو تشخیص بدی؟
ً
 معموال سلیقه ی زن ها سلیقه ی مردیه که دوست دارند.نگاهی به ق انداخت .لیلی با دسااتی که زیر چونه زده بود منتظر نگاه می
کرد .کارن ادامه داد :ولی در مورد تو مهمئن نیستم!
 ... تا من پیداش می کنم .یه دور تو خونه بزن!لیلی به اطراف نگاهی انداخت و از جاش بلند شد .سمت آ شرزخونه رفت و
کارن حواسش رو به آلبوم ها داد .زیاد طول نکشید که از آشرزخونه گفت :این
همه صندلی برای چیه؟
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 یه ست سفارش دادم ...همه رو آوردند. یذاهای تو یخچال رو خودد پختی؟ نه ...یه خانومی هست میاد کارها رو می کنه. پیره؟بلند خندید و جواب داد :آره.
صدای ه شدار یخچال بلند شد و کارن گفت :اگر دنبال بهری ه ستی ببند! تو
خونه ی من الکل طبی هم پیدا نمیشه!!
در بسته شد و لیلی جواب داد :دنبال چیزی نبودم!
دو دقیقه بعد صداش از دورتر اومد :سه تا سرویس!! چه خبره؟
 -به معمارش بگو!

652
سر جاش صاف ایستاد و سعی کرد به یاد بیاره چیز خًوصی ای اونما ها جا
گذاشته یا نه!
 چقدر کتاب!! خواستی بردار!ً
بعد از مدتی صدای نامفهمومی شنید .احتماال راهروی وسچ رو رد کرده بود.
گفت :چی؟
صدا از نزدیک تر اومد :میگم چرا دو تا اتاق خالیه؟!
 الزم نداشتم ولشون کردم. همینموری الکی؟ چکار کنم؟ بدم به بی بضا ت ها؟خودش خندید اما لیلی با اخم دوباره به گ شتن ادامه داد .کارن باالخره یکی از
قاب ها رو بیرون کشید و زیر ل گفت :خودشه.
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ساای دی رو داخل پخش گذاشاات و صاادای مشیم dream in the night

توی فضا پیچید .به طرف اتاق ها رفت .لیلی مشغول مرت کردن شالش توی
آینه ی اتاق خواب بود .کارن آرنمش رو به چارچوب تکیه داد و توی آستانه ی
در ایستاد .لیلی با دیدن کارن پرسید :تخت دونفره؟!
کارن برای لحظه ای جا خورد و لیلی سااری حرفش رو وض کرد :اتاق ها
خیلی نورگیرند.
 ... خیلی هم مرت و تمیزند. ... به خونه ی یه مرد تنها نمی خوره.به لبخند روی صااورد لیلی خندید و جواب سااوال اولش رو داد :حاال که می
بینی تنهام!
 -ربهی به من نداره.
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 پس چرا پرسیدی؟لیلی بعد از سکود کوتاهی رو به روش ایستاد و جواب داد :می خواستم ابعاد
دیگه ی شخًیتت رو بشناسم.
 ... حاال اجازه میدی رد بشم؟نگاهش به بیرون در بود .کارن نمی دونست آخر این کشمکش ها قراره به کما
ختم بشااه .یه رابهه ی پیچیده به نف هیچ کدوم نبود .کارن تکونی به خودش
داد و و از ساار راه کنار رفت ...اما از فکرش گذشاات تمام این ذرتراشاای ها
دلیل نمی شد که نتونند یه دو ستی معمولی دا شته با شند .د ستش رو گرفت و
همراه خودش به پذیرایی کشید .با سر به پخش اشاره زد و گفت :خوبه؟
لیلی اخم های چند لحظه پیش رو باز کرد و جواب داد :نه!
کارن خنده ی کوتاهی کرد و گفت :نه؟!
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از چشم های لیلی پیدا بود که آهنگ رو دوست داره اما دوباره تاکید کرد :نه!!
کارن دسااات دوم لیلی رو هم گرفت و آهساا ته گ فت :دروغ نگو! من ب لدم
چهوری ا تراف بگیرم.
لیلی خندید و خواساات دساات هاش رو بیرون بکشااه .کارن محکم تر نگه
داشت و سمت خودش کشید .دوباره گفت :خوبه .نه؟
لیلی که برای بیرون ک شیدن د ست هاش تقش می کرد به ن شونه ی منفی سر
تکون داد .کارن بلند خندید و هر دو دسااات رو پشااات کمرش پنهان کرد .یه
ب غ ل اجباری گرفته بود .لیلی با ا تراض سر بلند و از فاصله ی کم صورد
هاشااون کمی جا خورد .خواساات ق بکشااه کارن اجازه نداد و در حالیکه
صورتش رو پایین می برد گفت :بگی خوبه ولت می کنم!
لیلی با سماجت ساکت موند و لبخند کارن بزرگتر شد .بعد از قیل و قال چند
دقیقه پیش این نزدیکی و سکوتی که فقچ با مو سیقی شک سته می شد حس
خوبی به کارن می داد .صااورتش رو پایین تر برد اما درساات جلوی ل هاش
زنگ در به صدا در اومد .کارن نگاهی سمت آیفون انداخت و لیلی از فرصت
اسااتفاده کرد تا دساات هاش رو بیرون بکشااه .با شاایهنت چند قدم به ق
برداشت و گفت :نه خوب نیست.
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کارن با چشاام یره به طرف آیفون رفت .چند دقیقه طول کشااید تا ناهار رو از
پیک بگیره و پولش رو ح ساب کنه .فرف ها رو به آ شرزخونه برد و با نگاهی به
لبخند شیهون لیلی گفت :میز رو بچین! من االن میام.
لیلی سر تکون داد .کارن به کتابخونه رفت و در رو پ شت سرش ب ست .برای
لحظه به در تکیه داد و پلک هاش رو بساات .از پیچیده تر شاادن زندگیش می
ترسید .از هر لحاظ سر در گم بود .حتی نمی تونست در این مورد با مشاورش
حرف بزنه .نفس میقی کشید و موبایل رو از جی شلوار بیرون آورد .مشغول
قدم زدن شد و شماره ی هاتف رو گرفت .مثل همیشه با اولین بوق جواب داد:
جانم دکتر؟
 سشم. سشم از ماست .کما بیام؟ نه ...دیگه الزم نیست.ً
 -یعنی ...کش کنسل کنم؟
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 آره .تا همین حد کافیه .همه ی فایل ها هر چی رو دوربین و سیستم و هاردداری پاک کن! پولت رو هم فردا می ریزم به حسابت.
 رو چشمم دکتر .پس دیگه با من کاری ندارید؟ً
 فعش نه.خداحافظی کردند .موبایل رو توی جی برگردوند .هاتف آدم چک و چونه ای
نبود .پول می گرفت و کاری رو که می خواسااتی انمام می داد .بعد هم بدون
هیچ انری تموم می کرد و می رفت .پرونده ی دکتر یاوری رو هم خودش برای
کارن تکمیل کرده بود .کارن دوباره نفس میقی کشید و سراغ پرونده ای رفت
که هاتف برای لیلی جور کرده بود .کنساال کردن این برنامه بار ساانگینی رو از
روی دو شش بردا شته بود .پاکت کرم رنگ سایز آ چهار رو بردا شت که روش
اساام «ن.م» نوشااته شااده بود .نگاهی به داخلش انداخت و برای چندمین بار
کس های مختلف از خودش رو همراه لیلی دید .هر بار دور از چشاام همه
با هاتف تماس می گرفت که توی موقعیت باشااه ...دیگه این پنهان کاری ها
تموم شده بود .درسته که بعد از یزاله قًد نداشت هرگز به زنی ا تماد کنه اما
بعد از برخورد با لیلی و این زمانی که باهاش گذرونده بود حداقل به یک چیز
اطمینان داشت .اینکه لیلی هیچوقت به کارن و زندگیش آسیبی نمی زنه.
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کس ها رو برگردوند .می دون ست که دیگه نیازی به این اهرم ف شار پیدا نمی
کنه .اولین کشوی زیر قفسه های کتاب رو باز کرد .پرونده رو داخلش گذاشت
و کشو رو بست .نگه داشتنش توی این کتابخونه که محل مشقاتش با همکار و
دو ست هاش بود صورد خو شی ندا شت ...به موق از شرش خشو می
شد .می تونست آتیشش بزنه یا هر کار دیگه ای.
با خیال راحت تری از کتابخونه بیرون رفت و توی راهرو صدای لیلی رو شنید:
کما موندی؟
 ... کارن!لبخندی رو که هر بار با شنیدن ا سمش از زبون لیلی روی صورتش نقش می
بست جم و جور کرد و نزدیک آشرزخونه گفت :اومدم.
31
نسیم چشم از گوشی کنار دستش برداشت و به زن و مرد روی کاناپه دوخت.
زن دو باره حرفش رو با جمله بندی تازه ای تکرار کرد :من همه ی حرفم اینه

به من بگو لیلی

659

که آدم بهتره تو پایین شااهر بهترین خونه رو داشااته باشااه تا تو باالی شااهر
بدترین خونه.
نساایم ساار تکون داد و گفت :من متوجه منظور شااما شاادم .اگر قرار بود تنها
زندگی کنید مشکلی نبود اما خانواده باید با هم تًمیم بگیرند.
شااوهرش در جواب به زن ولی رو به نساایم پرسااید :جنوب تهران مشااکشد
خودش رو داره ...آخه وقتی پولمون می رسه چرا این کار رو کنیم؟
گوشی چراغ زد و نسیم اس ام اس رو باز کرد :تموم نشد؟
از طرف کارن بود که یک رب زود اومده بود و مدام پارازیت می فرستاد .نسیم
رو به زن گفت :از اول جلسااه تا االن دارید روی باال و پایین تاکید می کنید.
شاید بهتره این تضاد انقدر بزرگنمایی نشه.
زن :گفتم که ...به خاطر پسرمونه.
مرد :حاال شد به خاطر لی؟
زن :من میخوام تو مدرسااه و دوساات و آشاانا احساااس برتری کنه نه اینکه تو
سری خور باشه.
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مرد :هر کی تو خونه ی کوچیکه تو سری خوره؟
زن :وقتی همکشسی هاش هی پز دار و ندارشون رو بدند معلومه که همه اش
کم میاره!
مرد :مهمئنی ربهی به خونه ی پدر و مادرد نداره؟
زن :باز شروع شد؟
ً
ً
نسیم :لهفا رو به من صحبت کنید ...آقای زیز من مدا این جلسه خواستم
شما هم شرکت کنید که تًمیم گیری بشه نه د وا!
گوشی دوباره چراغ زد .بازش کرد :حوصله ام سر رفته.
لبخندی زد و رو به زن گفت :وقتی بزرگتر شد و جامعه ی اصلی رو دید چی؟
فکر نمی کنید بهش شوک وارد میشه؟
ً
مرد :حتما قراره تا آخر مر بچسبه کنار چادر ایشون!!

به من بگو لیلی
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نساایم :با توجه به تمام حرف هایی که تو این جلسااه زده شااد .توصاایه ی من
اینه ...خونه ی جدیدتون تو مرکز شهر با شه .سعی کنید تا حد امکان از منزل
خانواده هاتون دور تر بشید .وابستگی نه برای خودتون خوبه نه پسرتون .توی
روابچ ب چه با اطراف یانش هم د خا لت نکن ید به وقتش یاد می گیره از پس
موقعیت های مختلف بربیاد.
مرد :من هم که همین رو گفتم ...فقچ می خواستی از کار و زندگی بیفتم؟!
زن :تو که می خواسااتی بری اون ساار دنیا یه خوابه بگیری!! چرا حرفت رو
وض کردی؟
نسیم :آخر هر بحث دنبال مقًر نگردید ...اگر همدیگه رو درک کنید نًف
مشکشد خود به خود حله.
هر دو چند نانیه به هم نگاه کردند .بعد زن از نساایم تشااکر کرد .به نظر می
ر سید که بحث تا حدی نتیمه داده .هر چند که ن سیم بی شتر نقش شنونده رو
داشااات .همین که بیرون رفتند ایمانی کارن رو داخل فرسااتاد .جمعه موق
ناهار انقدر خوش گذشاات که نساایم سااه روز منتظر دوباره دیدنش بود .مثل
همیشه خودش رو روی کاناپه ولو کرد و بدون سشم شروع کرد به صحبت.
 -همیشه با اس ام اس بازی وقت جلسه ی مردم رو حروم می کنی؟
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نسیم چشم هاش رو درشت کرد و گفت :کدوم اس ام اس؟
گوشی رو تو دست گرفت و ادامه داد :ندیدم!
کارن آروم خندید و نساایم شااروع کرد به خوندن پیام ها« :رساایدم»« ...واسااه
دفترد اینترنت بگیر»« ...میرم به خانوم دکتر سشم بدم»...
ابرویی باال انداخت و گفت :مگه دور زن ها رو خچ نکشیده بودی؟
 آره.ً
 فاهرا خهش کمرنگ شده! می خوای پررنگش کنم؟ً
نسیم شوخی رو کنار گذاشت و گفت :نه اتفاقا بر کس .میخوام کم کم روی
این مورد هم کار کنیم .باید طبیعتت رو برذیری!
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کارن با ا شتیاق تکیه اش رو از پ شتی کاناپه بردا شت و کف د ست هاش رو به
هم مالید .نساایم لبخند گشاااادی زد و ادامه داد :میخوام بدونم قبل از اون
جریاناد هم طب سردی داشتی؟ تمرکزد بیشتر روی کار و تدریس بود؟
کارن جوری نگاه می کرد که انگار انتظار شنیدن این سوال رو ندا شته .ن سیم
دوباره گفت :صحبت در این مورد سخته؟
 ... مشکل از سواله یا سوال کننده؟ ... خمالت می کشی؟کارن پوزخندی زد و جواب داد :اون قدرها هم که فکر می کنی چشاام و گوش
بسته نیستم.
 خیله خ  ...بگذریم. -نه نمیخواد موضوع رو وض کنی .باالخره که باید بدونی.
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 چی رو؟ دلیل جدایی من و یزاله رو. مگه دلیلتون ناسازگاری نبود؟ ... میشنوم.کارن بین موهاش چنگ انداخت و به ق کشیدشون بعد شروع به صحبت
کرد :یزاله از همون اول ازدواجمون هم شکاک بود هم ح سود ولی نه زیاد...
نه اونقدر که اذیتمون کنه .این خًوصیاتش کم کم شدد گرفت.
شونه باال انداخت و ادامه داد :خ  ...من هم گاهی بهانه دستش می دادم.
نساایم متوجه شااد که بحث این جلسااه قراره چهوری پیش بره .نفس میقی
ک شید و سعی کرد چهره اش رو از آنار نار ضایتی خالی کنه .به نوان م شاور
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باید گوش می داد حتی اگر دو ست ندا شته با شه همچین چیزهایی رو ب شنوه.
رو به کارن که با احتیاط واکنش هاش رو زیر نظر داشت گفت :ادامه بده!
کارن سرش رو پایین انداخت و نگاهش رو به انگشت هاش توی هم داد.
 بعد از مره ناگهانی پدر و مادرش بدتر هم شااد .دیگه تنهایی بهش فشااارآورده بود .تا اون موق یه ماه هم از خانواده اش جدا ن شده بودیم ...مدام از من
می خواساات دم دسااتش باشاام به همه چیز گیر می داد .انگار باید یا خودش
دیوونه می شد یا من رو دیوونه می کرد.
دوباره به نسیم نگاه کرد.
 ماهان هم که شاار و ور تو گوشااش می خوند ...ما رو بدبخت کرد و خودشبه چیزی که همیشه می خواست رسید.
 خونه؟ آره. -می خوای بگی همه چیز تقًیر ماهان بوده؟

666
کارن با کشفگی سرش رو به ق خم کرد و به سقف زل زد.
 کارهام زیاد شده بود .همه اش یا بیمارستان بودم یا مه یا دانشگاه .داشتماز پا در می اومدم.
به ن سیم نگاه کرد و از جاش بلند شد .ن سیم می تون ست حال م شوش درونش
رو از چهره و بدنش حس کنه .دساات هاش رو داخل جی فرو برد و مشااغول
قدم زدن داخل اتاق شااد .نساایم متوجه بود که کارن داره از م س تقیم نگاه
کردن به چشم هاش طفره میره و این فقچ یک معنی می داد.
 چموری بگم؟ ...کنارش بودن دا شت ...ذابم می داد .نمی خوا ستم خونهبرم.
 ... فقچ ...یه جور...نسیم به جاش گفت :داشتی بهش خ ی ا ن د می کردی؟
کارن درجا ایستاد و سمتش چرخید.
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ً
 حتما خ ی ا ن د تو هم تقًیر ماهانه!کارن به طرف میز نساایم قدم برداشاات .روی میز خلوتش چشاام چرخوند.
باالخره مثل سااری قبل به بشااقاب پرتقال گیر داد .انگار جمله ی نساایم رو
نشنیده باشه بی ربچ گفت :اومدی پیک نیک؟
نساایم نیشااخندی زد و جواب بی ربچ تری داد :زنم گیر می داد کارهام زیاد
بود ذاب می کشیدم ...پس رفتم با یه زن دیگه!
از تندی ناخواسته ی لحنش هر دو جا خورده بودند و کارن فقچ نگاه می کرد.
نساایم متوجه رفتار ییر حرفه ایش شااد و سااری گفت :معذرد میخوام .من
گوش میدم ...هر طور راحت تری صحبت کن!
کارن نگاهش رو پایین انداخت .بعد چاقوی میوه خوری رو از روی بشااقاب
برداشت و از میز دور شد .سمت پنمره رفت .نسیم دوباره تاکید کرد :بگو!
کارن نوک چاقو رو روی شیشه ی پنمره گذاشت و آروم حرکت داد.
 -نمی خوام.
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 از این به بعد بی طرف گوش میدم .قول میدم قضاوتی در کار نباشه. ... قول میدم .ا صش شاید حق رو به تو دادم .زندگی با ک سی که دو ست نداریسخته.
 نمی خوام قول بدی!نوک چاقو رو روی لبه ی دیوار گذا شت و توجه اش رو کامل به م سیر حرکتش
داد.
 اون رو بذار کنار! به من نگاه کن!کارن اهمیتی به حرفش نداد .ن سیم به حرکت مچ و انگ شت هاش روی د سته
ی چاقو دقت کرد که هر کساای رو به یاد تیک جراحی مینداخت .می تونساات
حدس بزنه کارن چقدر دلش برای کارش تنگ شاااده .چاقو رو گوشاااه ی
چارچوب پنمره فشااار داد .این بار بدون اصاارار نساایم گفت :گه گدار با چند
نفری بودم .هیچوقت جدی نبود ...گذری از این ور و اون ور ...نًاافشااون
دنبالم افتاده بودند ...نه اینکه رابهه ای باشه...
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 ... شغل ما دست و پای آدم رو باز میذاره.حاال مشااکل رو انداخته بود گردن شااغل! اگر هر کس دیگه ای بود شاانیدن و
پیشنهاد راه حل برای نسیم کار سختی نبود .اما توی این مورد تمام احساسش
داشااات دخالت می کرد .جلوی خودش رو گرفت که افهار نظر نکنه .کارن
فشار چاقو رو بیشتر کرد و ادامه داد :با یکیشون یه مدد طول دادم ...مریضی
یزاله تازه شااادید شاااده بود .یا تو خودش بود و از اتاق بیرون نمی اومد یا
ًبانی بود و به همه چیز گیر میداد هر کاری رو بد بردا شت می کرد ...باید
هر چیزی رو صد بار توضیح می دادی! دیگه حوصله اش رو نداشتم.
 ... فقچ می خواستم یه نفر دور و برم باشه که درکم کنه ...بفهمه بعد از جراحیچقدر خسااته ام پشاات در اتاق مل منتظرم نباشااه که بریم خرید نمی دونم
ً
چی چی ...که بعد یادش بیاد اصش الزمش نداره!
 -یزاله زود فهمید؟

670
بد ون اینکه نگاهش رو از خچ حرکت چاقو جدا کنه جواب داد :ماهان تو
کارهام فضااولی می کرد بهش خبر داد ...یزاله فکر می کرد خیلی جدیه .بدم
نمی اومد از موقعیت استفاده کنم و طشقش بدم وانمود کردم جدیه.
 ... ماهان نباید همه چیز رو میذا شت کف د ستش ...می دون ست حالش بدترمیشه...
 همه ی برادرها همین کار رو می کنند.بی حوصله و ًبی چاقو رو ق کشید .با دو انگشت پلک هاش رو مالش
داد .نسیم پرسید :اون خانوم چی شد؟
دسااتش رو انداخت و به نساایم نگاه کرد .سااری تکون داد و گفت :یه رابهه ی
ً
کوچیک بود ...تموم شد و رفت ...اصش چیزی نبود که به حساب بیاد.
بی توجه به چشاام های کنمکاو نساایم شااونه باال انداخت .نساایم با آرامش
گفت :شغل من اینه که با سوال هام گفتگو رو هدایت کنم وگرنه نیازی نیست
کارد رو برام توجیه کنی.
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 یه آشنای دور بود. ... دیگه پیش نمیاد حتی ببینمش. ... بهت که گفتم بعد از یزاله همه جور رابهه ای رو کنار گذاشتم. تاکید می کنم نیازی نیست من رو توجیه کنی!کارن خنده ی کوتاهی کرد و ًاابی گفت :اول می پرساای بعد میگی جواب
نده؟
 جواب سوال من یه جمله بود ...که اطش اد من رو تکمیل کنه. االن این برخورد یعنی چی؟ -یعنی من به نوان مشاورد اینما نشستم نه چیز دیگه.
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 آره می دونم .خانوم پرفکتی م ثل تو خودش رو درگیر زندگی مریض هاشنمی کنه!
این جلسه از ابتدا به تشنج کشیده شده بود و نسیم تشش می کرد که کنترلش
ً
کنه اما فاهرا جواب نمی داد و هر دو رو بدتر تحریک می کرد .نساایم خیلی
واضااح دوساات نداشاات در مورد خ ی ا ن د کاری کارن بدونه همین.
ساارش رو ساامت دیگه ی اتاق چرخوند که قبل از صااحبت آرامش بگیره .بعد
دو باره به کارن ن گاه کرد و گ فت :من پرف کت نیسااتم .من هم تو گذشاا ته
اشتباهاتی کردم ...من هم نقص هایی داشتم و دارم.
از چ شم های سرد و بی تفاود کارن چیزی نمی شد خوند .نگاهش رو پایین
انداخت و با دیدن دست کارن خشکش زد .چند نانیه طول کشید که هضم کنه
این قهره های خون از کما ست .ناگهان از جا پرید و صندلی رو به ق هل
داد .با بیشترین سر ت سمت کارن دوید و گفت :چکار می کنی؟
کارن نگاهی به دسااتش انداخت و مشااتش رو باز کرد .نساایم دسااتش رو جلو
کشااید چاقو رو گرفت و به گوشااه ای پرد کرد .زخم رو بررساای کرد .خیلی
جدی نبود ولی کف دساات رو ساارخ کرده بود .از جعبه ی دسااتمال روی میز
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چند تا ک شید و توی م شت کارن چروند .م شتش رو دور د ستمال ها ب ست و
محکم نگه داشت .به زحمت خودش رو کنترل کرد که سرش داد نزنه.
 بیا بشین!د ستش رو به طرف کاناپه ک شید .کارن هنوز هم بی تفاود به نظر می ر سید.
نشست و به دستش خیره شد .نسیم جلوش خم شد و به خاطر دستمال هایی
که حاال رنگ گرفته بود باناراحتی سر تکون داد.
 من که چیزی نگفتم. می خوام برم.خواست بلند بشه .نسیم شونه اش رو نگه داشت و سر جا برش گردوند.
 صبر کن کمک های اولیه رو بیارم. نمی خواد...دوباره خواست بلند بشه و نسیم با چشم یره گفت :من اینهوری نمیذارم بری!!
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وقتی با جعبه ی کمک های اولیه برگشااات کارن روی کاناپه لم داده بود و با
اخم داش ات دسااتمال ها رو جدا می کرد .نساایم بتادین و پنبه رو بیرون آورد و
خواست دست کارن رو بگیره ولی اجازه نداد .دوباره مچش رو سمت خودش
کشااید و باز هم کارن دسااتش رو ق برد .به چشاام های هم خیره شاادند و
اقبت نسیم کوتاه اومد .جلوی پنمره ایستاد و به بیرون چشم دوخت تا کارش
تموم بشه .صدای بسته شدن جعبه رو شنید بعد صدای قدم های کارن بعد
باز و بسته شدن در .چرخید و به سه قهره خون روی سفیدی کف نگاه کرد.
32
حتی قبل از اینکه خودش فاهر بشااه صااداش رساایده بود اما کارن قًااد
نداشاات که به اون طرف نگاه کنه .دیگه زیادی به این دختر نزدیک شااده بود.
فقچ می خواساات کارش رو انمام بده و هرچه زودتر از موسااسااه بیرون بزنه.
خوشبختانه آخرش بود ...از گوشه ی چ شم دید که لیلی با یکی از همون کت
های کوتاه و مسااخره اش از ساانگفرش حیاط گذشااته و داره وارد ساااختمون
میشااه .نگاه کوتاهی انداخت .این بار چرم قهوه ای پوشاایده بود .توی هر دو
دستش بار داشت و به نظر می رسید که قًد اون هم نادیده گرفتن کارن باشه.
هنوز پا روی پله ی اول نذاشته بود که کلوچه خودش رو جلو انداخت و گفت:
سنگینه ...بده به من!
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لیلی تشکر کرد و جعبه های روی هم بسته بندی شده رو به دست ماهان داد.
 این ها اضافه اومد ...گفتم بیارم خود خانوم پرچمی تًمیم بگیره. خوب کاری کردی ...خسته نباشی! سشمت باشید!ماهان با جعبه ها داخل رفت و لیلی ناگهان ساامت کارن نگاه کرد .کارن به
ساار ت چشاام هاش رو پایین انداخت و روی کارش متمرکز شااد .چند نانیه
بعد نیم بود های قهوه ای رو دید که کنارش متوقف شدند.
 شیر آب چی شده؟کارن جواب نداد .درجا نشست و نزدیک گوش کارن پرسید :خراب شده؟
 ...ً
 فعش تو آذریم ...بایچه آب نمی خواد.... -
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 بلدی؟!کارن باالخره سرش رو کج کرد و گفت :برو به کار خودد برس!
 نشت کرده یا چکه می کنه؟کارن دوباره جواب نداد .در وض آچار رو دور مهره ی شیر انداخت و محکم
چرخوند .دو سا ت پیش جعبه ابزار رو از اتاقک نگهبانی برداشته بود و داشت
با شاایر آب ور می رفت که جلوی چکه هاش رو بگیره .چند تا واشاار و یه نوار
تفلون حروم کرده بود و امیدوار بود دیگه مشکل ندا شته باشه .دوباره پیچوند و
کامل محکم کرد .خواسااات آچار رو زمین بذاره که لیلی مچش رو گرفت.
انگ شت هاش رو از هم جدا کرد و آچار رو بیرون ک شید .کف د ستش رو باز
کرد .به چسا پهن روی زخم خیره شااد ولی حرفی نزد .کارن توی صااورتش
چشم چرخوند و آهسته گفت :خوب شده.
 درد نمی کنه؟ -نه ...سهحی بود.
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به شیر اشاره کرد و گفت :فشار نیار به زخم!
 کما رفته بودی؟ یه سری بسته ی کاال رو توزی کردیم. تنها؟ نه دو تا از خانوم های دیگه هم بودند. ماشین بردی؟ با ماشین نهاوندی رفتیم. اهوم. اهوم. کار من هم تموم شد.ِ -ا...
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 اهوم.ً
کارن پیشااونیش رو خاروند .مثش قرار بود دیگه باهاش حرف نزنه .لیلی از جا
بلند شد و گفت :بلد بودی کار فنی؟
خنده ای کرد و به ریخت و پاش اطراف نگاه کرد .کارن جواب داد :یه کاریش
کردم.
 خیله خ  ...من میرم داخل.کارن سر تکون داد و به دور شدنش نگاه کرد .کار این هفته اش هم تموم شده
بود و باید ب ساطش رو جم می کرد .نمی دون ست تا کی قراره وقتش رو با این
کارها بگذرونه .از این بی دیدیگی خو شش می اومد اما نمی خوا ست بهش
ادد کنه.
آب ساااختمون رو باز کرد تا شاایر رو تساات کنه .نشاات نمی کرد .لبخندی از
رضایت روی صورتش نشست .مشغول جم و جور کردن ابزارها شد و لیلی و
ماهان رو دید که از سااااختمون بیرون اومدند .معلوم نبود ماهان هر روز چی
زیر گوش لیلی می خوند .حرف زدن دونفره اشون رو دوست نداشت .امیدوار
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بود در طول هفته دیداری نداشااته باشااند .کارن دس ات گل های زیادی به آب
داده بود و ماهان هم زیادی ایده آل بود .به خًوو که می تونست هر دختری
رو با خودش به کانادا ببره ...جعبه ابزار رو به اتاقک برد ...هنوز داشااتند حرف
می زدند .ماهان موبایلش رو بیرون آورد و شماره ای گرفت.
کارن درحالیکه نگاهش رو از شاایشااه های اتاقک برنمی داشاات مشااغول
پو شیدن پالتوش شد .ماهان شروع به صحبت با موبایل کرد .کارن از اتاقک
بیرون رفت .ابرویی باال انداخت و به طرفشون حرکت کرد .رو به لیلی پرسید:
گفتی ماشین نیاوردی نه؟
 بله آقای یر... ایشون مشغولند.بازوش رو گرفت و ساامت در حیاط کشااید .ماهان روی دهانه ی گوشاای رو
گرفت و گفت :وایسا ببینم!
ً
دیگه به در رسیده بودند .لیلی به ق نگاهی کرد و گفت :ببخشید ...من بعدا
خبرش رو می گیرم.
ماهان :صبر کن!
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کارن به جای لیلی جواب داد :خدافظ ...از خانوم پرچمی هم خدافظی کن!
و نیشخندی زد که شک داشت از اون فاصله پیدا باشه .بیرون رفتند .بر کس
انتظار صورد لیلی خندان بود .کارن هم خندید و شونه باال انداخت.
 م س تقیم میری خونه؟ بله.توی راه حرف خاصاای زده نشااد .برای کارن همین که لیلی رو از ماهان دور
کرده بود کافی بود .وقت برای شااام خوردن نداشاات .قرار بود سااگرلو رو تو
خونه ببی نه که فًااال های ک تاب رو جلو ببرند ا ما موق پ یاده کردن لیلی
وسوسه شد و گفت :کار خاصی داری تو خونه؟
لیلی در ما شین رو ب ست و از پ شت شی شه ای که کارن پایین داده بود جواب
داد :نه چهور؟
 -یه قهوه د وتم نمی کنی؟
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لیلی نگاهی به سااااختمون و پنمره ها انداخت .کارن اصاارار کرد :من ناهار
مهمونت کردم تو یه قهوه نمیدی؟!
 بریم کافه ای جایی.کارن که شیهنتش گل کرده بود ماشین رو خاموش کرد و پیاده شد .قفلش رو
زد.
 نه می خوام خونه اد رو ببینم. خونه ی من کوچیکه ...چیزی برای دیدن نداره. مهم نیست .من هم زیاد نمیشینم.جلوی در ساختمون با لبخند ای ستاد و منتظر موند تا لیلی از خر شیهون پیاده
بشه .باالخره از رو رفت و به طرف در اومد .با هم وارد آپارتمان شدند و پله ها
رو طی کردند .کارن نمی خوا ست برای لیلی درد سر در ست کنه .تمام مدد
ساااکت بود که جل توجه نکنند .جلوی در واحد لیلی آروم خندید و گفت:
حاال یبی نداره ...نفس بکش!

682
کارن هم خندید و به راهروی پایین نگاه انداخت تا مهمئن ب شه ک سی نی ست.
لیلی کلید رو بیرون آورد و خواست در رو باز کنه که ناگهان بی حرکت ایستاد.
کارن از رفتارش نگران شاد و جلوتر رفت .شاونه هاش رو گرفت و گفت :چی
شده؟
انتظار دیدن سو سکی رو جلوی در دا شت اما نگاه لیلی روی شکاف باز الی
در بود .کیف از دسااتش روی زمین افتاد و صااداش کارن رو به خودش آورد.
سری لیلی رو ق کشید که پشت سرش بره خودش جلو افتاد و در رو هل
داد .کامل باز شااد .وارد خونه شااد و اطراف رو چک کرد .بی صاادا نگاهی به
تنها اتاق و آشرزخونه انداخت بعد رو به لیلی که حاال در آستانه ی در ایستاده
بود گفت :کسی نیست ...بیا!
لیلی با آنار نگرانی و ترس توی صورتش وارد خونه شد.
 ببین همه چیز سر جاشه!لیلی وارد اتاق شد و از همون جا گفت :اینما یه کم به هم ریخته ا ست .کمد
و کشوها و...
کارن هم دنبالش رفت .خرد و پرد ها و خرده ریز ولو شده بود.
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 پول و طش ...همه رو چک کن! من چیزی تو خونه نگه نمی دارم.با هم بیرون رفتند .چند ضااربه به در نیمه باز خورد و مردی به داخل ساارک
کشید .کیف لیلی توی دستش بود.
 این مال شماست افتاده؟ چرا در بازه؟لیلی جلو رفت و کیف رو از دسااتش گرفت .گفت :بله .انگار کساای اومده تو
خونه!
مرد با تعم تکرار کرد :کسی اومده تو خونه؟ مگه میشه؟
 ... کی؟ دیدید کی بود؟ -نه من تازه رسیدم آقای احمدزاده .مگه در پایین باز مونده؟
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 نمی دونم ...چ ند بار بهتون بگم رکوب بذار ید جلوی در! خود من آهنگرآشنا دارم...
لیلی بی حال کیف رو گوشااه ای انداخت .کارن از طرز برخورد مرد خوشااش
نمی اومد .حدس می زد این همون آدمی با شه که ما شین لیلی رو به تعمیرگاه
می بره .دقت کرد و قیافه اش رو شااناخت .مرد دو باره به حرف اومد :حاال
نترسید ...الحمدالله چیزی کم نشده.
کارن چند قدم به جلو برداشت که توی دیدرس قرار بگیره .با اخم پرسید :شما
از کما می دونید چیزی کم نشده؟!
لیلی با ترس به چشم های کارن زل زد .کارن بی توجه به مرد همسایه نگاه کرد
که با دهن باز مشغول برانداز کردن کارن بود.
مرد :ایشون؟
لیلی :یکی از همکارها هستند.
مرد :تو موسسه اتون؟
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کارن :اینما مشکلی نیست دوست زیز! ...شما بفرمایید!
لیلی دو باره چپ چپ نگاهش کرد .مرد رو به لیلی گفت :بفرمای ید باال...
خانوم بچه ها هستند.
لیلی :نه خیلی ممنون.
مرد :آخه اگر...
کارن :گفتم که مشکلی نیست.
مرد با نگاه اخهارآمیزی به کارن خداحافظی کرد و رفت .همین که لیلی در رو
بست کارن به طرف کیفش رفت .کیف رو جلوی لیلی گرفت و گفت :بریم!
 چی؟ بریم خونه ی من!لیلی با چشم های درشت و ل های باز مونده نگاهش می کرد.
 -می خوای امش اینما بمونی؟!
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 معلومه که می خوام بمونم ...اینما خونه امه!ً
 ندیدی مردک چموری به من نگاه می کرد؟ انگار پدر کشتگی داشت .واقعانمی فهمی یا خودد رو زدی به اون راه؟
لیلی نفسااش رو بیرون فرسااتاد و ساار تکون داد .کارن می دونسااات که یه
روانشناس خیلی بهتر از خودش متوجه همه چیز هست.
 ممکنه بشیی سرد بیاره! اونهور آدمی نیست. امشاا میریم خونه من ...فردا یا به پلیس اطشع میدی یا باالخره یه کاریشمی کنی ...چفت و بست اینما هم که تعریفی نداره.
ً
 قبش از این خبرها نبود .مشکلی نداشتم. -حاال که می بینی هست ...اگه من همراهت نبودم؟

به من بگو لیلی

687

 ... زود باش! راه بیافت!لیلی با تردید کیف رو گرفت و چرخی توی خونه زد .زیر ل گفت :فقچ می
خواد جلوی من قهرمان بازی در بیاره.
ً
کارن اخم کرد و گفت :حتما دفعه ی بعدی شاایر گاز رو باز میذاره که از آتیش
نماتت بده.
لیلی سری به طرفش چرخید .انگار داشت سر قل می اومد .از صورتش می
شد نگرانی رو خوند .کارن به در ا شاره کرد و لیلی هم به ن شونه ی مثبت سر
تکون داد.
 45دقیقه طول کشید تا به آپارتمان کارن برسند .برای بار سوم وارد خونه ی این
مرد شده بود .این بار به نظرش چیز میبی نمی اومد که اینما باشه .کارن هم
خیلی دو ستانه رفتار می کرد .قرار بود با هم شام در ست کنندا اینهوری بهتر
بود که بی شتر وقت شون توی آ شرزخونه بگذره .کارن حاال لباس وض کرده بود
ولی نه تیشرد و شلوار بلکه پیراهن و شلوار بیرون .نسیم با دیدن لباس هاش
پرسید :جایی میری؟
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 نه مهمون دارم.بعد از جلوی که مبلی که ن سیم روش ن ش سته بود بور کرد .وارد آ شرزخونه
شد و لیوانی رو زیر آب سردکن یخچال گرفت با آب شیر مخلوطش کرد و سر
کشید .نسیم پرسید :من مزاحم نباشم!
 نه کارمون زیاد طول نمی کشه .داریم یه سری کتاب تألیف می کنیم. تخًًی؟ آره. می خوای جلوش فاهر نشم؟ لزومی داره؟ نمی دونم ...تو بگو!کارن جلو تر اومد با نگاهی به لباس ها و چهره ی نسیم جواب داد :نه!
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ً
جواب کمی به نساایم برخورد .احتماال شاابیه زنی نبود که ممکنه کارن باهاش
رابهه ی شقی داشته باشه! صداش رو شنید :شربتی چیزی می خوری؟
 نه ممنون.از آشرزخونه بیرون اومد و با خنده گفت :هرچی خواستی بردار!
نسیم هم لبخندی زد .کارن در حالیکه به طرف کتابخونه اش می رفت گفت:
من دو دقیقه میرم پارکینگ چیزی رو بذارم تو ماشین.
 راحت باش!با پوشه ی کرم رنگی برگشت و یک راست بیرون رفت .نسیم توی تنهایی نفس
میقی ک شید .خونه گرم بود .مانتو و کتش رو در آورد و شالش رو آزادتر کرد.
م سخره بود که تا صبح با لباس بیرون یه گو شه ب شینه .کارن زود برگ شت و با
دیدن لباس ها دستش رو دراز کرد و گفت :بده آویزون کنم!
با لباس ها سمت راهرو رفت .وسچ این همه اتفاق نسیم دلش هوای خانواده و
شهرش رو کرده بود .این همه دوست و آشنا جای خانواده رو نمی گرفت .می
تون ست ش رو خونه ی آرزو یا یکی دیگه از دو ست هاش بگذرونه یا حتی
خونه ی فرشااته خانوم و خانوم پرچمی ...اما اومده بود اینما! برای خودش و

690
اح ساس آرامشی که اینما دا شت با تا سف سر تکون داد .موبایلش رو بیرون
آورد که با مادرش تماس بگیره .اگر به خونه زنگ می زدند و ک سی جواب نمی
داد نگران می شدند .ک سی خونه نبود موبایل مادرش رو گرفت .جواب داد:
سشم نسیم!
 سشم مامان! خوبی؟ ممنون تو خوبی؟ تو سرما مراق خودد هستی؟! آره .خیلی هم سرد نیست. خسته نباشی ...موسسه بودی؟ آره.از گو شه ی چ شم کارن رو دید که وارد پذیرایی شد و جلوی ن سیم ن ش ست.
فروع دوباره پرسید:چکار کردی این هفته؟
 یه سااری جنس رو پخش کردیم .بسااته بندیش رو خانوم های همیار تو طولهفته انمام داده بودند.
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 باریکش ...همه فعالند. آره. بیا ببین باباد چکارد داره.پدرش گوشی رو گرفت .با شنیدن صداش لبخند بزرگی زد.
 سشم دخترم! سشم بابا! حالتون خوبه؟ االن که صدای دخترم رو شنیدم خوبم.نساایم خندید ولی بغض ته گلوش گیر کرده بود و بدش نمی اومد گریه کنه.
خودش رو کنترل کرد می دونست اینهوری تمام خانواده رو تا صبح بیدار نگه
می داره تا بلیچ بگیرند و خودشون رو برسونند .هیچ کدوم ادد به گریه کردن
نسیم نداشتند .گفت :مرسی بابا ...مو سا تی رو که می خواست براد بیاره
آورد؟
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 آره .صبح اومد .بد نیست ولی بندش چرمه .به درد جوون ها می خوره. وضش به چرم حساسیت نداری. آره .امروز چه خبر؟ماجرای آپارتمان از ذهنش گذشت اما جواب داد :سشمتی.
دوباره بغضااش گرفت و گفتگو رو خشصااه کرد .همین که موبایل رو روی میز
گذا شت ناخوا سته به گریه افتاد .کارن تکونی خورد و جعبه ی د ستمال رو از
روی یکی از سلی ها بردا شت .بلند شد و جلوی ن سیم نگه دا شت .ن سیم
زیپ کیفش رو باز کرد و گفت :خودم دارم.
 بردار!!!زیپ رو ول کرد دو تا بره کشااید و صااورد و چشاام هاش رو خشااک کرد.
کارن کنارش روی کاناپه نشست و جوری خم شد که صورتش رو ببینه .نسیم
لمس دساات و بازوش رو روی شااونه اش حس کرد که به طرز میبی بهش
ً
آرامش می داد .صداش رو شنید :احتماال به خاطر شوکه ...خوبی؟
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 آره بهترم.دوباره گونه اش رو پاک کرد .کارن گفت :نهایتش اینه که به پلیس خبر میدی.
 نه ...تو همسایگی خیلی بده. با خودش حرف بزن .برخورد شدید کن! می ترسم روش باز بشه. پس چی؟ آدم خهرناکی نیست ...فقچ می خواد جل توجه کنه. که بهت نزدیک بشه!!!نسیم سری تکون داد و گفت :یه کاریش می کنم.
کارن خندید و پرسید :می خوای خودم پدرش رو در بیارم؟
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نساایم به لحن پدرانه اش لبخندی زد و گفت :یه چیز دیگه هم به پرونده اد
اضافه بشه؟
کارن هم لبخند زد و بعد گفت :باباد بود؟
 آره. چرا سشم من رو نرسوندی؟لبخند ن سیم بزره تر شد .فقچ همین کار رو کم دا شت! با نگاهی به موقعیت
خودشون به یاد گذشته افتاد .مردی که برای اولین بار باهاش مشقاد کرده بود
با ک سی که االن کنارش ن ش سته بود و با گرمی حرف می زد زمین تا آ سمون
فاصله داشت .زنگ در بلند شد .کارن ایستاد و با اشاره به صورد نسیم گفت:
االن یکی تو رو ببینه فکر می کنه کتکت زدم!
نسیم از جاش بلند شد و کارن سمت سرویس هلش داد.
 -بمن !
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خودش سراغ آیفون رفت .ن سیم توی رو شویی دلباز خونه آبی به سر و روش
پاشااید و خودش رو مرت کرد .وقتی بیرون رفت مرد باال اومده بود و نزدیک
در با کارن صحبت می کرد .ن سیم سر جاش ای ستاد تا کارن ت ًمیم بگیره.
شاید نظرش وض شده بود .آدم ها وقتی پای همکارشون وسچ باشه محتاط
ً
تر میشند .فاهرا براش اهمیتی نداشت چون مرد رو به داخل راهنمایی کرد و با
نگاهی به نسیم معرفیشون کرد :دکتر سگرلو از همکارها ...خانوم محسنی.
هر دو احوالرر سی کردند و مرد با نگاه کوتاهی شلوار م شکی و بلوز صورتی
ن سیم رو برانداز کرد .بعد روی چهره اش دقیق شد و با تعم به حرف اومد:
من شما رو تو باغ دیدم.
و جوری که انگار حرف ممنو ه رو داره میزنه ادامه داد :همراه یری نواز!
نساایم برای لحظه ای مثل ه ن ا هکارها خمالت کشااید اما بعد به خودش
اومد و توضیح داد :بله ...ایشون ما رو معرفی کردند.
ابروهای هر دو مرد رو به روش همزمان باال رفت .ولی نسیم حقیقت رو گفته
بود و از کسی ترسی نداشت.
 -مزاحم کارتون نمیشم ...بفرمایید!
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رو به کارن اضافه کرد :میرم یه چیزی آماده کنم.
به طرف آ شرزخونه رفت تا حداقل حاال که اینما بیکار بود شام در ست کنه.
صدای کارن رو از ق شنید :شام هستی دیگه؟!
سگرلو :ممنون ولی نه ...خانوم منتظره.
نسیم نگاهی به ق انداخت کارن با لبخند بهش گفت :یه چیز ساده کافیه.
ً
احسااااس میبی بهش می گفت که کارن مدا داره جلوی دوسااتش مثل
خدمتکار ها با نساایم حرف می زنه ولی با جمله ی بعدیش تعمبش دو برابر
شد :اگر سختته صبر کن با هم درست کنیم!
نسیم با نگاهی به چشم های هر دو مرد جواب داد :نه سختم نیست.
کارن سری تکون داد و همراه سگرلو وارد کتابخونه شد .شاید فکر می کرد
ن سیم بلد نی ست آ شرزی کنه .با خنده سری تکون داد د سرختش خوب نبود
ولی نه دیگه انقدر دایون!
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مردها دو سا ت تمام بیرون نیومدند .فقچ یک بار برا شون شربت و میوه برد.
خوشااحال بود که وقت آزاد کمتری رو با کارن می گذرونه .حتی بعد از رفتن
سااگرلو هم خوردن سااوپ و کتلت ها رو تا حد ممکن لفت داد ...باالخره
یذا خوردن بهتر از خیره شدن به هم بود .انگار کارن هم م شکلی با این ق ضیه
ندا شت .هر دقیقه که به نیمه ش نزدیک می شدند ن سیم ا سترس بی شتری
پیدا می کرد .خیلی چیزها از این مرد دیده بود خیلی داسااتان ها ازش شاانیده
بود...
سا ت که از یازده و نیم گذشت کارن تلوزیون رو خاموش کرد .نسیم داشت
سرش رو با کایذهای مو س سه که تو کیفش مونده بود م شغول ن شون می داد
ولی متوجه نگاه خیره ی کارن بود .پرسید :چیزی الزم نداری؟
 نه. مهمئن؟ آره. برم بخوابم؟ -آره.
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 اگه هنوز تو شوکی می تونیم...ً
نسیم نگاهی به صورتش انداخت گفت :من کامش خوبم!
کارن با شیهنت ابروش رو باال انداخت .بعد از روی مبل بلند شد و در حالیکه
ساامت اتاق خوابش می رفت گفت :من رخت خواب اضااافه ندارم ...تخت
هست...
 نه خودد رو تخت بخواب! من همین جا راحتم.کارن برگشت و با نیشخند گفت :البته که تختم رو تنهایی به تو نمیدم!!!
نساایم تیک توی چشاام هاش رو از این فاصااله هم حس می کرد .کنایه ی توی
جمله اش رو نشاانیده گرفت و به خوندن کایذها ادامه داد .کارن وارد اتاقش
شد و نسیم کشفه برگه ها رو گوشه ی میز انداخت.
با خودش فکر کرد اگر به خاطر احمدزاده نبود االن تو این و ضعیت د ست و
پا نمی زد .بلند شد و لو سترها رو خاموش کرد .یکی از آپاژورهای پذیرایی رو
روشن گذاشت .می دونست امش خوابش نمی بره ولی روی کاناپه ی راحتی
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به پهلو دراز ک شید و زانوهاش رو توی ب غ ل گرفت .به نورهای پخش شده
ی اطراف نگاه کرد و به فکر فرو رفت.
نمی دونست چه مدد با بی خوابی گذشته که از کشفگی بلند شد و سر جاش
ن ش ست .نه کتابی دا شت که بخونه نه کاری دا شت که سرش رو گرم کنه نه
حتی توی این شاارایچ احساااس راحتی می کرد ...از جا بلند شااد و به طرف
پنمره ی پذیرایی رفت .پرده ی بلندش رو کنار زد و به بیرون نگاه کرد .آسمون
ساارمه ای رنگ بود و دونه های ریز برف خیلی پراکنده توی فضااا می چرخید.
کف دستش رو روی شیشه گذاشت .شیشه های دو جداره سرما رو زیاد منتقل
نمی کرد .نسیم دوست داشت بیرون باشه و زیر برف قدم بزنه.
 حالت خوب نیست؟ن سیم از جا پرید و جیک خفه ای ک شید .به ق برگ شت و کارن رو دید که با
اخم بهش زل زده بود .با صدای ًبانی گفت :اون ماهان چیا پشت سرم گفته
که اینهوری می پری؟!!
نسیم دستش رو از روی قفسه ی سینه اش برداشت و نفس میقی کشید.
 -چه ربهی داره؟! یهو مثل جن فاهر میشی!!

700
ً
 حتما فکر کردی من این دور و بر کشیک می کشم بیام سر وقتت!! پس چرا بیداری؟!کارن با حرو سرش رو برگردوند و سمت کاناپه رفت .نسیم نگاهی به سر تا
پاش انداخت .پیراهنی روی رکابی به تن دا شت و ن سیم مهمئن بود که شلوار
به هم ریخته اش رو هم به خاطر بیرون اومدن از اتاق سر سری پو شیده .روی
هم رفته فاهر خنده داری داشت اما نسیم جلوی خنده اش رو گرفت و تازه یاد
موهای فر وح شی خودش افتاد .د سته ای رو پ شت گوشش برد .کارن بالش و
پتوی مسااافرتی توی دسااتش رو روی کاناپه انداخت و گفت :بگیر بخواب تا
نیومدم سرایت!
به صورد ن سیم نگاهی کرد و آروم خندید .ن سیم دوباره سمت پنمره چرخید
تا کارن هم زودتر به اتاق خودش برگرده اما صااداش رو از نزدیک تر شاانید:
چ شم هاد دو درجه ضعیف شد انقدر به اون دو تا دونه برگه زل زدی ...حاال
هم به آسمون!
 شما نگران چشم های من نباش! -سعی می کنم.
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 ... ولی تو به نفعته نگران باشی.خبری از شوخی توی صداش نبود .ن سیم دوباره به ق نگاه کرد و کارن رو
پ شت سرش دید .چند نانیه به هم خیره شدند تا کارن نگاهش رو به آ سمون
پشت پنمره داد.
 برف میاد.نسیم هم به همون طرف چشم انداخت.
 تو اهواز از این خبرها نیست. خوشت میاد؟ اوایل دان شموییم تو تهران برف سنگین می اومدا از هیمان سر کشس هامنمی رفتم ...تا باالخره ادی شد.
 -پس اگر آذربایمان بری چی میگی؟
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نسیم نگاهی به لبخند روی صورتش انداخت و پرسید :آذربایمان؟
کارن پرده رو ق تر کشید و گفت :من انقدر از خودم گفتم خسته شدم .تو
هم یه چیزی بگو!
 ... من هیچی ازد نمی دونم! من زندگی پیچیده ای ندارم. چرا بعد از لیسانس برنگشتی شهرد؟ بشفاصله ارشد قبول شدم. بعدش؟ -کار و زندگی و خونه ام اینما بود.
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 خیلی ها بعد از درس برمی گردند.چند لحظه منتظر جواب به چ شم های ن سیم نگاه کرد و وقتی دید حرفی نمی
زنه دساات به سااینه به دیوار کنار پنمره تکیه داد و روی فضااای بیرون چشاام
چرخوند.
 نمی دونم این پسره قراره چی برداشت کنه! کدوم پسره؟ سگرلو ...تو رو اینما دید .تو آشرزخونه ام... می ترسی فکر کنه آشرز جدید آوردی؟کارن صااورتش رو به طرف نساایم چرخوند و گفت :قیافه اد به آشاارزها نمی
خوره.
نسیم خندید و جواب داد :به دوست دخترها هم نمی خوره!
کارن هم خندید .آروم پرسید :مگه چموری قراره باشن؟

704
نساایم با دو انگشاات نوک بینیش رو باال نگه داشاات و به ل ها و گونه هاش
حرکتی داد که م شخص بود منظورش پروتزه! کارن بلند زیر خنده زد ن سیم با
دقت توی چشم های شفاف و سرخوشش به خودش اومد و روش رو سمت
پنمره برگردوند .ن ًفه ش

پ شت پنمره ی برفی وقت الس زدن با آدمی مثل

کارن نبود! به خًوو که از نزدیکی زیاد گرمای تنش رو هم حس می کرد.
انگشت های کارن تکه موی جلوی چشم های نسیم رو کنار زد .بدون نگاهی
به طرفش آب دهانش رو قورد داد .پرسااید :خمالت می کشاای بگند با من
رابهه داری؟
 گفتم که ...من نمی خوام با کسی رابهه داشته باشم. پس نگران برداشتش نباش! قرار نیست دوباره من رو ببینه. امیدوارم.نساایم با دلخوری به طرفش چرخید .بی خیالی توی چهره اش رو دوسااات
نداشاات .حرکتی کرد که از پنمره دور بشااه ولی کارن بازوش رو نگه داشاات
قدمی برداشاات و جلوش ایسااتاد .نزدیک گوشااش گفت :تو هم همین رو می
خوای آره؟
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نسیم با گیمی به چشم هاش نگاه کرد .متوجه منظورش بود ولی کارن حرفش
رو وض کرد :که روابهمون حرفه ای بمونه!
 ... هیچی بینمون نیست چرا پشتمون حرف باشه؟نساایم ساارش رو کنار کشااید و جواب نداد .کارن بازوش رو به طرف خودش
کشید و فاصله رو کمتر کرد .سرش رو پایین آورد که صورد نسیم توی دیدش
باشه .دوباره پرسید :همین رو می خوای؟
نسیم خودش رو جم کرد و گفت :من فردا باید زود بیدار شم!
خواست تکون بخوره ولی کارن اجازه نداد .نسیم دست هاش رو روی بازوهای
کارن گذاشت و به پایین فشار آورد تا قفل دست هاش رو باز کنه .آهسته گفت:
کارن! بذار برم!
کارن صورتش رو پایین تر آورد و به حرف اومد :برو!
اما چیزی از فشار دست هاش کم نکرد.
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 بس کن! ما که بچه نیستیم! می دونم.نف سش رو روی پی شونی و گونه هاش حس می کرد و می دون ست خودش هم
خیلی م شتاق رفتن نی ست! از خودش بی شتر ًبانی بود ...حتی از تمام دنیا
که ممبورش می کرد طبیعی ترین تمربه و احساااسااش رو ساارکوب کنه .با
صدای گرفته از بغض به حرف اومد :کارن! ولم کن!
 من که ولت کردم!برای لحظه ای کوبه های قل خودش رو وا ضح می شنید .باورش نمی شد
که انقدر تو حس خودش یرق بوده ...پی شونیش رو از سینه ی مرد رو به روش
بلند کرد و به صورتش چ شم دوخت .کارن د ست هاش رو پایین انداخته بود
و از نگاهش چیزی نمی شااد خوند .نساایم دساات هاش رو از بازوهای بی
حرکت کارن بردا شت و ق ک شید .انکار کردن دیگه نه فایده ای دا شت و نه
توی شااخًاایت نساایم می گنمید .مدد ها بود که به این مرد فکر می کرد.
مردی که حتی نمی خواست قبول کنه با نسیم رابهه ی خاصی داره .نفسش رو

به من بگو لیلی

707

بیرون فرستاد و سرش رو پایین انداخت .کارن سکود رو شک ست :من نمی
خوام باهاد بخوابم لیلی! ...هیچوقت نمی خواستم!
نساایم پلک هاش رو با ناامیدی روی هم فشااار داد و گفت :تو این مورد تفاهم
داریم ...البته من ترجیح میدم رابهه ی حرفه ای هم نباشه!!
ً
 کامش معلوم بود!! گاهی چیزی که می خوای با چیزی که باید بخوای فرق می کنه .مهم اینه کهکدوم رو انتخاب می کنی!
کارن ابرویی باال انداخت و پوزخند زد .نسیم سمت کاناپه حرکت کرد و وقتی
دساات کارن دور مچش نشااساات مچش رو محکم ق کشااید که اجازه ی
هیچ بحثی رو نده .فردا به خونه و زندگی ادیش برمی گشااات و دیگه به این
اتفاق فکر نمی کرد .فقچ چند سا ت دیگه تا صبح مونده بود.
33
وقتی کلید رو داخل قفل در خونه انداخت برای چندمین بار به یاد لحظه ای
افتاد که در رو باز دیده بود .خوشاابختانه دوباره اون اتفاق تکرار نشااده بود ولی
فکرش هنوز ترس تو تن نساایم مینداخت .در رو پشاات ساارش بساات و برای
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لح ظه ای بهش تک یه داد .فکر نمی کرد دلش ان قدر برای آپارت مان کوچیکش
تنگ شده با شه .توی ف ضای هال کوچیک چ شم چرخوند .از فکر اینکه دیروز
یریبه ای توی خونه اش بوده به خودش لرزید .دی ش پلک روی هم نذا شته
بود و به محض سریده ی صبح از خونه ی کارن بیرون زده بود .ترجیح می داد
کارن متوجه رفتنش ن شه .با خ ستگی خودش رو روی کاناپه ی جلوی کابینت
اپن انداخت و دراز کشااید .پلک هاش رو بساات و سااعی کرد همه ی دنیا رو
برای چند سا ت فراموش کنه.
با صاادای زنگ داخلی از خواب بیدار شااد .کمی به اطراف نگاه کرد و چشاام
هاش رو مالش داد .زنگ در دوباره به صدا در اومد .ترس ته دلش ن ش ست .به
سا ت دیواری نگاه کرد یازده صبح رو ن شون می داد .به طرف در رفت و از
چشمی بیرون رو دید .خوشبختانه احمدزاده پشت در نبود .در رو باز کرد و به
فرشااته خانم و یاساامن سااشم کرد .جواب دادند و منتظر موندند که به داخل
د وتشاون کنه .نساایم از جلوی در کنار رفت و تعارف زد .هر دو با لبخند وارد
شدند .یا سمن فرف شیرینی های خونگی رو روی میز آ شرزخونه گذا شت و
نساایم ازشااون تشااکر کرد .فرشااته خانم موق نشااسااتن روی مبل گفت :تازه
رسیدی؟
 -بله؟!
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نگاه فرشااته روی لباس های بیرونی نساایم بود که هنوز از تن در نیاورده بود.
فرشته نگاهی با یاسمن رد و بدل کرد و گفت :شنیدم دیش خونه نیومدی!
لحنش کمی کنایه آمیز بود .ابروی نساایم باال رفت .نمی دونسااات باید چی
جواب بده .فرشته ادامه داد :آقای احمدزاده می گفت با یه آقایی رفتی!
ن سیم دندون هاش رو روی هم ف شار داد .مردک بی شعور به جای پ شیمونی
حاال پشت سرش هم صفحه میذاشت.
 برادرد از اهواز اومده؟ن سیم ک سی نبود که در مورد زندگی شخ ًیش به دیگران جواب پس بده .چرا
توی این شهر بزره هم ک سی اجازه ندا شت با ا ستاندارد های خودش زندگی
کنه؟!
 نه ایشون برادرم نبود. پس...فرشته با دیدن نگاه جدی نسیم جمله اش رو ادامه نداد و به جاش گفت :لباس
هاد رو در بیار ...مزاحم نباشیم؟
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 نه خواهش می کنم ...من االن برمی گردم.وارد اتاقش شد و و سایل پخش و پشیی که هنوز جم نکرده بود توی ذوقش
زد .چند تکه ای رو جم کرد و باقی رو برای بعد گذاشااات .لباس هاش رو
سااری وض کرد و چند دقیقه ای هم با شااسااتشااو گذروند .بعد به پذیرایی
برگ شت و چای ساز رو رو شن کرد که فر شته ت شکر کرد و گفت :وقت چایی
نیست زیزم .بیا بشین یه دقیقه!
نسیم خاموشش کرد و گفت :چیزی شده فرشته خانوم؟
 نه زیزم. چرا شقایق نیومده؟ داشت یه چیزی واسه ناهار درست می کرد.از آشرزخونه بیرون رفت و کنارشون نشست .حدس می زد که فرشته خانوم این
وقت روز برای نًاایحت های مادرانه در زمینه ی حفظ آبرو ساارایش اومده
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ولی دلیل اومدن یاساامن رو نمی فهمید .مادر و دختر نگاهی به هم انداختند.
نسیم با لبخند گفت :بفرمایید! میشنوم.
یاسمن :در مورد منه.
فرشته :همه چیز رو درباره ی همکشسیش به من گفته.
نسیم :کار خوبی کرده.
ً
یا سمن :دیگه تقریبا یه ترم گذ شته ...گفتی همدیگه رو ب شنا سیم شناختیم.
هنوز هم می خواد بیاد خواستگاری.
نسیم :مهمئنی نیازی به شناخت بیشتر نیست؟
یاسمن :درباره ی همه چیز صحبت کردیم.
فرشته :گفته که خانواده اش همه جوره حمایتش می کنند.
نسیم :می دونید که قراره یه نامزدی طوالنی بشه؟ فکرش رو کردید؟
یاسمن :آره .می دونم.
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نسیم :چهار سال لیسانس سربازی پیدا کردن کار.
یاسمن :خانواده اش...
نسیم :تو می خوای با خودش زندگی کنی نه با خانواده اش زیزم.
یاساامن نگاهش رو پایین انداخت و نساایم ادامه داد :می تونی توی دوران
تحًیل با وقت کمی که براد میذاره کنار بیای؟
یاسمن به فرشته نگاه کرد و فرشته با ابروی باال رفته گفت :جواب بده!
 بله .خودم هم درس دارم. می تونی حدود دو سااال ازش دور بمونی؟ اخشق مردها تو سااربازی کمیوض میشه.
 میگه شاید بتونه معاف بشه. -اگر نتونست چی؟
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 می تونم صبر کنم. با بی پولی چهور؟ اگر خانواده اش نتونند اون طور که قول دادند حمایتشکنند؟ می تونی کنار بیای؟
یاسمن مکثی کرد و بعد گفت :آره .می تونم.
ن سیم آروم خندید و رو به فر شته گفت :من که م شکلی نمی بینم .اگر حمایت
هر دو خانواده رو داشته باشند مشکشد دو سه سال اول کم کم حل میشه.
فرشته هم خندید و با نگاهی به یاسمن به حرف اومد :خیالم راحت تر شد که
به باباش بگم ...فقچ...
نسیم :چیزی شده؟
فرشته :شقایق!
نسیم :خبر نداره؟
یاسمن :نه هنوز ...نسیم جون میشه خواهش کنم شما باهاش حرف بزنی؟
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نسیم :من می تونم ...ولی تو این موارد بهتره از زبون خواهرش بشنوه تا مشاور.
یاسمن :آخه می ترسم من بد بگم ناراحت بشه.
نسیم :من مهمئنم شقایق درک می کنه ولی با میون اومدن پای مشاور ممکنه
حس بدی پیدا کنه .فکر کنه مریضااه یا پر توقعه یا حتی مشااکلی داره که باید
ازش خمالت بکشه.
 ... زیزم شاااید خواهرد دیدیه های بزرگتری از شااوهر داشااته باشااه!!! به اینفکر کردی که اصش چرا باید ناراحت بشه؟!
یاسمن سکود کرد و فرشته گفت :آره واال ...از کما معلوم؟ بذار امتحان های
ترم رو بدی خودم باهاش حرف می زنم.
نسیم سر تکون داد و گفت :اگر ناراحت شد اون وقت من در خدمتم.
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یا سمن هم موافقت کرد و گفتگو به روال ادی برگ شت .ن سیم خو شحال بود
که جریان دی ش کش پیدا نکرده .لحظه شماری می کرد که مهمون ها برند تا
خودش رو به طبقه ی باال برسااونه و این ماجرا رو با احمدزاده تموم کنه .دیگه
مرا اد کردن و مدارا فایده ای نداشت .وقتی فرشته و یاسمن رفتند وقت نهار
بود و ن سیم ممبور بود تا ًر صبر کنه .اما تمام این مدد چیزی از حس و
حال اولیه اش کم نکرد.
باالخره جلوی در واحدشااون بود .زنگ رو زد و منتظر موند .دو دقیقه طول
کشید تا در باز بشه و صورد متعم آقای احمدزاده جلوی چشمش بیاد.
 سشم نسیم خانوم! سشم. امری داشتید؟ ... با آهنگر تماس بگیرم؟... -
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 نکنه باز اتفاقی افتاده؟ نمی دونم .اتفاقی افتاده؟؟!! بله؟!ً
 فاهرا شما زودتر باخبر میشید!چند نانیه خیره بودند .ن سیم سعی کرد خهرناک ترین میمیک رو به صورتش
بده ولی نمی دونست تا چه حد موفق شده .احمدزاده نگاه مضهربی به داخل
خونه انداخت و در رو کیپ تر کرد.
 متوجه منظورتون نمیشم! واقعا؟ -اگر کمکی چیزی الزم دارید بفرمایید!
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 خیلی ممنون ...این بار اگر کمکی الزم داشته باشم یک راست از پلیس میخوام! مرا اد زن و بچه ی کسی رو هم نمی کنم!
ابروی احمدزاده باال پرید و با ِمن ِمن گفت :هر طور راحتید.
 دیروز هم قًاادم این بود که برم کشنتری برای شااکایت ...شااکسااتن حریمخًوصی جرم بزرگی محسوب میشه .می دونید که؟
مرد آب دهانش رو قورد داد و گفت :چرا به من میگید؟
ً
 مزاحمت و آسی زدن به اموال دیگران هم جرمه .مثش ماشین کسی.صدایی از پشت در گفت :امیر کیه؟
مرد به ق نگاه کرد و جواب داد :همسایه.
 چی شده؟ هیچی.نسیم صداش رو بلند کرد و گفت :سشم خانوم احمدزاده!
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مرد ممبور شد در رو باز تر کنه .هم سرش کنارش ای ستاد و در حالیکه د ستی
روی موهاش می کشید گفت :سشم لیکم .بفرمایید داخل! چیزی شده؟
نسیم دلهره رو توی صورد احمدزاده می دید .با التماس به نسیم چشم دوخته
بود .فکر کرد تا همین جا کاف یه .از جیبش پول بیرون آورد و جواب داد :نه
اومده بودم شارژ رو بدم.
 هنوز که زوده؟ شاید سر وقتش اهواز باشم .گفتم مشکلی پیش نیاد. بله ...سشم برسونید به خانواده. چشم اگر رفتم .با اجازه! بفرمایید. -خیلی ممنون .خدانگهدار!
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 خدافظ.با نگاهی به احمدزاده ساار تکون داد و از پله ها پایین رفت .اگر یک بار دیگه
تکرار می کرد نساایم ممبور بود که از طریق قانون اقدام کنه .وسااچ این همه
مشکل مالی حاال شارژ رو هم پیش از مو د داده بود .به زندگی پوزخندی زد
و وارد خونه اش شد.
34
وضاا رابهه ی بینشااون دوباره مثل قبل به هم ریخته بود و هیچ کدوم اقدامی
برای بهبودش نمی کرد .از نگاه لیلی وقتی سوار ماشین کارن شده بود می شد
خوند که نمی خواد در مورد خودشون هیچ بحثی بشه .کارن هم همینهور فکر
می کرد .صمیمیت فقچ شرایچ رو برا شون سخت تر کرده بود .بعد از چهار
روز کنار هم قدم می زدند .لیلی توی دفترش گفته بود که جلسااه ی این هفته
قراره جای دیگه ای ت شکیل ب شه بعد سوار ما شین شده بود و خیلی سرد و
رسمی آدرس داده بود.
حاال کارن به قهعه های قبر و انواع سنگ های گرانیت نگاه می کرد و نسبت به
این هوای ابری حس بدی داشاات .لیلی رو از نظر گذروند .خیلی خونساارد و
آروم قدم برمی داشت .جمعه توی خونه اش گریه کردنش رو دیده بود اما االن
خیلی براش دور از تًور بود که آدمی به آرامش کسی که کنارش راه میره گریه
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کنه! جر د نداشاات در مورد همسااایه ی فضااولش چیزی بررسااه .می ترسااید
آرامش این لحظه رو از هم براشااه .لیلی ساارش رو به طرف کارن چرخوند و
پرسید :نگرانی؟
 از دفعه ی قبل سخت تر نیست. قًد من از بردنت به ویشی ماهان یا همین مقبره اذیت کردنت نیست. می دونم. هر چیزی که برای آدم تکرار بشااه پذیرشااش راحت تره .تو حتی فرصااتزاداری هم به خودد ندادی.
 وقتی بعد از دو هفته اومدم تهران و اینما رو دیدم مغزم دا شت از اح ساسهای مختلف منفمر می شد .همون فرداش رفتم سر کار.
 نگاه های مردم معذبت نمی کرد؟ چرا ...تا همین حاال هم ادامه داره ...انگار کساای نمی خواد فراموش کنه کهمن یه پدر سنگدلم!
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دو دقیقه بعد کارن به تابلوی یکی از مقبره ها اشاره کرد و گفت :همین جاست.
لیلی جلوتر حرکت کرد و کل ید هایی که از ما هان گرف ته بود رو بیرون آورد.
کارن از همین حاال حس خوبی نداشااات .صااادای به هم خوردن کلیدها و
درخت های چنار بلند با ث سرگیمه اش شده بود .گفت :صبر کن!
لیلی راه رفته رو برگشت و با دست به جدول های کناره ی راه اشاره کرد.
 بشین!کارن از خداخوا سته بی خیال کثیفی و آدم ها شد و ن ش ست .لیلی هم کنارش
اومد و بعد از چند دقیقه سکود و گوش دادن به صدای باد گفت :می خوای
حرف بزنیم؟
 ... کارن!کارن نفسااش رو با آه بیرون فرسااتاد و گفت :گاهی معنی جمله هایی که
نمیگیم بیشتر از جمله هاییه که میگیم.
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ً
لیلی سری تکون داد و چیزی نگفت .این بار کارن سکود رو شکست :اصش
نمی دونم حق دارم اینما باشم یا نه!
 باز داری خودد رو مقًر می دونی؟ ... این تقًیر تو نیست که یه مادر جون بچه اش رو تهدید می کنه. ... تقًیر تو نیست که همسرد دچار بیماری روحی میشه. ... تقًیر تو نیست که با هم نمی سازید ...که پدر و مادرش می میرند...... -
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 تقًاایر تو نیساات که ممبور بودی مره پساارد رو ببینی .خیلی ها تو اونشرایچ به جنون کشیدند و کارهایی کردند که نباید ...ولی تو فقچ خودد رو از
مهلکه دور کردی کارد اونقدرها هم بد نبوده.
 اگر کار ناجوری کرده بودم چی؟ تو باز هم طرف من رو می گرفتی؟به چشم های لیلی خیره شد تا جواب رو خودش پیدا کنه .لیلی چشم هاش رو
پایین انداخت و با کلیدها ور رفت .کارن با انگشاات یکی از کلیدها رو لمس
کرد و گفت :چرا همه جا باید از ماهان اجازه بگیریم؟ خونه ...اینما ...چرا
همه ی زندگی من به ماهان گره خورده؟
ً
 حتما خواهر و خواهرزاده اش رو اینما آورده که همه چیز بی ساار و صاادا وخًوصی تموم بشه .مواجه شدن با رفتار مردم برای اون هم سخت بوده!
 آره ...وقتی من رفتم مثل گره افتاد روی همه چیز .شاید من نمی خوا ستمبچه ام اینما باشه!
نمی تونست جلوی نفرد توی صداش رو بگیره .هنوز هم اتهام قتل یزاله مثل
هشاات ماه پیش براش تازگی داشاات .اتهامی که از طرف ماهان آبروی حرفه
ایش رو نشااونه گرفته بود .با ا تبارش بازی کرده بودا هیچوقت دلش با ماهان
صاف نمی شد .حتی اگر کینه ی شخ ًی هم دا شت نباید اینهوری جبران
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می کرد! لیلی خنده ی آرومی کرد و گفت :تو بیشتر شبیه گرگی ...با این چشم
ها!
نگاهش کرد .به چ شم های در شت و قهوه ایش که مثل ل هاش می خندید.
تا به حال کساای جر د نکرده بود بهش بگه شاابیه گرگه .لبخندی زد که با ث
شد لیلی دوباره به الک سرسنگین قبلی فرو بره .کارن گفت :زندگی یه چیز رو
به من نابت کرد ...آدم حق نداره همه چیز رو با هم بخواد!
 ... اگر بیشتر بخواد همونی رو که داره هم از دست میده! ... حتی اگر دلش... ... -متوجه منظورم میشی؟
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و امیدوار بود که لیلی بفهمه داره در مورد اون شا حرف می زنه .لیلی سااری
تکون و با گفتن یه جمله بلند شاااد« .هر چیزی که تمربه می کنیم قانون
مسلم دنیا نیست».
سمت در سنتی مقبره رفت که طرح چوب بود .قفل آویز و بعد قفل در رو باز
کرد .در رو به ق هل داد و به کارن زل زد .کارن با اکراه بلند شاد .جلوی در
لیلی به داخل اشااااره کرد و گفت :تنهاد میذارم ...اشاااک ها یم ها رو می
شورند به خاطر همین زاداری می کنیم.
کارن نفس میقی کشااید و وارد شااد .مادر یزاله برای فاتحه خوندن ساار قبر
شااوهر اولش می اومد .چند باری هم کارن همراهشااون اومده بود .خودش و
شااوهرش رو اینما دفن نکرده بودند چون پدر یزاله ارتباط خونی با یری
نوازها نداشاات .ای کاش برای روزهای مراساام کامی تهران مونده بود و مان
می شد که ماهان پسرش رو به همچین جای تاریک و یمگینی بیاره.
کلید برق رو زد .مثل همیشااه المپ سااوخته بود .آدم های زیادی ایران نبودند
که به اینما ساار بزنند .در واق سااالی دو سااه بار هم کساای س ارایش رو نمی
گرفت .کارن دوباره نف سی ک شید و سمت سنگ هایی رفت که از دیدن شون
وح شت دا شت .دو تا سنگ کتیبه ای هم اندازه و م شکی .هر طرف پر از گل
های مًاانو ی خاک گرفته .باالی ساار کامیار نشااساات و روی ساانگ دساات
ک شید .الیه ی میقی از گرد و یبار کنار رفت و ا سمش وا ضح تر شد .چیزی
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به قل کارن چنگ انداخته بود .چیزی مثل قشب ...هر لحظه ف شارش بی شتر
می شااد .نه ...کامی نباید اینما می اومد .کامی از تاریکی می ترسااید .این
دخمه جای کامی نبود .بغضااش ترکید و زیر گریه زد .کامی یه دقیقه هم تنها
نمی موند .برای اینکه جایی مثل اینما باشااه خیلی کوچولو بود .دسااتمالی
بیرون آورد و روی صااورتش کشااید .نگاهش روی قاب کس باالی ساانگ ها
مکث کرد .یزاله ای که کام یار رو ب غ ل کرده بود .کامیار با اون صااورد
بچگونه و مظلوم که چشاام های همرنگ کارن داشاات .این بچه وسااچ دنیای
بزرگترها چه ه ن ا هی کرده بود؟ ماشین قرمزی که دوست داشت کنار قاب
کس جا خوش کرده بود .کارن ماشااین رو توی اتاقش پیدا نکرده بود نمی
دونست ممکنه اینما باشه .ماشین رو برداشت و به طرف صورتش برد .به گونه
اش چساابوند و گریه اش شاادیدتر شااد .این ماشااین رو برای آخرین تولدش
خریده بود .تولد چهارسااالگیش .تمام این یک سااال و خرده ای تاریخ های
مختلف رو نادیده گرفته بود ولی حاال این سنگ قبر سرد همه چیز رو بدجوری
به رخش می ک شید .تودلش رد شده بود و کارن چیزی براش نخریده بود .چه
بابای بدی که تولد پ سرش رو یادش رفته ...ما شین رو محکم توی ب غ لش
فشار داد .نمی تونست اشک هاش رو کنترل کنه.
مدتی گذشااته بود و کارن بی حرکت به نوری که از پنمره های کوچیک داخل
می اومد نگاه می کرد .اهمیتی به زمان نمی داد .همه چیز تموم شده بود .دنیا
به جلو حرکت می کرد و کارن نمی تونست متوقفش کنه .نمی تونست زمان رو
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به ق برگردونه .نمی تونسااات چیزی رو وض کنه .حقیقت همین دو تا
سنگ سیاه جلوی چشمش بود که هیچ جوری از زندگیش پاک نمی شد.
سااایه ای روی زمین افتاد .روی نوری که از در باز به ساانگ های کف افتاده
بود .کارن همچنان آروم ن ش سته بود .سایه نزدیک تر اومد و کنارش ن ش ست.
دستی روی شونه اش گذاشت.
 خوبی؟ به نظر خوبم؟ طبیعیه که نباشی!ماشین رو از ب غ ل کارن بیرون آورد .کارن مقاومتی نکرد .دوباره گوشه ای
کنار کس و گل ها برش گردوند.
 بیا بیرون! اینما خیلی سرده.ً
سرد بود یا نه؟ کارن اصش دقت نکرده بود .از جاش بلند شد و برای لحظه ای
نابت ایستاد تا سرگیمه اش از بین بره .لیلی زیر ب غ لش رو گرفت و بازوش
رو به طرف بیرون کشید .با هم سمت در رفتند اما کارن نزدیک در ایستاد و به
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ق برگشت .با نگاهی به سنگ ها دندون هاش رو با حرو روی هم فشار
داد .بعد م س تقیم سمت گل های باالی سر یزاله رفت و از شاخه بلندش
کرد .محکم روی ساانگ کوبید .ساابد و تزیین گل ها از شاااخه ها جدا شااد و
ً
گوشااه ای افتاد .باز گل ها رو برداشاات و کارش رو تکرار کرد تا کامش از هم
پاشید .لگدی روی سبد زد و به طرف در رفت .از جلوی لیلی که توی سکود
فقچ تماشا کرده بود گذشت و بیرون رفت .توی هوای خنک نفسی تازه کرد و
سراغ نزدیک ترین شیر آب رفت تا آبی به صورتش بزنه.
چند دقیقه بعد لیلی کنارش اومد و دسااتمالی به طرفش نگه داشاات .گرفت و
صورتش رو خشک کرد.
 االن بهتری؟ آره. لباس هاد خاکیه.گرد و خاک لباس هاش رو تکوند بین موهاش دساات کشااید و ساامت باال
مرتبشون کرد .نگاهی به سا ت انداخت یک سا ت گذشته بود.
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 نمی خوام برم خونه .حوصله ی خونه رو ندارم.لیلی بعد از مکث کوتاهی جواب داد :بریم رسااتوران یه چیزی بخوریم .می
تونی رانندگی کنی؟
 آره.ً
حاال واقعا سبک شده بود ولی می دونست تنها به خونه رفتن حالش رو بد می
کنه .با هم به طرف ماشین قدم زدند .لیلی پرسید :اگر یزاله زنده بود همه چیز
رو سرش خالی می کردی؟
 نمی دونم... ... من همیشه یه نفر رو پیدا می کنم که سرش خالی کنم.لیلی با پرسش به طرفش چرخید و ق افتاد .قدمی بردا شت و خودش رو به
کارن رسااوند .کارن ادامه داد :همون ماه اول رفتم سااراغ زنی که یزاله به
خاطرش این بش رو سرم آورد .دیوونه بازی در آوردم .هر چی سر زبونم اومد
گفتم .حرف هایی که تمام مرم از دهنم بیرون نیومده بود.
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 اون زن چکار کرد؟ً
 نمی دونم ...البد رفت خارج که فراموش کنه ...اصش برام مهم نیست. چرا اون رو مقًر می دونی؟ چون اون بود که بی جا کشااش داده بودا نمی خواسااات کاد کنیم .وگرنهً
ا صش ک سی نمی فهمید من که بهش قولی نداده بودم!! ...حالم از همه ی زن
ها به هم می خوره!
لیلی خیلی ناگهانی ساکت شد .برای کارن اهمیتی نداشت .اون هم یکی مثل
بقیه بود که به وقتش زهرش رو می ریخت .به ماشااین رساایدند .بدون هیچ
حرفی سوار شدند .بعد از خروج از قبرستون و ده دقیقه رانندگی توی سکود
کارن پرسید :کدوم رستوران بریم؟
لیلی جواب نداد .نگاهش کرد .چشمش به اون طرف شیشه بود .به هوای ابری
نزدیک یروب .دوباره پرسید :کما بریم؟
لیلی سرسری جواب داد :فرقی نداره.
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االن وقت نازخری و منت کشی نبود .کارن اگر دلش می خواست استاد چرب
زبونی بود ولی االن حوصااله نداشاات .بیساات دقیقه بعد جلوی یه رسااتوران
معمولی توی مسیر نگه داشت.
وقتی رو به روی هم پشت میزی تو طبقه ی دوم نشستند لیلی هنوز هم ساکت
بود و از چهره اش می شد خوند که دوست نداره اونما باشه .این اولین بار بود
با زنی بیرون اومده بود که دوست نداشت کنار کارن باشه! حتی موق سفارش
یذا منو رو باز نکرد و یذای کارن رو ساافارش داد .منتظر یذا بودند که کارن
ً
سکود رو شکست :قبش اینما اومدی؟
قرارهای شااام کارن همیشااه تو هتل انمام می شااد .بعد از دوران دانشاامویی
دیگه به رستوران های معمولی سر نزده بود .لیلی فقچ گفت :نه!
 فکر نکنم یذاش تعریفی داشته باشه. ... گرسنه اد نیست؟... -
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 چرا اون ها اینهوری نگاه می کنند؟ ...توجه کارن به میز نزدیکشااون بود .خانواده ای که هر پنج نفرشااون به کارن زل
زده بودند .اما لیلی به خودش زحمت نگاه کردن نداد .کارن گوشیش رو بیرون
آورد و خودش رو ساارگرم کرد .لیلی هم مشااغول همین کار شااد .حتی بعد از
آوردن سفارششون هم جو بینشون سنگین بود .کارن با تردید شروع به خوردن
کرد .هرچند یذا اونموری که تًااور می کرد بد نبود ولی اشااتهایی براش
ندا شت .از یذا خوردن توی سکود خوشش نمی اومد .نگاهی به میز کناری
انداخت و برای اینکه ساار صااحبت رو باز کنه گفت :فکر می کنم من رو تو
تلویزیون دیدند.
لیلی باالخره ساارش رو بلند کرد و نگاه بی تفاوتی به اون خانواده انداخت .به
حرف اومد :باید بهشون لبخند بزنی.
کارن ابرویی باال انداخت و لیلی بدون نگاهی بهش اضافه کرد :مردم همی شه
انتظار دارند بهشون لبخند بزنی!!
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انگار بیشتر در مورد خودش حرف می زد تا کارن.
 من برای خودم هم وقت ندارم ...چه برسه به مردم. تو این ًر روابچ مومی حرف اول رو می زنه. من بدترین روزهای مرم رو گذروندما از چیزی نمی ترسم.لیلی چشم از دیس یذا برداشت و به چشم های کارن زل زد.
 وقتی می تونیم یه دوست بزره داشته باشیم چرا یه دشمن بزره بسازیم؟کارن از اینکه لیلی رو به حرف واداشااته خوشااحال بود .با لحن شااوخ گفت:
من لبخند بزنم حله؟
 ... اخم های شما باز میشه؟ -بستگی داره چند درصد حالت ازم به هم بخوره!!
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کارن می دونساات مشااکل از همون یه جمله آب می خوره که توی ًاابانیت
گفته.
 من منظورم به زن ها بود نه دخترها!ً
 حتما االن من باید بگم «از کما مهمئنی من دخترم؟». بعد هم من بگم «کاری نداره امتحان می کنم!».چ شم های لیلی خود به خود در شت شد و کارن با شیهنت ا ضافه کرد :البته
من که انقدر بی مشحظه نیستم همچین چیزی بگم!
لیلی لبخ ند محوی زد و به خوردن ادا مه داد .خانواده ی میز ب غ ل بل ند
شاادند .موق بور از کنار صااندلی کارن خانم میانسااالی که همراهشااون بود
ایسااتاد و با گفتن «ببخشااید!» توجه کارن رو جل کرد .با خمالت شااروع به
صحبت کرد :و سچ یذا مزاحم شدم .من همه ی برنامه هاتون رو تو تلویزیون
دیدم.
کارن با نگاهی به چ شم های کنمکاو لیلی رو به زن لبخند بزرگی زد و ت شکر
کرد .تا به حال ادد به این کارها نداشت .سعی می کرد جاهای مومی و پر
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رفت و آمد توقف نکنه .زن ادامه داد :همه ی توصاایه هاتون رو هم مل کردم
آقای دکتر!
 چه الی. خودتون رو واسه خاطر این چشم تنگ ها ناراحت نکنید یه وقت.مشخص بود که گفتگوی کارن با روزنامه به چشمش خورده .کارن سر تکون
داد و زن گفت :ببخشید مزاحم شدم .بفرمایید!
 خواهش می کنم .ممنون.زن رفت .کارن گمان نمی کرد جریان زندگیش تا این حد پخش شااده باشااه.
لیلی گفت :دیدی سخت نی ست؟ این خانوم فردا به همه ی دو ست هاش خبر
میده که همون آقای دکتر تو تلویزیون رو دیده و چقدر هم که آدم فروتنیه!!
کارن آروم خندید و شونه باال انداخت .دوباره مشغول خوردن شدند.
بعد از پنج دقیقه کارن پرسید :درباره ی اون همسایه اد چکار کردی؟
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لیلی جوری نگاه کرد که انگار موضوع رو از ته چاه بیرون کشیده .کارن دوباره
به یاد ش جمعه افتاد که از خودش ضعف ن شون داده بود .تو شرایچ ادی
ماجرا رو زیر سبیلی رد می کرد ولی این شرایچ مربوط به لیلی بود مربوط به
م شاورش .قرار نبود به زنی نزدیک ب شه .می تر سید این دختر جور دیگه ای به
قضاایه نگاه کنه و نیازهای گاه و بی گاهش رو به شااق و اشااقی ربچ بده.
حداقل خوشااحال بود که قبل از کار دادن دسااتش تونسااته پسااش بزنه! لیلی
خیلی خون سرد به حرف اومد :یه جورایی تهدیدش کردم که اگر تکرار کنه هم
به پلیس خبر میدم هم به زنش.
 اگر آدم باشه از اون ساختمون اسباب کشی می کنه. نمی دونم. این دفعه که خانواده اد اومدند... نه نمی خوام نگرانشون کنم. پس چفت و بست خونه اد رو محکم کن!ً
 -فعش دست و بالم بسته است.
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کارن چنگان رو روی هوا نگه داشت و به دیس برگردوند .لیلی ریلکس مشغول
خوردن بود .چنگالش رو پایین آورد و ادامه داد :هر چی در میارم خرج خودم
و خونه و اجاره ی دفتر میشااه .اگر هم چیزی ته اش بمونه میره واسااه رفت و
آمد و کارهای موسسه.
م شغول برش گو شت شدا نف سش رو با آه بیرون داد و ا ضافه کرد :چند ماهه
هیچی پس انداز نکردم ...مگه از مددکاری و مشاوره چقدر درمیاد؟! از بعضی
ً
ها هم دلم نمیاد پول کامل بگیرم ...اصش اوضا یه!
خنده ی تو دل برویی کرد و چنگال رو توی دهانش گذاشاات .داشاات درد دل
می کرد؟ با کارن؟ از کی تا حاال رفتار کارن انقدر زنونه شااده بود که همچین
اجازه ای بده؟! یا شاید منظور خا صی دا شت! ...یذا رو قورد داد و با حالت
ً
پر از شیهنتی که قبش تو صورتش ندیده بود گفت :باید دنبال یه شوهر پولدار
بگردم!
دوباره خندید اما با نگاه دقیقی به صورد کارن خنده اش خ شک شد .گفته
بود «شااوهر پولدار» .کارن چه انتظاری داشاات؟ یه زنی از کره ی مریخ که با
همه ی دنیا فرق داشااته باشااه؟ نه آدم ها همه دنبال یه چیز بودند و لیلی هم
استثنا نبود .کارن با تاکید گفت :شوهر پولدار؟!

738
 ... وقتی زنی باهاد مهربون میشه فقچ دنبال یه چیزه! ... برای رسیدن بهش دست به هر کاری میزنه. ... باید به همچین کیس هایی تو دفترد برخورده باشی نه؟ ... کم کم بهت نزدیک میشن یه جوری که نفهمی از کما خوردی. کارن!! -شاید ماجرای در باز خونه اد هم ساختگی بود؟ ...که ش ببرمت!
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لیلی تمام مدد با چشم های بی روح به صورد کارن زل زده بود .چشم هاش
کمی ساارخ شاااده بود که به نظر کارن چیز میبی نمی اومد .هر آدمی که
د ستش رو ب شه همچین کس العملی ن شون میده .کارن انقدر از د ست آدم
های دور و برش کشاایده بود که می دونسااات هیچ کاری از هیچکس بعید
نیست.
لیلی پلک زد .قهره ای روی گونه اش چکید و نگاهش رو روی فرف انداخت.
چنگال رو ول کرد که با صاادا توی فرف افتاد .کیف و پالتوش رو برداشاات و
بلند شد .کارن کمی گیج شده بود و نمی دونست باید چه حسی داشته باشه.
لیلی با قدم های تند داشت سمت پله ها می رفت .کارن دستی روی پیشونیش
کشید و تارهای افتاده ی موش رو ق داد .انگار زیاده روی کرده بود ولی چه
بهتر که با ث می شد هر دو از سردرگمی بیرون بیان .حتی اگر کشش و شقه
ای هم بینشون بود که کارن مهمئن بود از طرف خودش نیست باز هم صورد
مساائله پاک نمی شاادا کارن قًااد ازدواج ممدد نداشاات و لیلی هم اهل
خوشااگذرونی و روابچ آزاد نبود ...ختم کشم! دوباره همون حس بد ساارایش
اومده بود .باید به خونه می رفت و فکر می کرد.
از جا بلند شد و سمت خروجی رفت .فکر می کرد لیلی تا االن رفته باشه اما
پایین پله ها بود .جلوی مرد متًااادی داشااات کارد می کشااید .خون از
ًبانیت زیر پوست کارن دوید و به طرفش پا تند کرد اما وقتی رسید دیر شده
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بود .لیلی کارد رو توی کیفش فرو برد و رساایدش رو توی مشاات مچاله کرد.
کارن ًبی پرسید :چکار می کنی؟!!
جوابی نداد و بدون نگاهی از رسااتوران بیرون زد .کارن دندون هاش رو روی
هم فشااار داد .هیچوقت فکر نمی کرد یه حرکت به این سااادگی انقدر یرورش
رو جریحه دار کنه.
35
نساایم نگاهش رو از روی اسااامی گذروند و بعد رو به خانوم پرچمی گفت:
یعنی خیلی بیشتر از این تعداده؟
 نه ...یکی دو مورد اضافه میشه .لیست کامل رو مریم قراره شنبه بیاره. پس این ها رو به حساب سرپرست خانوار میاریم؟ً
 فعش آره ...اگر بتونیم کمک دولتی هم بگیریم که دیگه بهتر؟ -اهوم.
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 من هم می تونم...چند ضااربه به در خورد .هر دو ساامت در دفتر نگاه کردند و حرف پرچمی
ناتموم موند .کارن توی چارچوب ای ستاده بود .بر کس همی شه از اون ما سک
کذایی خبری نبود .نساایم روش رو برگردوند و به برگه های توی دسااتش نگاه
کرد .صدای کارن رو شنید :میشه چند لحظه خانوم محسنی رو قرض بگیرم؟
نساایم ساارش رو بلند کرد و خانوم پرچمی نگاه معنی داری به نساایم انداخت.
بعد از افتضاااح توی رسااتوران حتی یه زنگ هم برای ذرخواهی نزده بود و
نسیم خیال می کرد امروز به موسسه نمیاد ...ولی زودتر از همیشه اومده بود.
سااشم نکرده بودند کنار هم نرفته بودند حاال می خواساات نساایم رو قرض
بگیره!!! خانوم پرچمی جواب داد :اجازه ی ما هم دست ایشونه.
ً
و به ن سیم لبخند زد .ن سیم جواب لبخندش رو داد و از جاش بلند شد .ا صش
نمی خوا ست جوری رفتار کنه که ک سی از د وای بین شون بویی ببره .وقتی در
رو پ شت سرش ب ست منتظر به کارن خیره شد که بعد از یک دقیقه به حرف
اومد :از اینما رفتم اون ساار دنیا همه ی کارتن ها رو بار زدم آوردم ...با
ماشین خودم!
-خ ؟
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 خ ؟؟!! ...خسته شدم. می خواستی نری. وض تشکرته؟ مگه واسااه من کردی؟ خانوم مدیر ازد خواساات می تونسااتی بگی «نمیتونم».
 آخرش هم همینه دیگه. خودد قبول کردی. اگر خودم قبول کردم حاال خالی کردن بار رو قبول نمی کنم!!!نسیم ابرو باال انداخت و کارن هم با حرو گفت :حرفی هست؟
 کماست؟ -چی؟ کارتخوان؟ می خوای پول بارکشیم رو حساب کنی؟
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در حالیکه از کنارش با سر ت سمت خروجی راهرو می رفت و ا شاره اش به
رستوران رو نشنیده می گرفت جواب داد :ماشینت!!
کارن دنبالش راه افتاد و نسیم قدم هاش رو تندتر برداشت .از سنگفرش حیاط
بور کرد و بیرون رفت .ماشااین کارن نزدیک در پارک بود .پشااات لندکروز
ایستاد و گفت :باز کن!
 ... باز کن بار رو خالی کنم!کارن فقچ با لبخند بهش نگاه می کرد .نسیم دوباره گفت :باز کن!
جلوتر اومد و در رو باال داد .صندلی های ردیف ق رو جم کرده بود تا جا
برای کارتن ها باز بشااه .نساایم یکی از کارتن ها رو بلند کرد .اونقدرها که فکر
می کرد سنگین نبود .یه سری شوینده و خوار و بار وزن زیادی نداشت .کارتن
رو سامت در موساساه برد .کارن هم دوباره دنبالش حرکت کرد .وساچ حیاط
گفت :چیه؟ ...یهو رفتارد وض شد.
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نساایم ممبور نبود جوابش رو بده .به خاطر یه شااوخی کوچیک توی رسااتوران
الم شاانگه راه انداخته بود اگر حرفی خارج از کار نمی زدند تنشاای هم پیش
نمی اومد.
 دیدی بازیگریت رو من تانیری نداره بی خیال شدی؟از پله ها باال رفتند و وارد ساختمون شدند .کارن صداش رو پایین آورد.
 دوباره برگشتی سراغ اخم و تخم کردن هاد؟ن سیم دندون هاش رو روی هم ف شار داد و سعی کرد ساکت بمونه .کارتن رو
سمت انباری انتهای راهرو برد .با آرنج روی د ستگیره ف شار داد و وقتی د ست
کارن برای باز کردن در جلو اومد با اخهار گفت :خودم می تونم!
کارن دستش رو ق کشید و زمزمه کرد :حاال بیا بزن!
ن سیم توجهی نکرد و وارد انبار شد .کارتن رو گو شه ای روی زمین گذا شت و
سمت در برگشت اما کارن در رو پشت سرش بست و بهش تکیه داد .نسیم با
خونسااردی گقت :بهتره هر حرفی داری زودتر بزنی! تا کساای متوجه اینما
بودنمون نشده!!!

به من بگو لیلی

745

کارن نفسش رو بیرون فرستاد و با همون خونسردی نسیم شروع کرد :تو چرا
ً
تازگی زودرنج شدی؟ قبش به دل نمی گرفتی!
ً
 قبش تو حالت انقدر خوب نبود! االن با منظور حرف می زنی! نه. آره. ببین لیلی! من هیچ ک سی رو ندارم باهاش حرف بزنم .فقچ توئی .نمی خوامرابهه مون خراب بشه .تازه حال و روزم یه کم قابل تحمل شده .می فهمی؟
 ... می خوام همین رابهه ی دوسااتانه ی معمولی حفظ بشااه .خودد گفتی مثلدو تا انسان نه زن و مرد...
 اونی که با یه شوخی ساده ی من مغزش رفت سمت آویزون شدن و ازدواجو خدا می دونه کماهای دیگه ...تو بودی نه من!

746
کارن آروم خندید و تکیه اش رو از در بردا شت .در حالیکه د ست هاش رو از
جی بیرون می آورد گفت :تقًیر خودته!
قدمی جلوتر برداشااات اما نساایم که دیگه زبان چهره و تک تک اندامش رو
متوجه می شد ق رفت و د ستش رو به ن شونه ی ای ست باال آورد .اخمی
روی صااورد کارن نشااساات .هر دو به هم خیره موندند و نساایم سااکود رو
شکست :دوست های معمولی دست ها و ل هاشون رو کنترل می کنند!
کارن ابرویی باال انداخت و گفت :خودد یه جوری نگاه می کنی ...انگار اگه
ن

و سمت ناامیدد کردم!!

 یه لهفی کن این لم تعبیر نگاهت رو واسه خودد نگه دار!دوباره سکود برقرار شد .کارن باالخره ق رفت و با گفتن «حق با توئه» در
ً
رو باز کرد .نساایم فورا بیرون رفت تا بق یه ی کارتن ها رو ب یاره .کارن هم
همراهش حرکت می کرد .ما شین رو قفل زده بود .ن سیم چ شم یره ای رفت و
کارن گفت :چکار کنم؟ ولش کنم به امون خدا؟
 -دو دقیقه دنبال من نیای و اینما وایسی تموم میشه.
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 نمی خوام ...مگه من نگهبان جنس های شمام؟در ماشین رو باز کرد و نسیم شروع کرد به روی هم گذاشتن همه ی کارتن ها
جلوی در حیاط .کارن به ستون پشتی ماشین تکیه زد و دست به سینه ایستاد تا
رفت و برگشت های نسیم رو برانداز کنه.
 هنوز بهم دفترچه ی نو ندادی. دیگه ضروری نیست. چرا؟ن سیم حوصله ی توضیح دادن ندا شت .کارن دوباره بی ربچ پرسید :به ماهان
درباره ی همسایه اد گفتی؟
 ... به نفعته بگی.... -
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 دست و دل بازه .واسه خونه اد خرج می کنه. ... جوون تر از من هم هست. ... باهاش میری خارج. ... مگه دنبال شوهر پولدار نبودی؟!ً
نسیم سر جاش متوقف شد و نگاهش کرد .مثش همین چند دقیقه پیش در این
مورد حرف زده بود ند ...ام یدوار بود اخم روی صااورتش به ا ندازه ی کافی
واضح باشه .با آرامش کارتن رو کنار بقیه گذاشت و در حالیکه سمت ماشین
می رفت گفت :آره ...کیس مناسبیه.
 -با هم میرید اون ور آب ده تا بنگاه خیریه باز می کنید!
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 بدفکری نیست ...باهاش در میون میذارم. دیگه هم تا آخر مر چشمت به من نمی افته.ن سیم کارتن دیگه ای بلند کرد و حرفی نزد .کارن نزدیک گو شش گفت :چیه؟
ناراحت شدی زیزم؟
کارتن رو ساار جاش برگردوند و گفت :چرا ناراحت؟ دوسااات های معمولی
هیچوقت قه رابهه نمی کنند.
 اهوم ...سالی یه ایمیل تبریک ید و تولد و ...نه لیلی خانوم؟ دوست داری من هم صداد بزنم «ممنون»؟ ... خیلی هم بهت میاد!کارن خنده ی کوتاهی کرد و جواب داد :ممنون که اسم نیست.
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 «فرهاد» خوبه؟ فرهاد چه ربهی به لیلی داره؟ همین که «کارن» نباشه یعنی ربچ داره!کارن ساااکت شااد .چند نانیه به هم نگاه کردند و بعد نساایم کارتن رو دوباره
برداشاات و برد .شاااید واقعا حسااش توی چشاام هاش پیدا می شااد و به کارن
چیزی می فهموند که گاهی اینهوری بی پروا نگاه می کرد .نسیم از این ضعف
ناخودآگاهش در مقابل این مرد متنفر بود .سمت ماشین برگشت .کارن داشت
کارتن آخر رو بیرون می آورد .نسیم به طرفش رفت و گفت :خودم می برم.
 خیله خ حاال ...فهمیدیم نیازی به من نداری! گفتم می برم.کارتن رو ساامت خودش کشااید که بلند کنه ولی کارن دوباره کارتن رو ق
برد .نساایم می خواساات حداقل تو این مورد نابت کنه که حرف حرف اونه.
حاال که همه ی بسته ها رو برده بود آخری رو هم می برد .کارتن رو محکم تر
کشااید .لبه اش به زیر صااندلی ها گیر کرد و صاادایی داد .کارن با چشاام های
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یرق خنده گفت :شکستی! خسارتش رو می خوام ...وض مالیت هم که خدا
رو شکر خوبه.
 ... کارتخوان بیارم؟لبخند کمی روی صااورد نساایم نشااساات و کارتن رو برداشاات .کارن آروم
خندید و ق نشینی کرد .دست هاش رو به نشونه ی تسلیم باال آورد و گفت:
آشتی کردیم نه؟
 من بچه نیستم که با کسی قهر کنم. با من می کنی.نسیم سری تکون داد و سمت بقیه ی کارتن ها رفت .کارن ناگهان ساکت شده
بود با کنمکاوی نگاهی به طرفش انداخت .به نقهه ای توی ماشااین زل زده
ً
بود .نسیم برای لحظه ای خیال کرد واقعا آسیبی به ماشین زده .کارتن رو پایین
گذا شت و با احتیاط به طرف ما شین رفت .کارن هنوز چ شم نچرخونده بود.
نسیم پرسید :چی شده؟
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جواب نداد .جلوتر ر فت و رد ن گاه کارن رو دن بال کرد .چشاامش به توپ
کوچیک چهل تیکه ای افتاد که هم اندازه ی توپ پینگ پونگ بود .با زنمیری
به چ سبونک و صل می شد .انگار موق جا به جایی از زیر صندلی ها بیرون
اومده بود .ن سیم نرر سیده هم می دون ست که توپ مال کیه ولی جر د حرف
زدن نداشاات .کارن خیلی یمگین به توپ نگاه می کرد .باالخره چشاام ازش
برداشت و به طرف نسیم برگشت .لبخند محوی زد و گفت :من خوبم.
ن سیم سر تکون داد و کس العمل کارن رو برر سی کرد .اگر همون آدم اوایل
آشناییشون بود توپ رو توی جوی آب مینداخت و بعد سر زمین و آسمون یر
می زد ولی دست دراز کرد و توپ رو برداشت .توی دستش چرخوند و گفت:
هیچوقت نمی تونم فراموشش کنم.
 نباید هم فراموشش کنی ...هیچکس بچه اش رو فراموش نمی کنه! این رو از توی سوک سوک در آورده بود .دو سا ت گریه کرد که بچسبونم روشیشه ی جلو .من از این چیزها بدم می اومدا ازش گرفتم پرتش کردم ق .
نف سش رو بیرون فر ستاد و توپ رو توی م شتش ف شار داد .دوباره چ شم هاش
سرخ شده بود و قل ن سیم بی اختیار ف شرده می شد .درگیری اطفی حین
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درمان خیلی ییرحرفه ای بود و ن سیم نمی دون ست چهور تمومش کنه! کارن
دوباره با صدای گرفته گفت :کامیار کوچیکم رو زدم.
 ... یعنی هیچوقت من رو می بخشه؟ن سیم روی شونه اش د ست گذا شت و گفت :معلومه که می بخ شه بچه ها
مهربون ترند.
 پدر و مادر ها فکر می کنند بچه ها وقتی بزره شاادند همه چیز یادشااونمیره ...ولی شاید بزره شدنی در کار نباشه.
 کارن! یزاله حق داشت بچه رو با من تنها نذاره. کارن این حرف رو نزن!کارن فقچ دستی روی چشم هاش کشید و حرفی نزد .بی توجه به نسیم پشت
فرمون نشست .خم شد و سرش رو روی فرمون گذاشت .نسیم بهش فرصت
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فکر کردن داد و تنهاش گذاشااات .کارتن ها رو یکی یکی داخل انبار برد و
دوباره ساامت ماشااین برگشاات .کارن بی حال به صااندلی تکیه داده و به توپ
چ سبونده به شی شه خیره نگاه می کرد .ن سیم در ما شین رو باز کرد و گفت:
خودد رو سرزنش نکن! همه ی باباها بعضی وقت ها بداخشق میشن.
و با فکر کارن توی نقش بابا لبخند زد .کارن ضااربه ای به توپ زد تا تکون
ً
بخوره .ن گاهش رو از توپ گرفت و به نساایم دو خت .گ فت :نه ه مه .مثش
ماهان...
ن سیم پلک هاش رو روی هم ف شاری داد و باز کرد .پرسید :با جدل شما دو تا
کسی زنده نمیشه! ...چرا انقدر همدیگه رو می کوبید؟!!
 مگه اون هم من رو می کوبه؟پوزخندی زد و ادامه داد :شاااید چون زنی که دوساات داشاات من رو انتخاب
کرد.
نسیم برای چند نانیه به صورتش زل زد .کنمکاو شده بود ولی چیزی نررسید
در وض تًاامیمی گرفت که بعد از تموم شااادن کارش تو دفتر پرچمی و
خداحافظی ملیش کرد .سااوار ماشااین شااد و یک راساات به طرف ویشی
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خانوادگی ماهان روند .از پرچمی شنیده بود که ماهان برای کاری به پاکدشت
ً
رفته می دونساات احتماال تا شاا به خونه برنمی گرده .امیدوار بود که بتونه
بدون جل توجه یه پرسموی ساده از خدمه ی خونه بکنه و سوال های لعنتی
ذهنش رو به جواب برسااونه .نمی تونسااات ناراحتی کارن رو حس کنه و بی
تفاود بمونه .نساایم حتی برای یزاله هم بدجوری متاسااف بود ...ماشااین رو
جلوی در ویش پارک کرد .زنگ زد و بعد از مدد کوتاهی صاادایی از پشاات
آیفون جواب داد :بله؟
ن سیم سمت دوربین چرخید و گفت :من مح سنی ه ستم چند وقت پیش با
دکتر شفیق اومده بودم.
زن نسیم رو شناخت و نسیم سری پرسید :آقا ماهان تشریف دارند؟
 نه خانوم .هنوز نیومدند. می تونم داخل منتظر بمونم؟ بله بله ...بفرمایید!منتظر موند تا سرایدار در رو باز کنه .زیاد طول نک شید که مرد جلوی در اومد.
ً
راه رو به نسیم نشون داد و خودش سر کارش برگشت .با اینکه قبش اینما اومده
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بود احساااس یریبگی می کرد .می دونساات زندگی برای خدمه ی اینما هم
کار راحتی نیست وقتی می دونستند چه فاجعه ای اینما اتفاق افتاده .احساس
سرما می کرد .یقه ی پالتو رو باال کشید و وارد ایوان و سرسرای خونه شد .اگر
ماهان ساار می رسااید باید دلیلی برای اومدن جور می کرد .می تونساات روند
درمان کارن رو بهونه کنه ...وارد سااالن خونه شااد و بلند گفت :ببخشااید!...
سشم!
از طرف دیگه ی سااالن همون خدمتکار قبلی ساامتش اومد و گفت :سااشم
خانوم.
ً
با تعم به نساایم نگاه می کرد .احتماال ماهان مردی نبود که پای زن ها به
خونه اش باز باشه .زن جوون تری از راهروی انتهایی سالن داخل شد که دفعه
ی قبل اینما نبود .اون هم با تعم نسیم رو برانداز می کرد .زن اول به خودش
اومد و تعارف به نشستن کرد .پرسید :چی میل دارید خانوم؟
 هیچی .زحمت نکشید!زن رو به زن جوون تر گفت :برو چایی بریز براشون!
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زن جوون چشم گفت و رفت .زن مسن تر که کت و دامن بلند زرشکی پوشیده
بود به نسیم گفت :ماهان خان امروز دیر میان .خبر نداشتید؟
 نمی دونستم تا کی بیرونند. بله .من االن به موبایل آقا زنگ می زنم... نه نه! مزاحمشون نشید خواهش می کنم. آخه باید واسه شام بررسم. من برای شام نمی مونم. پس ...کنار بخاری منتظر باشید اینما یه کم رطوبت داره. بله.با دست به مبلی اشاره کرد و «با اجازه» ای گفت .خواست سمت راهرو برگرده
ولی نسیم سری گفت :ببخشید! من یه کم می ترسم میشه بمونید؟
زن چشم هاش رو ریز کرد و گفت :پس از قًه ی پارسال خبر دارید؟!
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نسیم سر تکون داد و حاال که سر صحبت باز شده بود وقت رو ینیمت شمرد
و صحبت رو ادامه داد :بله ...خبر دارم.
زن آهی کشااید و با هم روی مبلمان ساالهنتی گوشااه ای از سااالن نشااسااتند.
سکود زن طوالنی شد و نسیم دوباره گفت :متاسفانه فاجعه ی بدی بود.
ً
زن ساار تکون داد .فاهرا خدمه ی اینما ادد به حرف زدن با مهمون ها
نداشااتند .نساایم که هنوز توی فکر جمله ی کارن بود تیری توی تاریکی
انداخت :زن بیچاره بین دو تا مرد گیر کرده بود.
زن نگاهی به ن سیم انداخت و بعد گفت :همون وقتی که خانوم بزره و دکتر به
رحمت خدا رفتند یزاله خانوم هم رفت...
با افسوس ادامه داد :اون دو سال که زندگی نکرد ...مره تدریمی بود خانوم.
 بله .من هم همین فکر رو می کنم. -از ماهان خان شنیدید؟
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 بله .تا حدودی خبر دارم. هی! دختر بیچاره تا به اون ساان رساایده بود خنده از لبش نیفتاده بود ...بعدگفتند افسردگی گرفته ...چه می دونم مریض شده .مشت مشت قرو...
 دنیاست دیگه .همیشه به وفق مراد نیست. -بله.

کمی از یخ زن آب شاااده بود و حاال راحت تر حرف می زد .ادامه داد :یه بار
نًاایحتش کردم گفتم این داروها رو نخور! به خدا بدترد می کنه ...دلم می
سوخت ...سرم داد زد.
گو شه ی رو سری گلدارش رو بلند کرد و زیر چ شمش ک شید .ا ضافه کرد :به
ً
خاطر مریضاای بود .قبش یه صاادیق جون می گفت هفت تا از ب غ لش در
می اومد.
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ً
 درسته حتما دست خودش نبوده. آخه ماهان خان می بردش مه  ...یزاله خانوم هم شاااک نمی کرد به کاردکتر .خواهر و برادر جون شون وا سه هم در می رفت ...آخه دکترهای این دوره
زمونه چی حالیشااونه؟! دیروز رفتم دکتر واساااه معده ام یه چیزی داده بدتر
حالت تهوع می گیرم!!
نساایم برای اینکه بحث منحرف نشااه گفت :چرا یزاله خانوم با شااوهرش دکتر
نمی رفت؟
 آقای دکتر زیاد خونه نمی موند .همه اش د وا داشااتند همون بهتر که نمیموند .ماهان خان بی سر و صدا می بردش یه مه آ شنا نمی خوا ست همه
جا درز کنه.
 به خاطر آبروی پدر مرحومش بوده. -بله ...حق داشت واال .مردم هزار حرف می زنند.
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ن سیم مدام می خوا ست فکرهای بد رو از ذهنش دور کنه اما نمی تون ست .هر
دو برای مدتی ساااکت شاادند .بعد نساایم پرسااید :بیماری یزاله خانوم خیلی
شدید بود؟ گاهی ود می کرد؟
 آره .شاادید شااده بود .یه بار خانوم جلوی همه شااوهرش رو ساار بچه تهدیدکرد! جلوی همه ترسوندش ...استغفرالله...
نگاهی به ساامتی از سااالن انداخت که با راهروی پهنی به اسااتخر می رسااید.
حالتی از استرس و ترس توی صورتش نشست و زمزمه کرد :خدا ازش بگذره.
به دیوانه حرجی نیست.
نسیم سوال توی سرش رو چند بار مزمزه کرد و باالخره پرسید :آقا ماهان هم از
تهدید خبر داشت؟
زن سر تکون داد و گفت :یزاله خانوم همه چیز رو به آقا می گفت.
 چه خوب که حداقل یه نفر رو داشت باهاش راحت باشه.زن لبخند زد و مثل اینکه ذهنش سمت خاطره های دور رفته باشه جواب داد:
بله .ماهان خان خیلی یهویی از ایران رفت یادم نمیره چقدر اصاارار کرد که
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یزاله رو هم ببره چقدر یزاله گریه کرد ...خانوم بزره نذا شت .شاید اگر می
رفت خارجه تقدیرش این نمی شد .خدا می دونه.
دوباره بینشون سکود شد .نسیم جواب سوال هاش رو گرفته بود ولی جواب
ها سوال های بی شتری رو به ذهنش می ک شوند و کاری هم از این زن م سن
برنمی اومد .به سا تش نگاه کرد و گفت :بهتره من برم .دیروقت شده.
 هنوز دم یروبه.ً
 راه من دوره .من خودم بعدا باهاشااون تماس می گیرم یه وقت دیگه مزاحممیشم.
 هر طور خودتون صشح می دونید.همراه ن سیم بلند شد و تا سرسرا بدرقه اش کرد .موق جدا شدن ن سیم گفت:
الزم نیست حرف هایی که زدیم به گوش آقا ماهان برسه ...نمی خوام دایشون
دوباره تازه بشه.
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بهانه ی بیشااتری به ذهن نساایم نمی رسااید .خوشاابختانه زن ساار تکون داد و
گفت :چشم ...هرکس جای آقا بود تا حاال از ایران رفته بود .آقا کافم که یه ماه
نشده رفت ای کاش من هم همون موق رفته بودم پیش برادرهام.
 آقا کافم؟ نگهبون قبلی .ترسیده بود یه ماه هم طاقت نیاورد بمونه. خدا صبر بده! ان شاال. با اجازه. خوش اومدید.ن سیم سری تکون داد و به طرف خروجی پا تند کرد .خودش هم کم نتر سیده
بود و حال و هوای اینما رو اصش دوست نداشت .لحظه ای سر چرخوند و به
پنمره های تمام شی شه ی ا ستخر نگاهی انداخت .گو شه ی ساختمون بود و
ً
می شااد تشااخیص داد که بعدها به بنا اضااافه شااده .مهمئنا پدر ماهان موق
اضافه کردنش فکر نمی کرد داستانش به اینما ختم بشه .با بیشترین سر ت از
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جلوی نگهبان خونه رد شاااد و بیرون رفت .هر لحظه ممکن بود ماهان ساار
برسه .خودش رو به ماشینش رسوند و روشن کرد.
وقتی وارد پارکینگ کوچیک آپارتمانش شد هنوز هم فکرش درگیر حرف های
ً
زن بود .چهور باید ق ضاود می کرد .ا صش در جایگاهی بود که حق ق ضاود
داشته باشه؟ از ماشین پیاده شد و با دیدن خانواده ی احمدزاده لحظه ای مکث
کرد تا زودتر بور کنند .اما ساامت پارکینگ اومدند و نساایم ممبور شاااد
احوالررسی کنه .سرد و رسمی برخورد کرده بود و ق ًد رفتن سمت پله ها رو
داشت که خود آقای احمدزاده صداش زد .نسیم که بعد از صحبت با خدمتکار
حال خوشای نداشات پلک هاش رو برای لحظه ای روی هم فشاار داد و بعد
سمتشون چرخید.
 بله؟ً
 احتماال از ماه های بعد شارژتون رو باید تحویل بقیه ی همسایه ها بدید!برای اولین بار هاله ای از کینه رو توی چشم های مرد می دید .پرسید :چهور؟
همساارش با ابروی باال رفته و نگاه تحقیرآمیز جواب داد :خونه رو گذاشااتیم
واسه فروش!
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نسیم اخم کوچیکی کرد و رو به احمدزاده گفت :جدی؟ چرا؟
احمدزاده با تاکید روی «مزاحمت» جواب داد :خواستیم رف مزاحمت کنیم!
زن پشت چشمی برای نسیم نازک کرد و در حالیکه بازوی شوهرش رو سمت
ماشینشون می کشید گفت :می خواییم یه خونه ی بزرگتر بگیریم!
نسیم پوزخندی زد و گفت :به سشمتی.
سمت پله ها چرخید و با مله م سیر رو طی کرد .معلوم نبود چه حرف هایی
تحویل زن بیچاره داده که طرز حرف زدنش زمین تا آساامون وض شااده بود.
برای نساایم اهمیتی نداشاات .بعد از برخورد با یکی دیگه از همسااایه ها وارد
خونه شد .بشفاصله بعد از وض کردن لباس هاش پیامکی به کارن فرستاد و
حالش رو پر سید .اما وقتی جوابی نیومد برای حا ضر کردن شام به آ شرزخونه
رفت ...چیزی که بتونه با این بی اشتهایی از گلوش پایین بفرسته.
با صاادای زنگ در گوجه ها رو روی میز ول کرد و بیرون رفت .اگر کارن بود
باید چکار می کرد؟ مگه قرار نبود احساساد رو کنار بذارند؟ شاید لحن پیام
جوری بود که نباید! اما پشاات در کارن نبود ماهان بود و نساایم نمی دونساات
باید دکمه ی آیفون رو بزنه یا نه .بشخره در رو باز کرد و با شااال جلوی ورودی
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ایستاد .سعی کرد خونسردیش رو حفظ کنه .ماهان مرد بی فکر و پرخاشگری
نبود ولی آیا شخًیتش همینی بود که نسیم می شناخت؟! وقتی وارد آپارتمان
شد از فاهرش نمی شد چیزی رو ت شخیص داد .ن سیم کاناپه ای رو تعارف
کرد و ماهان رد کرد.
 چرا نمیشینید؟ زیاد نمی مونم .اومدم یه چیزی رو بدم و برم.ً
نسیم آب دهانش رو قورد داد و سعی کرد شماع بمونه .حتما خدمتکارها در
مورد اومدن نسیم باهاش حرف زده بودند .ماهان کیفش رو باز کرد و پاکتی رو
بیرون آورد .به طرف نسیم گرفت و بدون مقدمه گفت :بفرمایید!
 بله؟ مدارک پزشکی یزاله است.... -
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 اگر از خودم خواسااته بودی می دادم .احتیاجی نبود خدمه ی خونه ام روبازجویی کنی!!!
ن سیم ل باز کرد که حرفی بزنه اما پ شیمون شد .ماهان پاکت رو تکون داد و
گفت :بگیر!
 ... بخون ببینم را ضی می شی؟ د ست از زنده کردن خاطره های بد برمی داری؟دست از نمک پاشیدن به زخم همه برمی داری؟
ً
 من واقعا...ً
 تو واقعا چی؟ ... بگیر!!نسیم با شرم دست دراز کرد و پاکت رو گرفت.
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 بهت گفتم هر وقت خواستی بیای خونه ام نگفتم پیرزن بیچاره رو بازجوییکنی.
 من فقچ ترسیدم ازش خواستم کنارم بمونه .صحبت گل انداخت. تر سیدی؟! ...تو داری تو شهر یریت تنها زندگی می کنی انتظار داری باورکنم ترسیدی؟
نسیم حرفی نزد .از کنمکاوی بی جاش پشیمون شده بود .ماهان پوزخندی زد
ً
و گفت :البته من اصااش تعم نمی کنم ...وقتی پای کارن میاد وسااچ من از
هیچی تعم نمی کنم.
 کارن؟! بله کارن!! ... این وضاای با همه ی زن ها همین کار رو می کنه .خواهر من رو دیوونهکرد ...حاال نوبت توئه!
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نساایم همچنان سااکود کرده بود .ماهان هم ساااکت شااد و برای چند نانیه به
صورد نسیم خیره نگاه کرد بعد گفت :خدای من!...
 چیه؟! تو من رو یاد یزاله میندازی .اون هم... ... نباید تو رو معرفی می کردم ...من رو ببخش!نگاه خیره و زمزمه های ماهان نسیم رو می ترسوند .آب دهانش رو قورد داد.
ماهان دوباره گفت :زن های اطرافش کم کم قلشون رو از دست میدند!
 آقای یری نواز!! مراق حرف زدنتون باشید!ماهان نفس میقی کشااید و ساار تکون داد .بعد از یک دقیقه گفت :خیله
خ  ...هر چی می خوای ازم بررس!
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ن سیم مکثی کرد و فکرش سمت یکی از سوال های توی ذهنش رفت .ماهان
حق داشاات .دو تا آدم متشااخص گفتگو می کردند ساارک نمی کشاایدند .به
حرف اومد :چرا ...چرا اون روز نذاشااتی کارن که دکتر بود به جنازه ها نزدیک
بشه؟
ماهان پوزخندی زد و به طرف دیوار چرخید .صااورتش توی هم رفت و شااونه
هاش افتاد .نسیم از سوالش پشیمون شد .آروم پرسید :حالتون خوبه؟
ماهان سر تکون داد و وقتی دوباره به طرف نسیم رو کرد اصش شبیه آدم هایی
که حال شون خوبه نبود .با د ست حلقه های ا شک رو از چ شم هاش کنار زد و
با صاادای گرفته گفت :فکر می کنی من هر روز خودم رو به خاطر این جریان
سرزنش نمی کنم؟
 ... که وقتی آمبوالنس زیزامون رو می برد ما مثل سگ و گربه می جنگیدیم؟ ... -اون که زودتر از من رسیده بود! ...من که اولش نبودم.

به من بگو لیلی

771

 ... می خوای بلیچ هواپیمام رو چک کنی!ن سیم تا به حال ماهان رو انقدر یمگین ندیده بود و اینکه با ث تازه شدن این
داغ خودش بود ذابش می داد .آروم گفت :خواهش می کنم آقای یری نواز!
من ذر می خوام.
ماهان برای صاف کردن صداش سرفه ای کرد و گفت :می دونی ...مردم فکر
می کنند آدم هایی که دردشون رو جار نمی زنند درد ندارند!
 ... باید کار و زندگیت از هم براشاااه ...بیفتی به جون همه ...تا بفهمند حالتبده!
 بشینید خواهش می کنم! همین جا راحتم ...من فقچ صشحت رو می خوام .کارن مرد خوبی نی ستنسیم .ازش فاصله بگیر!
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 ... تو توی آینده اش هیچ جایی نداری ...اون حتی زنی که به خاطرش یزاله روبه اون روز انداخت ول کرد!!
ن سیم سرش رو پایین انداخت .انگار ماهان نسبت به همه اح ساس م سئولیت
می کرد .بدون بلند کردن سرش گفت :یزاله رو خیلی دوست داشتی .نه؟
 معلومه که دوست داشتم.ً
نساایم نگاهش کرد .مدتی به هم خیره موندند و ماهان که فاهرا از لحن نساایم
خوشش نیومده بود با اخم بزرگی گفت :منظورد چیه؟
 ... شرم آوره!!... -
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 این نمی تونه برداشت تو از من باشه ...کار کارنه. من فقچ یه سوال ساده پرسیدم ...بدون هیچ جور قضاوتی. نساایم نمی بینی؟ داره با ذهنت بازی می کنه .نساابت به من مساامومش میکنه .شاید فکر کرده من به تو نظری دارم .شاید به خاطر قده ها شه ...ادد
داره همه ی زن ها رو دنبال خودش بکشونه و بعد ولشون کنه.
نسیم با سر رد کرد .روی یکی از کاناپه ها نشست و پاکت مدارک رو روی میز
گذاشااات .بحث ساانگینی بود که توی آخر وقت روز توانش رو بریده بود.
ماهان ادامه داد :من تو زندگیم آزارم به یه مورچه هم نرسیده تو هم زن منهقی
ای هسااتی ...فقچ کارن می تونه زنی مثل تو رو نساابت به کساای مثل من
مشکوک کنه!
 ... حالت خوبه؟نسیم پلک هاش رو باز کرد و دستش رو از روی پیشونی برداشت .جواب داد:
بله.
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ماهان مرا اد کرد و رو به روش ن ش ست .برای مدتی ف ضا آروم شد تا ن سیم
سکود رو شکست :من فقچ به خاطر کنمکاویم رفتم خونه اد ...برام سخت
بود باور کنم زنی مثل یزاله با اون روحیه همچین کاری کنه .همین!
صورد ماهان دوباره جم شد و سرش رو پایین انداخت .ن سیم هر لحظه از
رفتن به ویش حس بدتری پیدا می کرد .ماهان سرش رو بلند کرد و بین موهاش
ً
دست کشید .با چشم های سرخ و پریشون گفت :حتما این هم تقًیر منه.
 ماهان! تقًاایر منه که کارن یزاله رو پس می زنه ...با زنی که من دوساات دارم روهم می ریزه و به خواهر بدبختم خ ی ا ن د می کنه ...تقًاایر منه که یزاله
خودش و بچه رو...
بغض اجازه ی ادامه دادن بهش نداد و ساکت شد .از جاش بلند شد و کیفش
رو بردا شت .بدون گفتن حرفی در رو باز کرد .ن سیم نمی تون ست بذاره با این
حال بره .دنبالش رفت و تو آستانه ی در گفت :ماهان اینهوری نرو!
همون لحظه متوجه خانوم قدیری یکی از هم سایه ها شد که دا شت از پله ها
باال می رفت و چپ چپ نگاهشااون می کرد .ماهان بی توجه کفش پوشااید و
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رفت .نسیم در رو بست و زن رو با فکر و خیال هاش تنها گذاشت .به نظر می
رسید حسش به کارن روی قضاوتش تانیر گذاشته بود .می دونست که وسواس
ً
فکری ا صش ن شونه ی خوبی نی ست .به پاکت روی میز نگاه کرد ...فعش ق ًد
باز کردن و بها دادن به هر چیزی که از دهن کارن بیرون میاد نداشاات .ساار
تکون داد و برای وض کردن فضای ذهنیش دوباره سراغ گوجه ها رفت.
36
صااادای زنی که مثل هفته های قبل برای تمیز کردن و پختن یذا اومده بود از
سالن شنیده شد :آقای دکتر زنگ در!
کارن جلوی کمد مشااغول چک کردن کت و شاالوارهاش بود از همون جا
گفت :ببین کیه!
زن جواب داد :یه دختر خانومه.
 باز کن!چند دقیقه بعد با صدای باز شدن در آپارتمان به بیرون از اتاق سرک ک شید و
لیلی رو دید که دا شت با زن حرف می زد .به طرف شون رفت و گفت :سشم...
دیر کردی!
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 خود شما هم هنوز حاضر نیستی ...سشم.کارن به زن مسن اشاره کرد و گفت :ایشون برای پخت و پز اومده.
لیلی سر تکون داد و رو به زن گفت :خسته نباشید!
 سشمت باشید!وقتی زن سراغ کارش برگشت کارن دست لیلی رو سمت اتاق کشید.
 بیا ببین چی بروشم! من رو کشوندی اینما براد لباس انتخاب کنم؟ مگه مشاورم نیستی؟ -مشاور مد و فشنت نیستم!
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وارد اتاق شاادند .لیلی رو ساامت کمد برد و در حالیکه دساات هاش رو روی
شونه هاش میذاشت پشتش ایستاد.
 یکی رو انتخاب کن .بعد از چند ماه دارم تو جم دانشگاهی ها میرم .مهمه.لیلی شروع کرد به بررسی لباس ها و کارن منتظر موند .صدای هشدار یخچال
بلند شد .کارن جلوی در رفت و رو به زن گفت :قهعش کن!
زن جواب داد :چشم چشم.
دوباره ساامت لیلی برگشاات که یکی از چوپ لباساای ها رو بیرون آورده بود.
گفت :این خوبه.
کارن از دستش گرفت و نگاهی به زیپ باز شده ی کاور انداخت .کت و شلوار
ساارمه ای پیراهن آبی -دودی .قانون ننوشااته ی همه ی زن ها این بود چون
چشم های آبی داره باید سرمه ای بروشه .لبخندی زد و گفت :خیله خ .
 مله کن!لباس رو از کاور بیرون آورد و صااورد لیلی رو بررساای کرد .یه حساای توی
نگاهش بود که کارن نمی فهمید .پرسید :چیزی شده؟
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ً
 مثش چه چیزی؟ً
 مثش حرف زدن با ماهان.لیلی نفس میقی کشااید و با دیدن دساات کارن که ساامت کمر شاالوارش می
رفت سری چرخید .کارن پوزخندی زد و گفت :فکر نکنم جایی مونده با شه
که ندیده باشی!!
لیلی پشاات به کارن از پهلو به چارچوب تکیه داد و گفت :آره با ماهان حرف
زدم.
کارن م شغول وض کردن لباس هاش شد .نیازی نبود برر سه در مورد چی...
در مورد کی...
 از بین این همه زن چرا اونی که ماهان دوست داشت؟ ماهان می خواساات برن کانادا اون هم قبول نکرده بود .موضااو شااون تمومشده بود.
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 ... من که بهت گفتم یه وقت گذرونی الکی بود .به چند ماه هم نکشید .همچینزنی به درد ماهان نمی خورد.
 ... تازه باید ازم تشکر کنه که نذاشتم بدبخت بشه.پیراهن رو روی شونه هاش انداخت و گفت :پوشیدم.
لیلی برگشااات نگاهی به دکمه های باز کارن انداخت و ابروش باال رفت.
پرسید :بود و نبود من چه تانیری داره؟ مگه جم دانشگاهی نیست؟
 تو باشی بهتره .اگر یه چیزی شد از کوره در رفتم ...تو هستی که ماستمالیشکنی.
 مگه همه دوست هاد نیستند؟ -دوست؟! این روزها هیچکس دوست آدم نیست.
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 من هستم؟کارن به لیلی نگاه کرد که مشااغول برانداز کردن در و دیوار و سااقف و هرجایی
به جز کارن بود .آروم خندید و شااروع به بسااتن دکمه ها کرد .گفت :نترس
خوش میگذره .بزرگداشته شام هم میدن موسیقی هم به راهه.
صاادای جارو برقی از پذیرایی نذاشاات که متوجه جواب لیلی بشااه .داد زد:
قهعش کن! االن چه وقت جاروئه خانم؟!
ً
فاهرا فقچ لیلی صداش رو شنیده بود چون داخل اتاق شد و بلندتر گفت :چرا
سرش یر می زنی؟
کارن سگک کمر رو بست و گفت :کی یر زدم؟
دو تا شیشه ادکلن از میز آینه برداشت و به طرف لیلی نگه داشت.
 کدوم بهتره؟لیلی شیشه ها رو گرفت.
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 مگه داری میری روسی؟! از کدوم بیشتر خوشت میاد؟ت ست کرد و فرف نقره ای رو ن شون داد .صدای جارو هنوز رو ا ًاب بود.
کارن با ًبانیت نگاهی به دیوار سمت پذیرایی انداخت .لیلی گفت :چرا با
زنی که جای مادرته اینموری رفتار می کنی؟
 من مادر ندارم!توی آینه چشاامش به صااورتش افتاد که اخم داشاات .جوری س اراغ کت روی
تخت رفت که لیلی بفهمه حق افهار نظر تو همه ی زمینه ها رو نداره .کت رو
توی سکود پو شید و ادکلن زد .لباس های روی تخت رو جم و جور کرد و
برای وض کردن فضا پرسید :خوبم؟
رو به روی لیلی ایسااتاد .لباس هاش رو بررساای کرد .امروز به خودش رساایده
بود .پالتوی م شکی روی مانتوی جلوب سته ی کوتاه و طو سی .دکمه های باز
ً
شال گردن آویزون روی سا د ...احتماال با این شلوار تنگ طو سی یه جفت
بود جلوی در بود .صورتش هم آرایش قابل ت شخیص دا شت .کارن با دیدن
حالت سااوالی چشاام هاش خندید و گفت :می بینم یه چیزیت وض شااده
امروز ...نگو رژد پررنگ تره.
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از تعمبش دوباره خندید و ادامه داد :خیلی هم بد نیستی.
من مثل همیشه ام ...شما هم کمتر جلو آینه وایسا روس خانوم!!
به طرف در راه افتاد و کارن هم با لبخند دنبالش حرکت کرد .ساافارش های
الزم رو به زن کرد و هر دو بیرون رفتند .وقتی به البی پایین رساایدند لیلی جدا
شد .کارن سری پرسید :کما؟
 با ماشین خودم میام. چرا؟ً
 احیانا اگر د وا کردیم ...وسچ خیابون نمونم!اشاااره اش به جریان رسااتوران بود .کارن فکر می کرد فراموش کرده ولی انگار
حواسش جم بود.
 -بیا بریم ...د وا نمی کنم.
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اما لیلی به راهش ادامه داد .کارن جلوش رو نگرفت.
چند دقیقه بعد ما شین ها رو پ شت هم پارک کردند و سمت سالن آمفی تئاتر
دانشااگاه راه افتادند .زود رساایده بودند و کارن ترجیح می داد این بیرون قدم
بزنند تا اینکه وارد سااالن بشااه و همکارهاش بحث های همیشااگی رو پیش
بک شند .هنوز دور و اطراف سالن خلود بود و این نزدیکی ها ک سی دیده نمی
شااد .نگاهی به لیلی انداخت که کنارش راه می رفت .بند کیف بزره چرمش
رو گرفت و گفت :این کیف های سنگین پدر گردن و ستون فقراد رو در میاره.
 زیاد سنگین نیست. ... مهمئنی ورود برای موم آزاده؟ کارد نخوان؟ تو سالن به این بزرگی کسی گیر نمیده. آخه شام داره. شااام مال بعد از برنامه اساات .من د ود شاادم تو هم با منی .از چی میترسی؟
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 هیچی .آخه تو دوران دانشمویی ما شام نمی دادند. حاال سمیناهار های ما رو ندیدی.لیلی خندید .کارن از اینکه سر به سرش بذاره خو شش می اومد .گفت :فکر
کردی داریم میریم کوه؟
داشت به بود هاش نگاه می کرد .لیلی پرسید :بده؟
 محیچ دانشگاهیه ...نباید پر زرق و برق بری .مگه تو این جامعه زندگی نمیکنی؟
 من که لباس هام مشکلی نداره .مگه خود دانشموها بود نمی پوشند؟ اون ها یه مشت بچه اند ...نه همسن تو!لیلی چ شم یره ای رفت و کارن ادامه داد :تازه طرف من هم نباید بیای تا وقت
شام که از سالن میریم بیرون .پشت آدم حرف می زنند.
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متوجه شد که لیلی هم پاش راه نمیاد .ایستاد و به ق برگشت.
 چیه؟ من رو تا اینما کشوندی که چی بشه؟ برم سمت خانوم ها بشینم؟ پس چکار کنی؟ سمت آقایون بشینی؟ ... کم پشت من حرف هست حاال کل سالن پچ پچ کنند؟ ... یعنی دو سا ت دوری من رو...با شال گردنی که توی صورتش خورد ساکت شد .شال افتاد توی د ستش .با
خنده جمله رو تموم کرد :نمی تونی تحمل کنی؟!
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اما لیلی نمی شنید دا شت برمی گ شت سمت ما شین ها .دنبالش راه افتاد و
قدم هاش رو تندتر برداشت .بهش رسید .خوشبختانه کسی اطراف نبود و می
تونست از دلش در بیاره .گفت :لیلی! صبر کن!
 ... شام رو با هم می خوریم بعد میریم بیرون می گردیم. ... تو اینما باشاای ا تماد به نفس من بیشااتره .تو این ماه های بعد از دادگاهً
رسااما همه ی کارهام مختل شااده بود .تمرکز نداشااتم .جنگ ا ًاااب بود.
ترجیح می دادم نرم سر کار .همه ی این ها رو بهت گفتم ...یادد نیست؟؟
 ...داشت خیلی سخت می گرفت .کارن گفت :حداقل شالت رو بگیر!
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لیلی متوقف شد و سمتش چرخید .با چ شم های م س تأ صل نگاه می کرد.
کارن دو طرف شال رو بلند کرد و دور کمرش انداخت .لیلی به اطراف چ شم
چرخوند و با ترس گفت :االن یکی میبینه .بدش به من!
و به شااال چنگ زد .کارن محکم تر کشااید که نزدیک تر بیاد .با خنده گفت:
میای یا به زور ببرمت؟
 کارن باید با من هماهنگ می کردی .من اونما کساای نمیشااناساام حتیپروفسوری که بزرگداشتشه!
دوباره به دور و بر نگاه کرد و با حرو گفت :ولش کن!
نگاه کارن روی ل هاش بود .ازش خواسااته بود بیاد تا بهونه ای برای شاا
بیرون رفتن دا شته با شند .از طرفی بودنش خیالش رو راحت می کرد .بی ربچ
پرسید :چرا تا حرفی می زنم فوری میری سراغ ماهان؟
 کارن!!!به خودش اومد و شال رو ول کرد .لیلی قدمی به ق بردا شت .کارن گفت:
بیا بریم ...خواهش!
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گردنش رو کج کرد :به خاطر کارن!
لیلی لبخند یمگینی زد و در حالیکه شاااال رو دور گردنش مینداخت گفت:
الکی بیام تو سالن بشینم؟
 دو سا ته بعد میریم می گردیم.لیلی خنده ی تلخی تحویل داد و جلوتر از کارن راه افتاد.
چند پله ی جلوی در ورودی رو با هم طی کردند و وارد سااالن شاادند .کارن
لبخندی به لیلی زد و گفت :بخند دیگه! اخم نکن!
لیلی با یه لبخند کج و کوله سرش رو به طرفین تکون داد و سمت ردیف هایی
رفت که خانم ها اشااغال کرده بودند .کارن نگاهش رو به ردیف های صااندلی
داد تا آ شنا ها رو پیدا کنه .به خاطر حفظ فاهر اومده بود .دکتر دریانی یکی از
اساتید خوب کارن بود و باید برای بزرگداشتش می اومد .حوصله ی کسی رو
نداشااات ولی باید سااعی می کرد .لیلی هم توی رسااتوران گف ته بود که باید
دوست هاش رو بیشتر از دشمن هاش کنه ...یه چیزی تو همین مایه ها!
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با دیدن ده ای از همکارهای دانشااگاه به همون طرف رفت .با همه گرم
احوالرر سی کرد .این بار ق ًد ندا شت فقچ مثل قدیم به نظر بر سه بلکه می
خواساات بهتر از قبل باشااه .باید برای حفظ موقعیت خودش رو توی دل آدم
هایی که باهاشااون در ارتباط بود جا می کرد .این تنها راه رساایدن به اهدافش
بود.
هنوز سالن کامل پر ن شده بود و مهمون ها تک تک وارد می شدند .سگرلو
بعد از ورود یک راست سراغ کارن اومد .آروم گفت :فکر نمی کردم بیای!
 چرا؟ً
 قبش از این جور مراسم خوشت نمی اومد. دکتر دریانی استادم بود. خدا رحمتش کنه ...چرا بعد از چهار سال یادشون افتاده؟!یکی دیگه از آشااناهاش که شاانیده بود جواب داد :چرا تا وقتی زنده بود ازش
یادی نمی کردند؟
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کارن پوزخندی زد و سااگرلو با نگاهی به ممری همایش که داشااات روی
استیج آماده می شد گفت :حاال ببین چی تو فکرشون میگذره!
ً
 احتماال به خاطر مراسم و شام سه برابر بودجه گرفتند از دانشگاه!هر دو مرد به گفته ی کارن خندیدند و ساار تکون دادند .کارن برای مهندس
قیاساای که داماد دریانی بود دسااتی تکون داد و با ذرخواهی از اطرافیان به
سمتش رفت .مرد از جاش بلند شد و طبق تعارف های معمول این جور مراسم
از «لهف حضور» کارن تشکر کرد!! کارن چند دقیقه ای کنار ا ضای خانواده
ی ا ستادش در مورد خ ًو صیاد خوب پدر شون صحبت کرد که البته خالی
بندی نبود .بعد از جم دور شااد و با نگاه نامحسااوساای بین خانم ها دنبال
صندلی لیلی گ شت .پیداش کردا د ستش رو زیر چونه زده و نگاهش به کارن
بود .اما کارن نمی تون ست زمان زیادی بهش زل بزنه لبخندی زد و سرش رو
چرخوند .احسااااس نوجوون هایی رو داشااات که تشش می کنند دوسااات
دخترشون رو از بزرگترها مخفی نگه دارند ولی کنترل کردن نگاه براشون سخته.
حس شیرینی بود که توی نوجوونی هیچوقت تمربه نکرده بود.
کساای به طرفش اومد .ساامتش چرخید .دبیر همایش بود که دسااتش رو دراز
کرده بود .کارن باهاش دساات داد و لبخند بزرگی زد .مرد کنار کارن راه افتاد و
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ً
شروع به صحبت کرد :چه خبر؟ خیلی وقته ندیدمتون دکتر ...کش دانشگاه رو
ول کردید؟
 نه اینهورهام نیست .گاهی سر می زنم. بله .ما سعادد نداشتیم. مشغول کارهای تحقیقاتی ام. چه خوب.ً
جلد اول مممو ه کتاب ها رو به پایان بود و احتماال ناشاار به همین زودی
براش یه جلسااه ی رونمایی کوچیک میذاشاات .رو به مرد گفت :چه جر تی
داشتید همچین مراسمی راه انداختید.
 چهور؟ می دونید که ...حرف و حدیث زیاده!ً
 -جدی؟ حتما سر مخارج!
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کارن لبخندی زد و ابرو باال انداخت .مرد با حرو نفسااش رو بیرون داد و
گفت :کاری نمیشه کرد ...شما خودتون رو درگیر نکنید!
 به خاطر شما میگم. ممنون ...بفرمایید! این ردیف جای شماست.ً
ردیف اول رو نشون داد که معموال رزرو می شد .کارن نیشخندی زد و رفت تا
روی یکی از صندلی های چرم قهوه ای -زر شکی ب شینه .اگر قرار بود همه رو
با هم راضاای نگه داره باید کمی بدجنس می شااد .روی یکی از صااندلی ها
نشااساات .فضااای سااالن رو کمتر از دو سااال پیش تعمیر کرده بودند .همه جا
ً
تقریبا نو و تمیز بود .همه کم کم دا شتند راهروهای بین ردیف ها رو خالی می
کردند و جا می گرفتند .برنامه دا شت شروع می شد .دوباره کمی چرخید و به
ق نگاه کرد .لیلی سر جاش نشسته بود و به استیج نگاه می کرد .کارن کمی
مکث کرد تا سمتش چ شم بچرخونه .باالخره متوجه اش شد .اگر لبخند هم
می زد از این فاصله دیده نمی شد حداقل اخم نداشت .حواسش رو دوباره به
استیج داد و کارن سر برگردوند.
ن سیم نمی خوا ست نگاه کارن مدام به پ شت سر با شه .خودش گفته بود که
ً
ممکنه دیگران بد برداشااات کنند .به ساااا ت نگاه کرد .ده دقیقه بود که مثش
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داشتند سر صندلی هاشون می نشستند ولی هنوز سر و صدا کم نشده بود .مرد
پشت تریبون «بسم ا »...گفت و توجه ها بهش جل شد .صداها پایین اومد.
نور صحنه بی شتر شد و نور سالن کمتر .کارن رو چک کرد که خیلی شیک و
ر سمی تو ردیف اول ن ش سته بود .ن سیم رو تا اینما ک شونده بود که فقچ اومده
باشه! نسیم به خودش اجازه نمی داد که توجه ویژه ی کارن رو پای شقه بذاره.
کارن کساای رو پیدا کرده بود که باهاش راحت حرف بزنه و بهش تکیه کنه.
طبق ارزیابی نسایم دیگه اونقدرها هم به گفتگودرمانی نیاز نداشات .رفتارش
ً
نرمال نشااون می داد و مدد ها بود که اصااش ًاابی نشااده بود .همین روزها
باید سر کارش برمی گشت .سر زندگی ای که نسیم توش نقشی نداشت .فقچ
یه مورد هنوز جای کار داشااات و اون بیرون کردن وسااواس گونه ی زن ها از
زندگیش بود نه به خاطر قیده ی شااخًاای بلکه از روی صاادمه ی زندگی
مشترک قبلیش.
 جای کسیه؟نسیم از فکرهاش کنده شد و به زن باالی سرش نگاه کرد .کیفش رو از صندلی
کناری برداشت و گفت :خیر.
زن نشااسااات و نساایم چهره اش رو به خاطر آورد .دو باره به طرفش نگاهی
انداخت ...بله خودش بود .یکی از خانوم های ضیافت شام دکتر ممیدی که
به نظر می رسااید چشاامش دنبال کارنه همونی که اون شا ساراغ کارن رفته
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بود .با یادآوری رو ندادن کارن بهش لبخندی روی صورد ن سیم ن ش ست و
زن پرسید :چیزی شده؟
نسیم نگاه خیره اش رو جم کرد و گفت :نه.
بعد از فکرهای خودش به نوان یه هممنس خمالت کشید .پس این تازگی ها
روحیه ی فمینیسااتیش کما رفته بود؟ روحیه ای که توی تنهایی ها ساار پا نگه
اش می دا شت ...سالن ساکت شده بود .زن صداش رو پایین آورد و گفت:
شما همراه آقای دکتر شفیق اومدید؟
نسیم از سوال ناگهانی و بی موق زن جا خورد .بعد از سکود کوتاهی جواب
داد :چهور مگه؟
 آخه دیدم با هم وارد شدید ...من شما رو تو دانشکده ندیدم از دانشموهایقدیمی هستید؟
 نه رشته من...حرفش رو خورد .نمی خواساات کساای کارن رو به یه روانشااناس ربچ بده .به
جاش گفت :ربهی به پزشکی نداره.
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 تو مهمونی جناب ممیدی هم بودید درسته؟ً
فاهرا حوا سش خوب جم بود .از آدم های اینما کمتر از این نمی شد انتظار
داشت.
 بله بودم ولی شما رو به خاطر نمیارم.حاال به خاطر ح سش به کارن دروغ هم گفته بود .ح سی که با ث می شد به
این زن تیکه بندازه .نساایم برای خودش با تاسااف ساار تکون داد .زن دوباره به
حرف اومد :ولی من شما رو یادمه ...با یه آقای دیگه!!
نساایم دسااته ی صااندلی رو فشااار داد و چیزی نگفت .زن ادامه داد :من از
همکارهای قدیمی آقای دکترم.
 موفق باشید! هستم. -ا تماد به نفس باال نکته مثبتیه!!

796
 ممنون از تعریفتون.ً
خیلی واضااح بود که زن هم قًاااد تحر یک کردنش رو داره .احت ماال می
خوا ست اطش اتی ازش بیرون بک شه .ن سیم به انگ شت حلقه ی زن نگاه کرد
که خالی بود .مساالم بود مردی که با وجود تأهل خواهان داشااته حاال که در
ً
د سترس تر شده خیلی ها رو سمت خودش می ک شه ...مخ ًوصا وقتی که
سر کار برمی گشت ...با این فکر اخمی روی پیشونی نسیم نشست .زن مقدمه
چینی رو کنار گذا شت و م س تقیم پر سید :می تونم برر سم رابهه ی شما با
دکتر چیه؟
با وجود اینکه مدتی از شروع گفتگوی سخنران می گذشت صدای زن از کنار
گوشااش می اومد و نمی تونساات خودش رو به نشاانیدن بزنه .فقچ با اشاااره به
استیج گفت :اجازه میدید به صحبتشون گوش بدیم؟
زن با لحن مغرورا نه گ فت :دانشاامو های ایشااون هم به صااحبتش گوش
نمیدند ...اگر بفهمه یه شنونده پیدا کرده ذوق می کنه.
آروم خندید و ادامه داد :تو دانشگاه بهش میگم.
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نساایم زن رو برانداز کرد .شاایک و مرت لباس پوشاایده بود .با تم قهوه ای و
موهای رنگ شده ی بلوند .می خورد که باالی  34سن داشته باشه با این حال
با لمبازی به نساایم گیر داده بود و کوتاه نمی اومد .اما نساایم قًااد کم آوردن
نداشااات .این همه وقت صاارف درمان کارن نکرده بود که حاال دودسااتی
تقدیمش کنه به آدمی با یرور کارن ِ قبل از درمان!
 خیلی دوست دارید رابهه ی ما رو بدونید؟زن ابرویی باال انداخت و به ل هاش حرکتی داد .نسیم نمی تونست حرفی از
م شاور بودن خودش بزنه و زندگی خ ًو صی کارن رو رو کنه .زن گفت :اگر
چیزی بینتون نیساات من بدم نمیاد با دکتر بیشااتر آشاانا بشاام .به همین دلیل
پرسیدم.
نساایم پوزخندی زد .زن خیلی رک حرف می زد .انگار حق مساالمش بود که
درباره ی هر مردی که دوساات داره فکر کنه و حتی پا پیش بذاره .برای لحظه
ای به زد نف سش ح سادد کرد .زنی که رتبه ی شغلی و تح ًیشد باالیی
داشاات به نساابت زیبا بود و برای به دساات آوردن هر چیزی که می خواساات
تشش می کرد .اما نساایم سااال ها پیش وحید رو از دساات داده بود .حتی به
جای تشش بیشااتر به بهانه ی تحًاایل توی تهران از همه قایم شااده بود تا
پیامد ا شتباهاتش گریبان گیرش نبا شه .اگر سن االن خودش رو دا شت همه
چیز فرق می کرد .با خودش فکر کرد تشش مهم ترین اصاالیه که همیشااه به

798
مراجعینش توصیه می کنه! حاال هم نوبت خودش بود .زن توی صورد ن سیم
دقت کرد و گفت :حالتون خوبه؟
 بله .حقیقتش... ... کارن دوست نداره درباره ی رابهه مون با کسی صحبت کنیم.خودش هم می دونست که جمله ی چند معنایی رو استفاده کرده .به خًوو
با آوردن ا سم کوچیک .زن برای چند نانیه به چ شم های ن سیم خیره شد .بعد
توی صندلی راحت تر نشست و نگاهش رو به سخنران داد .خوشبختانه سوال
دیگه ای نررسید و واکنش بچگونه ای هم نشون نداد .نسیم نفس میقی کشید
و به حرفی که زده بود فکر کرد .اگر مشکلی برای کارن پیش می اومد خودش
رو برای بی مشحظگیش نمی بخشید .دروغ نگفته بود ولی نمی تونست جلوی
برداشاات های مختلف از جمله رو بگیره .به یاد حرف ماهان افتاد .داشاات به
خاطر مردی که سااهمش نبود خیلی کوتاه می اومد خیلی مایه میذاشاات
خیلی بی مشحظه می شااد .شاااید حق با ماهان بود .زن های اطراف کارن به
خاطر از دست ندادنش دست به هر کاری می زدند .یکی خودکشی می کرد
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یکی با ث طشقش می شاااد و یکی م ثل این زن بدش نمی او مد ازش
خواستگاری کنه ...حاال نسیم هم شده بود یکی از همین زن ها.
از این فکر با ًبانیت از جا بلند شد و با ذرخواهی از جلوی ردیف صندلی
ها بور کرد .یک راست از سالن خارج شد و به طرف ماشینش رفت .نه! نسیم
همچین قًاادی نداشاات که خودش رو تا این حد پایین بیاره .داخل ماشااین
بهش پیام داد :یه کاری پیش اومد که باید می رفتم .خداحافظ تا فردا.
بعد گوشی رو خاموش کرد و استارد زد.
37
پالتوش رو توی اتاقک نگهبانی آویزون کرد و بدون برداشااتن جارو و سااهل و
تی بیرون رفت .قبل از انمام هر کاری باید لیلی رو می دید .دیروز به معنای
واقعی کلمه یالش گذاشته بود .حتی گوشی رو هم روشن نمی کرد که جواب
کارن رو بده .کارن هم ًبانی بود و هم احساس تحقیر شدن می کرد.
سمت اتاق مدیر موسسه رفت سر و صدایی از طبقه ی باال شنیده می شد .در
اتاق رو زد و وارد شد .بعد از سشم و تعارفاد همیشگی پرسید :خانوم محسنی
بیرونند؟

800
پرچمی با انگشت به باال اشاره کرد و گفت :تو راهروی باال برنامه دارند.
 چه برنامه ای؟ چند هفته پیش واسااه گردهمایی خانوم های ساارطانی اطش یه داده بودیمتاریخش امروز بود .نسیم جان باالست.
 داره سخنرانی می کنه؟ً
 تقریبا ...تو صیه های روان شنا سی .آخر جل سه هم برو شورهای پز شکی ورژیم توزی میشه.
 که اینهور. بله .امیدواریم یه کمکی بشه .خیلی خوب استقبال کردند. خیلی وقته شروع شده؟تلفن زنگ خورد .پرچمی نگاهی به سااا ت انداخت و در حالیکه گوشاای رو
برمی داشت جواب داد :آره آخراشه.
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کارن ساار تکون داد و بیرون رفت .تمام شااا منتظر بود حاال هم اینما .به
سمت پله های طبقه ی دوم رفت .صدای صحبت کردن لیلی کم کم واضح و
وا ضح تر می شد .کارن روی یکی از پله های و سچ ن ش ست که توی دیدرس
جمعیت نباشااه خانم هایی که روی صااندلی های ردیف شااده وسااچ راهرو
ن ش سته بودند و گوش می دادند .صندلی ها پ شت به پله و رو به دیوار جنوبی
ساختمون چیده شده بود .یکی از خانم ها گفت :ببخشید!
 بفرمایید! همه ی این حرف ها درست ولی من هر بار که امیدوارتر شدم با پیشرفتمریضی ناامیدیم چند برابر شد.
صااادای آروم گفتگو توی راهرو پیچ ید و لیلی جواب داد :من همون اب تدای
بحث گفتم خوشاابینی واق گرایانه .گاهی پزشااک ها به خاطر از دساات نرفتن
روحیه بیمارشااون سااعی می کنند اطش اد مونق ندند .خیلی امیدوارشااون
کنند ولی بعد از یه مدد که با نتایج درمان ضااد و نقیض بود ...بیمار دچار
بی ا تمادی میشه.
ً
 -بله ...منظور من هم دقیقا همین بود.

802
 در این صورد شما به نوان ک سی که داره با بیماری د ست و پنمه نرم میکنه به پزشک نابت کنید که تحمل شنیدن حقایق رو دارید .از پزشک بخوایید
که با شااما تعامل داشااته باشااه .در این صااورد در طول درمان نه دچار بی
ا تمادی و ناامیدی میشید نه از نتیمه ی درمان سرخورده.
همه با تاکید چیزی گفتند و بعد ساااکت شاادند .کارن بارها و بارها با اینمور
موارد مواجه شااده بود و متوجه حرف های لیلی می شااد .لیلی ادامه داد :پس
جمعبندی بحثمون این شااد خانم ها ...یک .در هر ش ارایهی امیدوار باشااید
ممکنه هر لحظه حقایقی در مورد درمان قهعی بیماری کشف ب شه .دو .گاهی
خاطره نویساای کنید حاالد درونی خودتون رو بنویسااید .سااه .تمرین های
ریلکسیشن فراموش نشه .توی بروشور هم آدرس مراکزش هست هم آموزش
چند تا روش ساده .چهار .کاری رو یاد بگیرید که همی شه آرزوش رو دا شتید
با توجه به سهح توانایی جسمیتون .مثل زبان موسیقی نویسندگی و...
 خانوم من کیف سنتی درست می کنم. چقدر الی ...حتی می تونید با هم در تماس باشااید و کارهای هنریتون رورد و بدل کنید!
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چند نفر خندیدند و صدای گفتگوی شادی دوباره پیچید .لیلی مشغول جواب
ً
دادن به سااوال ها شااد و بروشااورها رو پخش کرد .همهمه بیشااتر شااد .فاهرا
داشااتند برای رفتن آماده می شاادند .کارن از جاش بلند شااد و گوشااه ای توی
پاگرد ای ستاد تا جمعیت رد ب شند .خانم ها آروم آروم از پله ها پایین رفتند .هر
کدوم حالتی به صورتش گرفته بود .یکی یمگین یکی خوشحال یکی نگران
یکی بی تفاود...
وقتی همه دور شدند و صداها کم شد کارن باقیمونده ی پله ها رو طی کرد.
لیلی رو به روی ردیف های صندلی پ شت میز اداری کوچیکی ن ش سته بود.
کارن به طرفش رفت که مشااغول پیدا کردن چیزی بین ورق های روی میز بود.
با نزدیک تر شدن کارن سرش رو بلند کرد و گفت :چیزی...
متوجه کارن شااد و کایذهای توی دسااتش رو پایین گذاشاات .پرسااید :اینما
بودی؟
 تازه رسیدم.لیلی دسااتش رو توی هوا تکون داد و گفت :این جلسااه ها باید واسااه خانواده
هاشااون تشااکیل بشااه ...خود بیمار انقدر درگیری داره که تحملی برای این
سخنرانی ها نمی مونه.

804
کارن اف هار نظری نکرد .برای این حرف ها نیو مده بود .لیلی لبخ ندی زد و
دوباره به حرف اومد :گوش وایساده بودی؟...
و با شاایهنت ادامه داد :می ترساایدی بشااینی کنار خانم ها خچ های دورد
کمرنگ بشه؟
وقتی سکود کارن طوالنی شد نگاه لیلی رنگ نگرانی گرفت .باید هم نگران
می شد! کارن میز رو دور زد و کنار صندلی لیلی بازوش رو ک شید تا بلندش
کنه .لیلی که گیج شده بود ایستاد و پرسید :چرا اینموری می کنی؟
با فشار بیشتر کارن پایه های صندلی با صدای ناجوری روی سنگ ها کشیده
شااد و صااندلی ق رفت .لیلی دسااتش رو کشااید و گفت :ولم کن! باز چی
شده؟
کارن بازوی دیگه اش رو هم گرفت و بیشتر سمت خودش کشید .خیلی ادی
جواب داد :چیه؟ چرا تقش می کنی؟
 حالتون خوبه دکتر؟! -معلومه که خوبم ...می خوام ب غ لت کنم چرا می ترسی؟
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ل های لیلی باز مونده بود و خیره نگاه می کرد .کارن پوزخندی زد و گ فت:
چرا تعم کردی؟
 ... مگه ما با هم رابهه نداریم؟ چی؟ مگه خودد به یکی از همکارهام نگفتی؟ ... اون هم به یه خانوم!لیلی هنوز خیره نگاه می کرد و مردمک هاش تکون می خورد.
 -نکنه می خوای انکار کنی؟

806
لیلی به خودش اومد .کارن رو به ق هل داد ولی کارن قًااد تکون خوردن
نداشت به حرف اومد :آروم باش! ...توضیح میدم.
 من آرومم ...فقچ می خوام زنی که باهاش رابهه دارم رو ب غ ل کنم. متوجه منظورد شدم! این بازیت رو تموم کن!کارن دوباره پوزخند زد .گفت :بازی؟!
لیلی رو به ق هل داد و ازش فا صله گرفت .روی صورتش د ست ک شید و
چند قدم راه رفت .بعد با آرامش بیشااتری ساامتش چرخید تا توضاایحش رو
بشنوه.
لیلی همچنان توی سااکود نگاه می کرد .باالخره گفت :خوشااحالم که به
ا ًابت مسلهی.
 ... -انقدر که با یه نمایش حساب شده منظورد رو می رسونی!
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کارن لح ظه ای پ لک هاش رو بسااات .با لحن مشیم تری گ فت :زنی که
همکارمه دیش ا ساار شااام اومده حرف تو رو پیش می کشااه ...اگر جای من
بودی چکار می کردی؟
لیلی به کناره ی میز تکیه داده بود و دساات هاش رو روی سااینه اش جم کرده
بود .به جای جواب پرسید :پس با هم شام خوردید!
کارن دوباره پوزخند زد .دختره داشت حسودی می کرد و به خیالش کارن هنوز
انقدر زن ها رو نشااناخته بود که بفهمه!!! چرا فقچ ا تراف نمی کرد؟ وقتی به
کارن شقه داشااات و کارن هم بهش فکر می کرد دیگه این ادا در آوردن ها
چی بود؟ می تونسااتند یه مدد با هم بگردند .برای کارن ممکن نبود که از
مشاورش درخواست رابهه ی اشقانه کنه ولی اگر خودش پیش قدم می شد
مسئله فرق می کرد .دیگه مسئولیتش با کارن نبود.
 آره شام رو با هم خوردیم. خوش گذشت؟ بد نبود ...وقتی زنی که همراهم برده بودم نیم ساااا ت هم منتظرم نموندچکار باید می کردم؟

808
 گفتم که ...کاری برام پیش اومد. آره .کار مهم تری از خواسته ی من!لیلی خنده ی کوتاهی کرد و گفت :پس ایشااون به خواسااته هاد هم اهمیت
میده!
 بله ...تو اون چند سا تی که صحبت می کردیم اینهور به نظر می رسید. چند سا ت!! هنوز جواب من رو ندادی. ...جلوتر رفت و نزدیک صااورد لیلی شاامرده شاامرده گفت :ما با هم رابهه ای
داریم؟
ً
 -فاهرا خیلی نگرانی که حرف من رو نظر اون خانوم تانیری گذاشته باشه.
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کارن دیگه کشفه شده بود .زنگ موبایل توی جیبش رو نشنیده گرفت و گفت:
چرا اون حرف رو بهش زدی؟
لیلی سر سختانه نگاه می کرد و انگار ق ًد جواب دادن ندا شت .کارن متوجه
نمی شد چرا گفتن اینکه به کارن شقه داره انقدر براش سخته! دوباره پرسید:
چرا بهش گفتی با من رابهه داری؟
لیلی نگاهش رو پایین انداخت .ل هاش رو تر کرد و گفت :چون تشااخیص
دادم هنوز آمادگی وارد شاادن به رابهه رو نداری ...خواسااتم اینهوری شاار اون
زن رو از سرد باز کنم.
کارن باورش نمی شااد که چه توجیهی شاانیده .با حرو گفت :من خودم باید
در مورد زندگی و روابهم تًمیم بگیرم نه تو!
 انگار به خاطر از دست دادن فرصت خیلی ناراحت شدی! کی گفته از دست دادم؟لیلی دوباره نگاهش رو از زمین برداشاات و به کارن دوخت .بعد از چند نانیه
گفت :جواب موبایلت رو بده!!

810
گوشی دوباره داشت زنگ می خورد .صبح چند بار تماس داشت و بدون نگاه
کردن هم می دونست پشت خچ کیه! با این حال با دیدن شماره اخم کرد .لیلی
به حرف اومد :خودشه نه؟
 ... ِبده! ...می خوام اشتباهم رو جبران کنم.کارن هنوز متوجه منظورش نشده بود که لیلی گوشی رو از دستش قاپید .کارن
دسااتش رو دراز کرد ولی دیر شااده بود و لیلی تماس رو وصاال کرده بود .چند
قدم فاصله گرفت و پشت گوشی گفت :سشم!
کارن دساات به سااینه ایسااتاد و منتظر شاایوه ی جبران کردن لیلی شااد .لیلی به
صحبتش ادامه داد «بله خودم هستم»« ...ممنون»...
نگاهی به کارن انداخت «ایشااون هم اینماساات .من جواب دادم چون می
ً
خوا ستم چیزی رو توضیح بدم» ...کارن گوش هاش رو تیز کرد «فاهرا شما
از صحبت دیشبمون برداشت نادرستی داشتید»« ...بله»...
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کارن خوا ست به طرفش بره و گو شی رو بگیره اما لیلی د ستش رو به ن شونه ی
توقف باال آورد «من از آ شناهای دکتر شفیق ه ستم رابهه ی نزدیک تری بین
ما نی ست» ...کارن دندون هاش رو روی هم ف شار داد «بله خوا ستم جلوی
هر دوتون سو تفاهم برطرف بشه» ...چشم یره ی کارن رو نادیده گرفت .کارن
دوباره دسات انداخت تا گوشای رو بگیره ولی لیلی قدمی به ق بردا شت و
ً
اجازه نداد .اگر واقعا تمام حسااش به کارن همین بود کارن قًااد ممادله و به
زور گرفتن گوشاای رو نداشاات .لیلی پوزخند زد «درسااته ...اد ای مالکیتش
مال شما»« ...که اینهور»...
کم کم داشت به کارن برمی خورد و جمله ی بعدیش انقدر شوکه کننده بود که
ً
سر جا ماتش برد «اتفاقا ای شون سرب سته به من فهموند که به شما بی شقه
نی ست ...».صدای باال اومدن ک سی از پله ها رو شنید .بعد صدای ماهان که
گفت :گردهمایی خوب پیش رفت؟
کارن ساار چرخوند و صااورد ماهان رو دید که نگاهش بین لیلی و کارن در
گردش بود .مثل همیشه با قدم های مًمم و یکی از اون پالتوهای اشرافی که
داد می زد صااااحبش بچه پولداره .کارن رو بهش اخم کرد و لیلی فقچ گفت
«پس قه می کنم .خدانگهدار!» و گو شی رو سمت کارن گرفت .با چهره ی
خونسرد گفت :بفرمایید! دیدید بی خود نگران بودید؟ حلش کردم.

812
کارن با اکراه دسااتش رو بلند کرد و گوشاای رو گرفت .اصااش انتظار این رو
ً
نداشاات .حتی حرفی برای به زبون آوردن به ذهنش نمی رسااید مخًااوصااا
جلوی ماهان .لیلی خیال کرده بود کیه که باهاش اینهور گسااتاخانه رفتار می
ً
کرد؟ به جای یه ا تراف ساااده شاارایچ رو بدتر کرده بود ...شاااید واقعا تمام
حسااش به کارن دلسااوزی و انمام وفیفه بود .ماهان دوباره پرسااید :اسااتقبال
شد؟
لیلی سر تکون داد و بی خیال بحث چند دقیقه پیش با لبخند جواب داد :بله...
قرار شد هر ماه یه جلسه بذاریم .بیمارها هم همدیگه رو ببینند.
 خوبه .بروشور ها کم نیومد؟ نه .یکی اضافه موند.با هم به طرف پله ها راه افتادند و لیلی به حرف اومد :من بابت برخورد اون
شبم یه ذرخواهی بدهکارم.
اون ش ؟ کدوم ش ؟؟ کارن گوشی رو توی مشتش فشار داد و ماهان گفت:
فراموشش کنیدا چیز مهمی نبود .در واق مقًر من بودم زیاد شلویش کردم.
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 نه این چه حرفیه؟! من یه کم احساساتی شده بودم .وقتی رفتم خونه خیلی خمالت کشیدم.لیلی خندید .چی رو شاالوغ کرده بود؟ چه احساااساااتی؟ ساارشااون رو پایین
انداخته بودند و کما می رفتند؟ لیلی روی اولین پله برگشااات و با نگاهی به
چهره ی مبهود کارن گفت :آقای شفیق اگر زحمت جم کردن صندلی ها رو
بکشید ممنون میشیم.
و بعد راهش رو ادامه داد .کارن برای چند لحظه همون جا ایستاد .نمی تونست
جریان رو هضاام کنه .لیلی خیلی خونساارد و بی تفاود رفتار کرده بود و کارن
از این متنفر بود.
38
زنگ رو زد و منتظر فرشااته خانم شااد تا در رو باز کنه اما دو دقیقه بعد خود
آقای ملکان باز کرد .با لبخند جواب سااشم داد و حال نساایم و خانواده اش رو
پرسااید .بعد ساار و کله ی فرشااته پیدا شااد و آقای ملکان رفت .نساایم فرف
شاایرینی ای که فرشااته براش آورده بود رو پر از شااکشد به طرفش گرفت و
گفت :دستتون درد نکنه ...شیرینی ها خیلی خوشمزه بود.

814
 قابلت رو نداشت چرا زحمت کشیدی؟ خواهش می کنم.فرشته فرف رو روی جاکفشی کنار در گذاشت و گفت :بفرما داخل زیزم!
 خیلی ممنون .کاری پیش اومده دارم میرم بیرون. ای بابا ...جمعه ها هم ولت نمی کنند؟!نسیم فقچ لبخند زد و با یادآوری دلیل اصلیش برای سر زدن پرسید :از یاسمن
چه خبر؟
 خوبه .سشم می رسونه .داره رو پروژه اش کار می کنه.و صداش رو پایین تر آورد و ادامه داد :هنوز نگفتم به باباش.
 چرا؟ -اول بذار خودم مادر پسره رو بشناسم.
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 هنوز قراری نذاشتید؟ چرا یه بار با بچه ها رفتیم رستوران نزدیک دانشگاهشون. چهور بود؟ هر دوتاشون خیلی باکشس و با شخًیت بودند وض مالیشون هم خوببود .من خوشم اومد ...حاال یه بار با خواهرش میان خونه مون.
 به نظر راضی می اومدند؟ آره مادرش خیلی خوشحال بود ...از یاسمن هم تعریف کرد.نسیم خندید و آروم پرسید :شقایق؟
 یاسمن باهاش حرف زد .بیچاره دخترم مشکلی نداره. اهوم. -فقچ گفت چرا قیل و قال راه انداختیم به تو گفتیم.

816

هر دو خندیدند و فرشااته خانم با نگاهی به باال گفت :شاانیدی احمدزاده
گذاشته واسه فروش؟
 بله. چرا یهویی؟ مثل اینکه خونه براشون کوچیک بود.فرشته نگاه میبی انداخت و گفت :آهان!!
نسیم کیف رو روی شونه اش محکم کرد و گفت :مزاحم نباشم ...با اجازه!
 برو به سشمت.خداحافظی کردند و نسیم ادامه ی پله ها رو تا پارکینگ طی کرد .واحدهای دو
خوا به ی آپارت مان بزره بود .از ب ها نه ی اح مدزاده پوزخ ند زد .الب ته با ن گاه
فرشته بعید نبود که چرد و پرتی از طرفشون پشت سر نسیم شنیده باشه .سر
تکون داد و پشاات فرمون نشااساات .تمام روز جمعه رو با فکر کردن به کارن
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گذرونده بود و هر جوری به قضاایه نگاه می کرد خودش رو مقًاار می دید.
نساایم طوری زندگی نکرده بود که اگر کاری می کنه تقًاایرش رو به گردن
نگیره.
ماشااین رو روشاان کرد و از خونه بیرون زد .قًاادش م س تقیم رفتن به خونه
کارن بود با اینکه سا ت از نه ش می گذ شت ...ت ًمیم دا شت که هر چه
زودتر رفتار دیروزش رو برای کارن توضایح بده .جمله ی دوپهلویی به یکی از
همکارهاش زده بود بعد پشاات گوشاای اوضاااع رو خراب تر کرده بود .می
دونست که باید با معذرد خواهی شروع کنه .این سوء تفاهم باید برطرف می
شدا حتی اگر موقعیت اجازه می داد می تون ست حرفی هم از اح سا سش به
کارن بز نه تا با هم گفتگو کن ند و راه حلی بد ند .راهی که برای هیچ کدوم
م شکلی به وجود نیاره ...این کاری بود که آدم های بزرگ سال و اقل انمام می
دادند.
ما شین رو جلوی ساختمون بزره پارک کرد و با نگاهی به سا ت پیاده شد.
کمی برای یه گفتگوی دوسااتانه دیروقت بود ولی نساایم می دونساات که کارن
خیلی مقرراتی نی ست .جمله هایی رو که برای مهرح کردن موضوع آماده کرده
ً
بود بار دیگه توی ذهنش مرور کرد .بعد زنگ رو زد .واقعا دوست داشت کارن
رو ببینه ولی نمی خواست اسم دلتنگی رو روش بذاره .یک دقیقه طول کشید تا
صدای کارن رو بشنوه :لیلی!!

818
نساایم لبخند زد اما از اینکه قبل از اومدن هماهنگ نکرده پشاایمون شااد .فکر
ً
نمی کرد این موق ش خواب باشه .فاهرا که صداش کمی گرفته بود .جواب
داد :باید حرف بزنیم.
و تًااوراتش در مورد گفتگو و راه حل رو بی خیال شااد و ادامه داد :ده دقیقه
بیشتر طول نمیکشه.
در باز شد .نسیم راهش رو به سمت آسانسور پیدا کرد و شماره ی طبقه رو زد.
وقتی وارد البی باال شد و از در شی شه ای گذ شت کارن جلوی در آپارتمانش
ایستاده بود و به نسیم نگاه می کرد .نسیم موق راه افتادن به خودش رسیده بود
تا هم ا تماد به نفسش باالتر از معمول بره و هم نگاه بی تفاوتی که کارن ایل
بهش مینداخت کمی رنگ خوا ستن بگیره .بعد از بهبودی کارن و تموم شدن
رابهه ی حرفه ایشااون که طبق شااواهد به همین زودی ها اتفاق می افتاد دو
نفر آدم معمولی بودند .دو نفر که می تونستند برای زندگی شخًیشون تًمیم
ً
بگیرند .نساایم جلوی کارن ایسااتاد و با نگاه براندازش کرد .قبش هیچوقت
اینهوری ندیده بودش .با روبدوشامبر ابریشمی کاربنی .کمی جا خورد .شبی
ً
که نسیم اینما گذرونده بود کارن تیشرد و شلوار به تن داشت .اما حاال واقعا
شابیه مردهای پولدار شاده بود .کارن تک سارفه ای کرد و دساتی بین موهاش
کشید .پرسید :اتفاقی افتاده؟
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 نه ...فقچ... همسایه اد... نه نه ...فقچ از دیروز تا حاال فکرم مشغوله.کارن ساکت نگاه می کرد و نسیم با این سر و وضعش کمی معذب شده بود.
اینهوری هیچ شباهتی به پدر و برادرش یا حتی خود کارن ندا شت .ادامه داد:
دیروز یه کم تند رفتم.
 ... نباید تو رو توی کار انمام شده میذاشتم.ً
 دقیقاو جوری نگاه کرد که تمرکز نسیم رو به هم می ریخت .نسیم به داخل نگاه کرد
و منتظر مو ند تا کارن از جلوی در ک نار بره و ت عارف ک نه ولی کارن تکونی
نخورد .انگار زیادی از د ستش ًبانی بود .پس ن سیم هم صحبت رو کوتاه
کرد که زودتر بره .فقچ گ فت :می خواسااتم با بت جواب دادن به تلف نت
ذرخواهی کنم همین .قرار نیست همچین اتفاقی دوباره بیفته.

820

کارن ساار تکون داد .نساایم انتظار کس العمل بیشااتری داشاات .خواساات
خداحافظی کنه که صااادای زنونه ای از داخل خونه گفت :ذرخواهی برای
چی؟
و همون زنی که توی بزرگداشاات دیده بود پشاات کارن فاهر شااد .تاپ و
ساااپورد پوشاایده بود با موهای بلند و صاااف روی شااونه هاش .کارن پلک
هاش رو لحظه ای روی هم فشااار داد و بعد کشفه به دیوار راهرو خیره شااد.
ن سیم ف شرده شدن قلبش رو حس می کرد برای چند نانیه نمی دون ست باید
چه واکن شی ن شون بده و فقچ به شون زل زده بود .کارن هیچ ح سی به ن سیم
ندا شت ...یه ش رو با هم گذرونده بودند و اتفاقی نیفتاده بود خیلی وا ضح
به ن سیم گفته بود که ک ش شی بهش نداره پس چرا ن سیم امیدوار بود؟ به چی؟
زن ادامه داد :من که از صحبت باهاد خوشحال شدم.
لبخند زد .نسیم نگاهش رو از صورد زن به کارن و بر کس حرکت داد .حاال
مهمئن بود که همه ی کارهای کارن چیزی بیشااتر از دساات انداختن نساایم
ً
نبوده! کارن حاال نارا حت ن گاه می کرد .احت ماال از ق بل به زن گف ته بود که
خودش رو نشااون نده ...حاال هم دلش به حال نساایم می سااوخت که تا اینما
برای ذرخواهی اومده! نساایم مثل همه ی دخترها از قرار گرفتن توی موضاا
ضااعف بیزار بود .به خاطر همچین نگاه هایی زیاد به زادگاهش ساار نمی زد
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نگاه هایی که بهش می فهموند شک ست خوردها ک سی رو دو ست داره که اون
رو دوست نداشته .نه نسیم این سرنوشت رو نمی خواست .خودش رو جم
و جور کرد و گفت :پس خیالم راحت شد که مشکلی نیست...
 ... خدانگهدار!بدون نگاهی به ق سمت آسانسور راه افتاد .صدای بسته شدن در رو شنید.
دکمه ی آسانسور رو زد .صدای قدم های کسی از پشت شنیده می شد .نسیم
می دون ست کیه و نمی خوا ست سرش رو برگردونه .بازوش به ق ک شیده
شد ممبور شد به طرفش بچرخه .کارن با چشم های ًبانی گفت :همین؟
 متوجه نمیشم؟ این سا ت روز اومدی آرامش دیگران رو به هم بزنی که همین رو بگی؟! -معذرد می خوام که آرامشتون به هم خورد.

822
و «آرامش» رو یلیظ تر ادا کرد .از فکر معنایی که این آرامش می تونست داشته
با شه حس بدی بهش د ست داده بود .کارن نف سش رو بیرون فرستاد و گفت:
چیه؟ از اینکه ما رو با هم دیدی ناراحتی؟
 برای چی باید ناراحت باشم؟ پس چرا صورتت داد می زنه؟ ... انتظار داری من تمام جزئیاد زندگیم رو بهت گزارش بدم؟ رفت و آمد همهرو بهت بگم؟
نسیم به در خونه اشاره کرد و گفت :پس همین یه بار نبوده.
سااری تکون داد و سااوار آس اانسااور شااد .کارن خودش رو داخل انداخت و با
پررویی گفت :مگه براد مهمه؟
نسیم دکمه ی همکف رو زد و آسانسور راه افتاد .با پوزخند جواب داد :معلومه
که مهمه ...من مشاااور روانکاوتم .برای تشااخیص وض ا روحیت باید بدونم
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مشکل «دور زن ها خچ کشیدنت» برطرف شده یا نه! تا کی می خواستی بهم
دروغ بگی؟
کارن قدمی به جلو بردا شت و ن سیم ق رفت که به دیوار آ سان سور برخورد.
نگاهش روی یقه ی بیش از حد باز کارن نابت موند .بعد به صااورتش زل زد.
کارن با دلخوری آشکاری که توی چشم هاش پیدا بود پرسید :همین؟
 چرا «همین» «همین» می کنی؟ چی می خوای بشاانوی؟ بگم دلیل دیگهای داره؟ بگم اشقتم؟ نه متاسفم همچین خبری نیست!
کارن با ناباوری پوزخندی زد .هنوز حال چشاام هاش همون بود .آسااانسااور
ایسااتاد ولی کارن کنار نرفت و گفت :آره مشااکلم با زن ها حل شااده .قرار هم
باهاشون میذارم .به کسی هم ربهی نداره!!
 خوشحالم که به زندگی نرمالت برگشتی. ... -حاال برو کنار! می خوام رد شم.
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کارن خیره نگاه می کرد و قًد کنار رفتن نداشت .نسیم با دست کنارش زد و
از آ سان سور بیرون رفت .یکرا ست به طرف در حرکت کرد و سمت ما شین راه
افتاد .کارن دنبالش نیومده بود و نساایم نمی خواساات چند تا جمله و نگاه پر
حرارد رو مهابق میل خودش تعبیر کنه .گاهی تفاود بین آدم ها انقدر زیاده
که هیچ جوری نمیشه به هم ربهشون داد.
نسیم پشت فرمون نشست و قبل از حرکت برای چند دقیقه به صندلی تکیه داد
و پلک هاش رو ب ست .نه واقعیت ق ًه ی شاه پریون نبود که هر طور بخوای
پیش بره .بعد از مدد ها بغض سنگینی رو توی گلوش احساس می کرد ولی
می دونساات که نباید بهش بال و پر بده .اگر حتی این آدم رو دوساات داشات
حاال دیگه باید همه چیز رو تموم می کرد .کارن مرد تشااکیل خانواده نبود.
بی شتر از اینکه شوهر و پدر با شه پزشک بود .کارش رو توی اولویت قرار می
داد .حتی ا تراف کرده بود که ازدواج اولش هم بر طبق مناف شااغلیش بوده.
پدر ن سیم – محمد مح سنی بازن ش سته – چکاری می تون ست برای کارن بکنه؟
رشااته ی کم درآمد خودش و کارهای موسااسااه که بیشااتر اوقاد با ث پایین
اومدن سهح و شأنش می شد چی می تونست به کارن اضافه کنه ...در مقابل
پزشک و استاد دانشگاه موفقی مثل این زن!

به من بگو لیلی

825

نفسااش رو بیرون فرسااتاد و اسااتارد زد .قانون دنیا این بود بعضاای ها به
چیزهایی که می خوان می رسااند بعضاای ها باید چیزهایی رو که می دونند
بهش نمی رسند نخوان!
39
در حالیکه سااوئیچ رو توی جی شاالوارش می گذاشاات ساامت صااندلی
همیشااگیش رفت اولین صااندلی سااالن انتظار .همراه نفر قبل از خودش و
بیمارهای مه چشاام پزشااکی هم طبق معمول نشااسااته بودند .هنوز راحت
روی صندلی ننشسته بود که خانم منشی سالن صداش زد :آقای دکتر! ...سشم!
 سشم. یه لحظه تشریف میارید اینما؟کارن مشااکوک نگاهش کرد .بعد بلند شااد و به طرف میز منشاای رفت .زن
مشااغول بیرون کشاایدن چیزی از کشااو بود .پوشااه رو روی میز جلوی کارن
گذاشت و گفت :بفرمایید دکتر! این فایل مربوط به شماست.
کارن نگاهی به پوشااه انداخت که اساام لیلی و آدرس و شااماره ی تلفن دفتر
روش نبت شده بود .پرسید :خ ؟
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 خانوم محسنی گزارش های الزم رو نوشتندا فرم های الزم رو هم پر کردند. خ  ...یعنی چی؟ می تونیم خودمون م س تقیم بفرستیم ولی خانوم محسنی خواستند به شماتحویل بدم.
کارن برای چندمین بار توی این روزهای اخیر به یاد واکنش لیلی موق دیدن
ً
نساارین افتاد .حتما می خواساات اینهوری جبران کنه! اخمی روی پیشااونیش
نشااساات و پوشااه رو باز کرد .برگه های داخلش رو از نظر گذروند .یه سااری
اطش اد شخ ًی و گزارش و فرم .به متن سرسری نگاهی انداخت .بعد فرم
اصاالی رو چک کرد .منتظر هر بهانه ای بود تا ناراحتی این چند روز رو کامل
ساارش خالی کنه ...اومده بود در خونه اش و جوری حرف زده بود که انگار
کارن براش یه موجود مزاحمه .موجودی که می خواد با مخفی کاری خودش
رو به زندگی اون بچسبونه!!
اما فرم سنمش هیچ مشکلی نداشت و تشخیص سشمت رفتاری مثبت ا شم
شده بود .روی مهر و ام ضای لیلی پای فرم د ست ک شید .چیزی که تمام این
ماه ها منتظرش بود ...اما چرا حال خوبی نداشاات؟ اون یکی دو هفته ی اول
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حاضر بود هر قدر الزمه خرج کنه تا امضا رو بگیره و برگرده سر کار و زندگیش
ولی حاال ...نه! ماجرا ن با ید اینموری تموم می شاااد .با لج و لم بازی و
ً
دلخوری ...انقدر ناگهانی ...رو به منشی گفت :حتما اشتباهی شده.
زن گیج نگاه می کرد .جواب داد :واال ...نه خودشون گفتند .ازریابی مثبته.
 به هر حال من می خوام با خودش صحبت کنم.سر تکون داد و گفت :نمیشه .سر جلسه هستند.
با نگاهی به سا ت ادامه داد :تا ده دقیقه ی دیگه.
کارن برگه ها رو داخل پو شه برگردوند و سمت صندلیش رفت .ولی ا ًاب
نشستن نداشت و بی توجه به نگاه های خیره ی آدم های توی سالن شروع به
راه رفتن کرد .ده دقیقه گذشاات و مراج بیرون اومد .کارن ساامت در رفت اما
منشی گفت :یه لحظه!
کارن با کشفگی گفت :بله؟
منشاای ساامت در اومد و گفت :اجازه بدید اول اطشع بدم ...آخه برنامه ی
سا ت های مشاوره تون تموم شده.
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کارن با اخم گفت :بفرمایید!
و به در اشاره کرد .زن جواب خداحافظی مراج قبلی و همراهش رو داد و بعد
وارد اتاق شااد .کارن جلوی در منتظر موند .فکرش رو هم نمی کرد که یه روز
ممبور باشااه به خاطر دیدن یه مشاااور فوق لیسااانس گمنام اینهوری معهل
بمونه ...اما لیلی با بقیه فرق دا شت .زن از اتاق بیرون اومد و همون جا جلوی
در ایستاد گفت :ایشون گفتند نظرشون همونیه که تو گزارش اومده.
کارن داد زد :یعنی چی؟!
 آروم آقا! این مسخره بازی ها چیه؟ چرا داد می زنید دکتر؟! تشخیص که مثبته!! -من حق ندارم از روانکاوم درباره ی قه شدن درمان بررسم؟
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 ای شون گفتند همه ی پارامترهای مد نظر شون نرمال شده .الزامی به ت شکیلجلساد نیست.
کارن سمت در رفت پوزخند زد و گفت :ازشون بررسید چرا انقدر ناگهانی؟
ً
و رو به در بسته ی اتاق ادامه داد :احیانا ربهی به جمعه ش نداره؟!
چشاام های منشاای درشاات شااد و با نگاهی به سااالن و آدم هاش گفت :آقای
محترم! لهفا مراق صحبت کردنتون باشید!
کارن با کنایه به صااحبت های قبلی منشاای گفت :نه دیگه االن پارامترهام
نرماله .الزامی هم به جلسه ها نیست...
با کف دساات به در پشاات ساار منشاای کوبید و بلندتر اضااافه کرد :این ها هم
شئم نرمال بودنم رو نشون میده!
صدای زنانه ای از ته سالن گفت :آقای دکتر چی شده؟!
هر دو به اون سمت نگاه کردند .دکتر فشحتی با روپوش سفید از مه بیرون
اومده بود و با تعم به کارن نگاه می کرد .کارن حوصااله ی توضاایح دادن
نداشت .رو به منشی گفت :می خوام باهاش رو در رو حرف بزنم.
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 ایشون گفتند وقت ندارند نظرشون تو پرونده هست.کارن دوباره به در کوبید و داد زد :بیا بیرون!
رو به منشی اضافه کرد :خانوم برو کنار!
 در قفله. چی؟؟!!دوباره داد زد :لیلی! باز کن ببینم!
 گفتند موسسه هم تشریف نبرید .براتون جایگزین پیدا شده.کارن با ناباوری پوزخند زد و سر تکون داد .این چه و ضعی بود؟ نفس میقی
کشید و از در فاصله گرفت .چند قدم راه رفت تا آروم تر بشه .این بار ناراحتیش
از جنس همیشه نبودً .بانیتش ًبانیتی نبود که بعد از مره کامی و یزاله
گهگداری ساارایش می اومد و راهش رو به اینما کشااونده بود .ناراحت بود و
نمی تونساات اجازه بده کساای که نقش مهمی توی بهتر شاادن حالش داشااته
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کساای که همه جا کنارش بوده اینهور باهاش تموم کنه ...انقدر ناگهانی
خودش رو از زندگی کارن بیرون بکشاااه! جوری که انگار دیگه قرار نیسااات
همدیگه رو هیچوقت ببینند .نگاهی به پرونده ی توی دستش انداخت .اگر این
خوا سته ی لیلی بود کارن ق ًد ندا شت که به د ست و پاش بیفته!!! حتی نمی
دونست بعد از دیدنش باید چی بگه؟! منشی آهسته گفت :هیچ الزامی نیست
ولی اگر یه وقتی نیازی به مشاوره داشتید...
کارتی رو از روی میز برداشااات و به طرف کارن گرفت .اضاااافه کرد :خانوم
محسنی این همکارشون رو پیشنهاد دادند.
کارن کارد رو نگرفت .ناراحت بود و فقچ این رو می خوا ست که لیلی هم به
همون اندازه ناراحت باشه .وقتی پای این زن وسچ می اومد کارن بی رحم تر
از همیشه می شد و دلیلش رو هم نمی دونست ...شاید چون انتظارش از اون
بیشتر از همه بود .سمت در اتاق لیلی چرخید و بلند گفت :از این به بعد انقدر
سرم با مه و بیمارستان و دانشگاه شلوغ میشه که وقت این خاله بازی ها رو
ندارم!
منشی دستش رو پایین انداخت .کارن بدون خداحافظی سمت خروجی رفت.
برای دکتر فشحتی سری تکون داد و بیرون زد.
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نساایم اشااک هاش رو با دسااتمال توی دسااتش پاک کرد تکیه اش رو از در
برداشت و قفلش رو باز کرد .سر و صداهای بیرون خوابیده بود .نمی دونست
االن بیمارهای دکتر فشحتی در موردش چی فکر می کنند! اما براش اهمیتی
ندا شت .توی این چند سال تمربه گاهی بحث و جدل هایی از این د ست با
خود افراد یا خانواده هاشون اتفاق افتاده بود .این دیگه بخشی از شغل نسیم به
حسااااب می اومد ...اینکه مدام ناراحتی ها و ساارخوردگی های دیگران رو
بشنوه .توی اتاق کم نور و سرد قدم زد و کنار میزش ایستاد.
روی چاقوی داخل فرف پرتقال د ست ک شید و اخم کرد ...بعد پلک هاش رو
بست تا فکر کارن رو از سرش بیرون کنه .رفتار کارن دیگه مسئله ی حادی رو
نشااون نمی داد حتی همین چند دقیقه پیش هم روی پرخاشااگریش کنترل و
مدیریت داشااات .آخرین مورد ییر طبیعیش هم حل شاااده بود با یه زن قرار
میذاشت ...به خاطر گفتگوها و مشاوره بود یا مواجهه درمانی یا گذشت زمان
و موسسه فرقی نداشت! مهم این بود که توانایی جراحی رو داشت و نباید اون
همه بیمار به خاطر توقف فعالیتش لهمه می خوردند.
د ستمال رو مچاله کرد و داخل سهل انداخت .اگر با چند ماه وقت گذروندن
با کارن انقدر درگیرش شده بود یزاله حق دا شت که بعد از ده سال و یه بچه
به اون روز بیفته ...یزاله ...این اساام فکر نساایم رو هر بار به ساامت مدارک
پز شکیش می ک شوند .مدارکی که د ست نخورده توی کیفش باقی مونده بود.
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شاید بهتر بود پرونده رو بخونه و در مورد ماهان مهمئن تر ب شه ...هنوز حس
یریبی به تمام این ماجرا داشاات و نمی خواساات ماهان رو هم مثل کارن از
دست بده .ماهان دوست خوبی بود و نسیم حس بهتری پیدا می کرد اگر تمام
مدتی که با هم توی موسااساااه مشااغول بودند به فکر کردن در مورد نقش
احتمالیش توی مره یزاله نمی گذشت.
چند ضااربه به در خورد و دکتر فشحتی نژاد توی چارچوب ایسااتاد .پرسااید:
حالت خوبه زیزم؟
نسیم لبخندی زد و جواب داد :بله.
دکتر چشمکی زد و گفت :بهتر نبود باهاش حرف می زدی؟
 چند ماهه داریم حرف می زنیم.دکتر خندید و گفت :اگر چیزی الزم داشتی بگو!
 ممنون... -
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 راستی ...ذر می خوام بابت سر و صدا! مهم نیست .دمردند دیگه!!هر دو خندیدند و دکتر بیرون رفت .نسیم پشت میز نشست و مدارک یزاله رو
از کیفش بیرون آورد .کمی آب خورد و شااروع به خوندن محتو یاد دا خل
پاکت کرد گواهی های دکتر و حتی ن سخه ها .ا سم روانرز شک رو خوندا به
گوشااش آشاانا نبود .بقیه ی کایذها رو چک کرد .بعد کایذها رو روی میز
گذاشت .تلفن رو برداشت و شماره مه روانرزشک رو گرفت .به سا ت نگاه
ً
کرد آخر وقت بود و احتماال االن مه رو تعهیل کرده بودند .سری تکون داد
و منتظر موند.
وقتی تلفن و صل شد و پز شک اجازه ی چند دقیقه گفتگو رو داد ن سیم نمی
دونساات باید از کما شااروع کنه .تک ساارفه ای کرد و بعد از تعارفاد معمول
گفت :آقای دکتر من از همکارهای روان شنا ستون ه ستم .یه خواه شی از شما
دارم.
 که اینهور ...من میشناسمتون؟ -فکر نمی کنم.
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بعد اساام کامل و آدرس دفتر و شااماره ی نبتش رو داد تا ا تماد مرد رو جل
کنه.
 بفرمایید! گوش می کنم. می خواستم در مورد یکی از بیمارانتون اطش اتی بگیرم. اطش اد بیمار محرمانه است! ولی پرونده ی کامل و سابقه ی پزشکی ایشون االن دست منه.دکتر مکثی کرد و بعد گفت :مگه ممکنه؟ کدوم بیمار؟
 برادرش در اختیار من گذاشته ...خانم یزاله شکوهی.دکتر ساااکت شااد و نساایم چند سااهر از اطش اد داخل پرونده رو خوند که
خیالش رو راحت کنه .دکتر پرسید :دختر دکتر شکوهی.
 -بله.
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 چی می خوایید بدونید؟ً
می خوام مهمئن بشم شما دقیقا همین دارو ها رو با همین دوز تمویز کردید؟
بعد شروع به خوندن کرد .دکتر جواب داد :من تو دادگاه شهادد دادم .البته که
همین دارو ها رو تمویز کردم .تو گزارش پزشکی قانونی هم همین داروها نبت
شده بود نه چیز دیگه ای.
 پس تشخیص شما دو قهبی بود؟ بله .مگه مهر و امضای من رو گواهی ها نیست؟ ولی این بی ماری پیش زمی نه ی ارنی داره ...فرف یکی دو ساااال به وجودنمیاد!!
 درسته اما... ... -به هر حال ایشون فود شدند .بیشتر از یک سال گذشته چه اهمیتی داره؟
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 من با پرونده ی مرتبهی مواجه ام .فکر کردم صااحبت های شااما کمک میکنه.
 ... من به شما اطمینان حرفه ای میدم که این اطش اد هیچ جا فاش نمیشه. وکیل همسرش توی همون دادگاه صحبت شما رو مهرح کرد من هم ممبورشدم در مورد پرونده ی قبلی ایشون صحبت کنم.
 پرونده ی قبلی؟! ایشااون تو یه دوره ی خاصاای توی نوجوونی همین شئم رو نشااون می داد.البته به صورد خیلی خفیف .پدرش – دکتر شکوهی که از دو ستان زیز من
بود – از من خواست که تا جای ممکن موضوع محرمانه بمونه .به خًوو که
بعد از یه دوره مًاارف داروهای اصاالی شئم از بین رفته بود و یزاله زندگی
ادی داشات .دکتر نمی خواسات برای آینده ی دخترش مشاکلی پیش بیاد...
می دونید که؟
 -بله .متوجه ام.
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 یزاله دختر شیرینی بود ...مثل افسون خودم دوستش داشتم. خیلی متاسفم دکتر!پس دارو ها همین بود و بیماری هم درست تشخیص داده شده بود .این چیزی
ً
نبود که بشااه کامش به رفتار کارن باهاش ربچ داد .لبخند مسااخره ای زد .قرار
نبود به قول ماهان سرنوشت یزاله رو پیدا کنه!!
 معذرد می خوام که وقتتون رو گرفتم. خواهش می کنم .امیدوارم کمکی به کیس شما شده باشه. بله .خیلی ممنون .فقچ... ... شما متوجه نفوذ برادر یزاله روش بودید؟ -اگر حمایت های ایشون نبود بیماری انقدر خوب کنترل نمی شد.
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 کنترل؟!هر دو سااااکت موندند .همچین فاجعه ای رخ داده بود و دکتر حرف از کنترل
بیماری می زد .نسیم با مشیمت گفت :من اطمینان دارم شما نهایت سعی تون
رو کردید .کنترل بیماری های روانی خیلی سخته.
مرد با آرامش گفت :بله ...شرایچ سخت بیمار و طشق ناخوا سته اش رو نباید
نادیده گرفت .گاهی لی ریم سعی بیمار و پز شک حوادث و شرایچ اطراف
با ث امتناع و پس زدن درمان میشااه .داروها ساارر دفا ی نیسااتند فقچ بروز
حمله ها رو کاهش میدند.
 حق با شما ست .پس احتمال اینکه داروی ا شتباهی به هر طریقی وارد بدنبیمار شده باشه صفره؟
نسیم سعی کرده بود جوری مهرح کنه که خیلی م س تقیم به دستکاری و ده
های دارو اشاره نشه .مرد با لحن متعمبی جواب داد :داروی اشتباهی؟! به هر
طریق؟!
ً
 -اشتباه خود بیمار ...مثش بر کس استفاده کردن داروهای هر دوره.

840
 خیر مسئولیت داروها با خود بیمار نبود. با برادرش بود؟ با همسرش بود.نساایم از این حرف جا خورد ولی به روی خودش نیاورد .دوباره تشااکر کرد و
گوشاای رو گذاشاات .ده دقیقه گذشااته بود و هنوز خیره به خهوط روی گواهی
نگاه می کرد .مساائولیت داروها با کارن بود .اون آدمی که نساایم شااناخته بود
می تونساات دز داروها رو کم و زیاد کنه تا هر چه سااری تر از شاار همساار
بیمارش خشو ب شه؟؟؟ یا با ییر قابل کنترل جلوه دادنش به راحتی ح ضانت
بچه رو بگیره؟؟ نسیم شقیقه هاش رو فشاری داد و سعی کرد موضوع رو تموم
شااده بدونه .پرونده ی کارن بسااته شااده بود و نساایم هم روانشااناس بود نه
کارآگاه!! دکتر یزاله از خودک شیش سورپرایز ن شده بود و این ن شون می داد که
چیزی به نظرش ییر طبیعی نبوده .نفس میقی کشید و پاکت رو بست.
40
پول ساندویچ رو حساب کرد و از زیر بارون دوید تا زودتر به ماشین برسه .هوا
دیگه سرمای زم س تونه دا شت .توی آینه ی جلو صورد و شال خی سش رو
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بررسی کرد و ساندویچ داغ رو کنار گذاشت تا توی موسسه بخوره .این روزها
زیاد پیش می اومد که و ده های یذا رو فراموش کنه .حداقل ا ضافه وزن نمی
گرفت ...نکته ی مثبت! به فکر خودش خندید و استارد زد.
وقتی ما شین رو جلوی مو س سه پارک کرد بارون بند اومده بود ولی چاله های
خیابون و بایچه های پیاده رو پر از آب بود .وارد حیاط موسااسااه شااد .باید به
خانوم پرچمی در مورد سر زدن به سالمندان می گفت .هنوز چند قدم نگذشته
بود که هیکل مردی رو جلوی در راهرو دیدا مردی که یک هفته تشش کرده
بود بهش فکر نکنه .خواسته بود دیگه به موسسه نیاد اما انگار حرف نسیم رو
ج دی نمی گرفت! به طرف راهرو حرکت کرد با هر قدم نگاه خیره ی کارن
واضح تر می شد .باز هم ماسک نزده بود ...شاید دیگه اهمیتی نمی داد کسی
در حال تمیز کردن مچش رو بگیره .از پله ها باال رفت و خواست از جلوش رد
بشه که صداش رو شنید :از روی پادری!
با اخم نگاهش کرد که داشاات توضاایح می داد :کفش هاد گلی شااده ...تازه
راهرو رو تی کشیدم.
 چه یبی داره؟ دوباره می کشید.اخم های کارن هم توی هم رفت .نساایم ادامه داد :شااما که انقدر به کارتون
شقه دارید!

842

 ... حتی وقتی ذرتون رو خواستند هم باز تشریف میارید. مگه من استخدام اینما بودم که ذرم رو بخوان؟ به هر حال دیگه نیازی به حضورتون نیست. شما تعیین می کنی؟ ... توی دروغ هم که کم نمیاری! دروغ؟! گفتی برام جایگزین اومده .کماست؟ -هنوز به خانوم پرچمی نگفتم .قراره هفته ی دیگه بیاد.
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کارن پوزخندی زد و بدون مقدمه گفت :چرا دوشنبه نذاشتی حرف بزنیم؟
 حرفی نمونده بود .من وقت رسیدگی به کارهای شخًی و ناهار خوردن همندارم فکر می کنید می رسم که با همه ی مراجعین سابقم بعد از جلساد هم
سر و کله بزنم؟
و ساندویچ رو ن شونش داد .کارن حرفی نزد .ن سیم دوباره گفت :یا شاید فکر
می کنید مشاورها تا آخر مر حال و احوال مراجعشون رو پیگیری می کنند!!
ً
کارن دوباره پوزخند زد و گفت :نه ولی مهمئنا در رو هم روشااون قفل نمی
ً
کنند! مثل بچه ها ...حتما اون تو گوش هاد رو هم گرفته بودی!!
نسیم با تاسف سری تکون داد و جواب داد :قفل کردم چون می دونستم انقدر
پرتوق هستید که یه در بسته جلوتون رو نگیره.
 من اگر پرتوق بودم در رو می شکستم نه اینکه به خوا سته اد احترام بذارمو برم .فکر می کنی من الد چاله میدونم؟!
 -االن باید تشکر کنم که در رو نشکستی؟؟!

844
کارن ناخوا سته خنده ی کوتاهی کرد و بعد ساکت شد .چند نانیه به هم خیره
ً
موندند .کارن قدمی به جلو برداشت و گفت :االن دقیقا مشکلت چیه؟
 ... هوم؟ من اینما نیام؟ چرا؟ خودد من و ن سرین رو به هم ر سوندی خوددگفتی برامون خوشحالی! حاال چته؟!
 مشکل شما چیه که اومدید موسسه؟ مگه نگفتید سرتون شلوغ میشه؟ پس گوش هاد رو نگرفته بودی!و لبخندی گوشه ی لبش نشست .ادامه داد :من به خاطر تو اینما نیومدم که به
خاطرد برم!
ن سیم د ستی رو هوا تکون داد و در حالیکه بدون رد شدن از پادری وارد راهرو
می شد گفت :پس بفرمایید کاری رو که به خاطرش اومدید انمام بدید!
م س تقیم ساامت دفتر پرچمی رفت .موق وارد شاادن نگاهی به رد پاهاش
روی کف راهرو انداخت و لبخندی روی صااورتش نشااساات .کارن با دیدن
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لبخند به طرفش اومد .نساایم بی توجه وارد دفتر شااد .آقای صاادیقی و ماهان
هم روی صندلی ها نشسته بودند .سشم کرد و جواب شنید .خانوم پرچمی با
خوشرویی گفت :چایی بریزم گرم شی؟
نسیم :نه االن میل ندارم.
پرچمی :چه خبر از خانم حمیدی؟
صدیقی :همون پیرزنی که تابستون کارهای آسایشگاهش رو ردیف کردیم؟
پرچمی :بله.
و به طرف در ادامه داد :دکتر بفرما چایی!
همه به اون طرف نگاه کردند .کارن وارد دفتر شد و گفت :خیلی ممنون.
روی یکی از صااندلی ها نشااساات و مثل بچه های خوب منتظر چایی موند.
نسیم رو به صدیقی شروع به صحبت کرد :سر و کله ی پسرش پیدا شده.
ماهان اخمی کرد و گفت :تا حاال کما بود؟!
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نسیم :بحرین.
صدیقی :می خواد چکار کنه؟
نسیم :می خواد زن بیچاره رو ببره.
ماهان :خودش راضی نیست؟
نسیم :نه ...ولی همزمان خوشحال هم هست.
صدیقی :چمور آدمی بود؟
ن سیم :واال من باهاش حرف زدم .آدم ناجوری به نظر نمی رسید .به خ ًوو
که مادرش پولی هم در بساط نداره.
ماهان :اگر دوباره ولش کنه چی؟
پرچمی :وضش این سال های آخر رو با بچه اش میگذرونه.
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نسیم :درسته ...اگر تًمیم بگیره بره جلوش رو نمی گیرم فقچ شماره هامون
رو بهش میدم .کاری نمیشه کرد.
همه تایید کردند و نسیم روی صندلی خالی جلوی میز نشست که رو به روی
کارن بود .کارن لبخند م سخره ای تحویلش دا شت .ن سیم روش رو برگردوند.
مدتی توی سکود گذ شت .تا اینکه با ضربه ای به در باز همه به سمت در
نگاه کردند .به نینا که توی چاچوب ایسااتاده بود چشاام دوختند .بعد از چند
نانیه مکث باالخره لبخند زد و سااشم کرد .افراد جم که انتظار دیدنش رو
ندا شتند کمی توی جواب دادن تعلل کردند ولی ن سیم جواب لبخندش رو داد
و گفت :سشم ...چه ییر منتظره!!
نینا :می دونم.
و سر تکون داد .پرچمی به حرف اومد :بفرما تو دخترم! مشکلی پیش اومده؟
نینا :نه .فقچ اومدم با خانوم حرف بزنم.
و اشاااره اش به نساایم بود .نساایم یکی دو بار توی خوابگاه بهش ساار زده بود.
لبخند زد و گفت :چه خوب! اوضاع مرتبه؟ راحتی؟
نینا :آره خوبم .بچه ها رو می برم و برمی گردونم.

848

پرچمی :آفرین! موفق باشی.
نینا :مرساایً .اارها هم میرم یه دفتر فنی نزدیک خونه واسااه کری و تایپ و
اینا .پولش بد نیست.
ً
نسیم واقعا خوشحال بود .چون این بار به جای خوابگاه یا اقامتگاه و ...واژه ی
خونه رو به کار برده بود .صدیقی سری تکون داد و گفت :باریک الله ...دختر
خانم! خوب زندگیت رو ساختی.
نسیم توی صورتش چشم چرخوند .به نظر چیزی ذهنش رو مشغول کرده بود
که بوی دردسر می داد .پرسید :نمی خوای دیگه راننده سرویس باشی؟!
نینا :نه.
ماهان :نه می خوای یا نه نمی خوای؟
نینا :می خوام.
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همه منتظر نگاهش کردند که توضاایح بده .هنوز حتی وارد اتاق نشااده بود و
نساایم مدام به ضاامانتی فکر می کرد که براش کرده بود .نساایم آب دهانش رو
قورد داد و گفت :چی شده؟
و نگاه کوتاهی به کارن انداخت که یه بار بابت ضمانت کردن نسیم سرزنشش
ً
کرده بود .فاهرا کارن هم به یاد آورده بود چون با ابروی باالرفته نگاه می کرد.
نینا به گوشااه ی چارچوب در نگاه کرد و با دساات اشاااره داد .از پشاات دیوار
دختربچه ی کوچیکی فاهر شد و کنارش ایستاد .ل های نسیم از تعم باز
شااد .بچه این وقت روز با اون چکار می کرد؟! پرچمی از جاش بلند شااد و با
ترس گفت :این...
نسیم جمله اش رو کامل کرد :چرا با توئه؟!
نینا :مدرسه شون پنمشنبه ها کشس فوق العاده داره.
ماهان :کی شروع میشه؟
نینا :تموم شده .دو سه سا ت پیش!
نسیم :چرا نبردیش خونه؟

850
نینا :آخه...
ماهان :خانواده اش در جریانند؟
نینا :نه!
همه سکود کردند و نینا گفت :نمی دونستم چکار کنم ...مهمئن نیستم...
ماهان و صاادیقی هر دو از جا بلند شاادند و به طرفشااون رفتند که دختربچه با
حرکتشون ترسید و خودش رو پ شت پاهای نینا مخفی کرد .محکم به لباسش
چ سبیده بود .مردها از حرکت متوقف شدند و کارن گفت :بهتره تنها صحبت
کنند.
نسیم نگاهش کرد و بعد از سکود چند نانیه ای گفت :حق با ایشونه.
کارن اسااتکان چایی رو روی میز گذاشااات و از اتاق بیرون رفت .ماهان و
صااادیقی هم دنبالش رفتند .خانوم پرچمی به طرف دختر رفت و جلوش خم
شد گفت :من دوست خانوم مدیرتونم می دونستی؟
نسیم :اسمت چیه خانوم کوچولو؟
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نینا :سارا.
پرچمی :خانوم مدیرتون هنوز همون ینک سیاهه رو می زنه؟
و با د ست جلوی چ شم هاش طرح مرب انداخت .دختر پای نینا رو ول کرد و
سر تکون داد .بعد کم کم مشغول صحبت با پرچمی شد و نینا نسیم رو گوشه
ای از اتاق کشوند .آهسته گفت :یه هفته است وقتی صبح ها میرم دنبالش از
ً
پشت شمشادهای کوچه میاد بیرون .اصش نمی خنده .همه اش از جا می پره
می ترسه .دو سه روزه میگه « خاله تو رو خدا...
وسچ حرفش متوقف شد و با لبخند گفت :به من میگن خاله نینا!
نساایم به لبخندش خندید و نینا ادامه داد :میگه «تو رو خدا من رو ببر تو خونه
بعد برو .».من هم براش کلید میندازم ...امروز میگه «تو هم بمون» .می ترسم
یه اتفاقی تو خونه اشااون بیفته بندازند گردن من .دیوار من از همه کوتاه تره
سابقه ی درست و حسابی هم که ندارم.
ً
 حتما می ترسه .بچه است دیگه! من باهاش حرف می زنم. -نه ...به خاطر اون نیومدم.

852

 ... فکر کنم یه چیزی شده.ً
نسیم صورد نینا رو بررسی کرد اساسا آدم منفی بافی بود.
 گاهی بچه ها به خاطر یه نمره ی بد هم می یری رفتار می کنند! نه! ... من با همه جور دختری گشااتم ...همه کاره هاش ...یه رفتارهایی تو همهاشون مشترکه!!!
 می خوای بگی... -آره.
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نفس ن سیم توی سینه حبش شد .این چیز کوچیکی نبود .نینا ادامه داد :پدر و
ً
مادرش تا دیروقت سر کار میرند .حتما ترسوندتش!
پرچمی به خاطر پچ پچ ها مدام به طرف شون نگاه می کرد .ن سیم فر صتی برای
مقدمه چینی نداشت و فقچ می خواست مهمئن بشه تا هر چه زودتر از طریق
مدرسه اقدام کنند .سمت دختر و پرچمی رفت .جلوش زانو زد و گفت :زیزم
خاله نینا نگرانته.
ساااارا نگاه مظلومانه ای به نینا انداخت و نینا اتوماتیک وار طرفش رفت و
ب غ لش کرد .نسیم پیش دستی کرد و پرسید :از کی اون آقا اذیتت می کنه؟
نینا و پرچمی و حتی خود سارا با تعم به ن سیم زل زدند .اما حقه ی ن سیم
گرفت و دختر زیر گریه زد .نینا م شغول آروم کردنش شد و پرچمی د ستش رو
روی قف سه ی سینه اش ف شرد .ن سیم د ست سارا رو توی د ستش گرفت .می
دونست این اتفاق تلخیه که از ذهن کسی پاک نمیشه.
 زیزم من و خاله می خواییم کمکت کنیم.نینا چ شم های سارا رو با د ستمال پاک کرد و فینش رو گرفت .سارا با هق هق
گفت :نمی خوام.

854
 چرا؟ بابام می فهمه د وام می کنه.نینا ناراحت گفت :نه اون آدم رو د وا می کنه .بگو کیه من خودم آویزونش...
حرفش رو خورد و نگاهی به نسیم انداخت .نسیم گفت :کسی تو رو د وا نمی
کنه.
سارا :بابام هر چی بشه من رو د وا می کنه .اون دفعه هم که پویا از رو کابینت
ها افتاد من رو د وا کرد.
نینا :پویا کیه؟
سارا :پسر موم.
نسیم :اون آقا کی بود؟ یریبه بود؟
صورد سارا جم شد و دوباره شروع به گریه کرد.
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نسیم :به مامانت میگیم که به باباد نگه.
سارا :میگه.
نسیم :من ازش قول می گیرم.
بعد از جا بلند شاااد و توی اتاق قدم زد .پرچمی نزدیک شاااد و گفت :الهی
بمیرم .باورم نمیشه! یعنی چی شده؟ ...حاال چکار کنیم؟
 از طریق مدرسه باید اقدام بشه .زنگ می زنیم به مدیر مدرسه. دیگه چه فایده؟نساایم به بدن و چهره ی پژمرده ی سااارا نگاهی کرد .اشااک توی چشاام هاش
جم شد .واقعا دیگه چه فایده؟
 من شااماره ی دوسااتم رو میدم که تخًااًااش کودکه .اون بهتر از پس اینمورد بر میاد.
مشااغول گشااتن دنبال کارد آرزو شااد و پرچمی از کیفش یه کیک کاکائو یی
بیرون آورد سمت سارا گرفت و قربون صدقه اش رفت .سارا کیک رو نگرفت.

856
نسیم کارد رو روی میز گذاشت و سراغ سارا رفت .به چشم هاش خیره شد و
با اطمینان گفت :زیزم دیگه همه چیز تموم شد ...ما ح ساب اون آدم رو می
رسیم .دیگه تا آخر مرد نمی بینیش .خوبه؟
 بابام چی؟ بهش نمیگیم. خودش می فهمه.ً
فاهرا اول باید چند جلسه ی درمان برای پدرش میذاشتند! نسیم ًبانی شده
بود .پرچمی با آبمیوه ای که از یخچال کوچیک موسااسااه در آورده بود اومد و
گفت :حداقل این رو بخور تا مامانت بیاد زیز دلم!
سارا نگرفت .نینا آبمیوه رو براش باز کرد و گفت :من پی شت می مونم ک سی
جراد نداره بهت نزدیک بشه خ ؟
ً
سارا آبمیوه رو از دستش گرفت .نسیم اصش قًد نداشت با سوال پیچ کردن و
یادآوری تمام اون لحظه های سااخت برای سااارا بیشااتر بهش لهمه بزنه .باید
قدم به قدم پیش می رفتند و اجازه نمی دادند که بچه بی شتر از این تو تنگنا قرار
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بگیره .پرچمی دو باره طرفش او مد و با ناراحتی زیر گوشااش گ فت :بررس
چکارش کرده؟ مگه میشه مادرش نفهمیده باشه!!
 نه االن زوده.از دفتر بیرون رفت .هر ساااه مرد مثل همراه های بیمار بیرون اتاق مل به
نسیم زل زده بودند .جواب داد :مسئله ی مهمیه!
کارن پلک هاش رو روی هم فشار داد و ماهان پرسید :برای بچه؟!
 آره. یعنی می خوای بگی... آزار و اذیت.صدیقی جلو اومد و ًبانی گفت :کی؟
 نمی پرساایم تا روانشااناس کودک و مادرش بیان .ولی به نظر نمیاد خیلیجدی باشه.

858
 خدا لعنتش کنه!روی ریش هاش د ست ک شید و سمت حیاط م شغول قدم زدن شد .ماهان به
ن سیم خیره شد و گفت :م آ شغال هایی پیدا می شن! فرقی نمی کنه کمای
دنیا باشی.
 اصش نمی دونم چی بگم. دیدم چموری به ما نگاه می کرد. ... تو حالت خوبه؟نسیم سر تکون داد و ماهان ادامه داد :حاال چکار کنیم؟
 از طریق مدیر مدرسه اش به مادرش اطشع میدیم.ً
 -پس احتماال خیلی طول می کشه!
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لبخند کمرنگی زد که نسیم رو به یاد قرار شام امشبشون مینداخت .اضافه کرد:
مهم نیست یه ش دیگه.
 تا اون موق مسئله روشن میشه. نمی خوام ممبور بشی ...می دونم االن حالت گرفته شده .تو مود شام بیرونخوردن نیستی!
 تو مود تنها موندن هم نیستم! پس شام سر جاشه؟ن سیم می دون ست که تمام زندگیش نباید توی کار و مو س سه خش صه ب شه
مخ ًو صا بعد از همچین اتفاقاتی که همه ی انرژی رو ازش می گرفت .سر
تکون داد و جواب داد :بله.
بعد رو به کارن که توی سااکود مهلق ساار جاش ایسااتاده بود و نگاه می کرد
گفت :خواستید برید صدام کنید که پالتوتون رو از داخل بدم.
نمی خواست سارا با دیدن مردها پریشون بشه .کارن خیلی جدی گفت :همین
االن بده!

860

نساایم همین کار رو کرد .کارن بدون جمله ای رفت .نساایم داخل برگشاات و
ساندویچ سرد شده رو توی سهل آشغال انداخت و کنار سارا نشست.
ماهان قرار بود سا ت هفت دنبالش بره اما یک رب دیر رسید .نسیم خوشحال
بود که ما هان مرا اد کرده و ساار کو چه منتظرش مو نده نه جلوی در از
شخًیت ماهان کمتر از این هم نمی تونست انتظار داشته باشه .رستوران هتل
محیچ شیک و گرمی دا شت و با وجود تاریکی ن سبی هوای بیرون ویو به کوه
های برفی تهران خیلی منا س ف ًل بود .پ شت میز خوش ترکیبی ن ش سته و
مشغول خوردن یذاهای انتخابیشون از سلف بودند .نسیم فکر می کرد حرف
های زیادی با ماهان داره اما حاال چیزی به ذهنش نمی رسااید .انگار موق
خوردن یه شااام گرون قیمت با هزینه ی اون باز کردن ساار صااحبت در مورد
داروهای یزاله کار سااختی بود .حتی شااک داشاات که باید به کنمکاویش بها
بده یا نه! اما سااخت تر از اون لحظه ای بود که ماهان با چشاام هایی که روی
فرفش زوم کرده بود پرسید :در مورد یزاله پرسمو کرده بودی؟
پس دلیل این د ود دا شت م شخص می شد .زوجی برای صرف شام به این
ف ضای رمانتیک اومده بودند و به جای حرف زدن در مورد خود شون بحث یه
زن جوون بیمار و سچ ک شیده شده بود .ن سیم جواب داد :دکتر باهاتون تماس
گرفته؟
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ماهان چشاام هاش رو از فرف برداشاات و با نگاهی به نساایم گفت :آره .بنده
خدا فکر کرده بود ممکنه دوباره دادگاه تشااکیل بشااه .من ساار خود پرونده رو
بهت دادم.
 متاسفم. اگر چیزی تو ذهنته که به وضااعیت کارن کمک می کنه از خودم بررس!خواهش می کنم به آرامش روح خواهرم احترام بذار ...دیگه باید چکار می
کرد که به همه بفهمونه دست از سرش بردارند؟!
 ... راستش ...هم من جلوی فامیل هام انگشت نمام هم آبروی مرحوم شکوهیبه اندازه کافی رفته ...بذار دیگه به یاد آشناها نندازیم!
نسیم چنگال رو توی فرفش گذاشت و گفت :قًد من این نبود ...اما چشم
دیگه موضوع رو پیش نمی کشم .فقچ...
 -بررس!

862
 دکتر گفت مساائولیت داروهای یزاله با شااوهرش بوده .یعنی کارن یزاله رومه می برده؟ داروهاش رو می داده؟ حمایت کارن رو داشته؟
ماهان با پوزخند جواب داد :کارن؟ حمایت؟ ...نه هر وقت من نمی تون ستم
ممبور می شد ببره ...اما کم کم کار رو بهونه کرد .من گاهی ممبور می شدم
برای بردنش همه ی برنامه هام رو کنسل کنم .مسئولیت اسمی با شوهرش بود
ولی ...دارو ها رو خدمه با نظارد من به یزاله می دادند .یزاله فقچ به من
ً
ا تماد داشت مخًوصا تو دوره ی افسردگیش.
 ... شوهر نمونه ای بود نه؟! ممکن بود خدمتکارها دارو ها رو بهش ندند؟ماهان با تعم گفت :بی خبر از من؟! امکان نداره.
نسیم سر تکون داد و ماهان گفت :یذاد از دهن نیفته.
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نساایم لبخندی زد و دوباره مشااغول خوردن شااد .بهتر بود دیگه این ماجرا رو
کش نده .همه چیز خیلی وقت پیش تموم شااده بود .بعد از چند دقیقه ماهان
پرسید :من رفتم چی شد؟ بچه باالخره گفت کی بود؟
 آره مادرش اومد همکارم باهاش حرف زد ...معلوم شد یکی از هم سایه هابوده .البته هنوز اسم نبرده ...مادر بیچاره اش!!
 همکارد چی گفت؟ یه مدد باید تحت درمان باشاااه .میره مرکزی که من قبش توش کار میکردم ...مسئله خیلی جدی نبود نینا زود اقدام کرد.
 چه خوب .خیالم راحت شد. اهوم.باز مشغول خوردن شدند و ماهان گفت :می خوای در مورد کارن چه تًمیمی
بگیری؟

864
نساایم مکثی کرد و بعد از خوردن جر ه ای از نوشاایدنیش گفت :پیشاارفتش
خوب بود ...به حالت ادی برگشااته بود من هم امضااای پایان دوره اش رو
زدم.
وقتی ساکود ماهان طوالنی شاد نسایم سارش رو بلند کرد و به چشام های
مبهود ماهان خیره شد .باالخره به حرف اومد :امضا زدی؟!!
 بله. به همین راحتی؟ چه انتظاری دا شتید؟ کارن یه مرد قویه .این همه وقت از اون ماجرا گذ شته.االن رو خودش کنترل داره ...مریض هاش بهش نیاز دارند.
ماهان با ناباوری ساارش رو به طرفین تکون داد و پوزخند زد .نساایم ادامه داد:
حتی تونسااته با یه خانم قرار بذاره ...بهش ا تماد کنه ...با توجه به رفتارهای
اولش این از نظر من یعنی ادی بودن.
ماهان دوباره ساارش رو پایین انداخت و در حالیکه انگار با خودش حرف می
زد گفت :مریض هاش بهش نیاز دارند!!
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 با من بودید؟نگاه کوتاهی به نسیم انداخت و در حالیکه چنگالش رو توی ساالد فرو می برد
گفت :هیچی ...آدم بعضاای وقت ها ممبور میشااه به خاطر یه هدف بزرگتر
خشف میلش رفتار کنه .درسته؟
نساایم از این همه دلخوری توی صااورتش ناراحت بود .مثل این بود که داره
خودش رو دلداری میده یا توجیه می کنه .ساار تکون داد و گفت :البته خشف
میل من نبود.
 ... شما هم باید درک کنی!ماهان با حرکت ساار تایید کرد و نساایم با خیال راحت تری حواسااش رو به
ً
یذاش داد اما این خیال راحت زیاد طول نک شید .چون چیزی که ا صش انتظار
نداشاات اتفاق افتاد .کارن به همراه همون همکار خانمش ساامت یکی از
میزهای خالی می اومدند!! نساایم از تعم به اون طرف خیره شاااد .ماهان
متوجه شد و در حالیکه سر می چرخوند گفت :چی شده؟

866
بعد از مکث چند نانیه ای برگ شت و فقچ پوزخند زد .ن سیم به حرف اومد :تو
این شهر بزره از این تًادف مسخره تر امکان نداشت!!
 تًادف؟؟ اون که نمی دونست ما کما میاییم؟ البته که می دونست!نسیم سری گفت :باور کن من بهش حرفی نزدم!
ماهان کف دستش رو روی دست نسیم لبه ی میز گذاشت و با مهربونی بهش
اطمینان داد :می دونم.
ً
نسیم نگاهی به دست هاشون و نگاهی به صورد کارن انداخت که دقیقا توی
دیدرس نساایم نشااسااته بود .داشاات چپ چپ نگاه می کرد ولی با جمله ی
همراهش نگاهش رو از ن سیم گرفت .ماهان گفت :کارن می دونه من مهمون
هام رو فقچ همین جا میارم .یکی از شرکای این هتل از یری نوازهاست.
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نساایم آروم دسااتش رو ق کشااید و گفت :که اینهور ...چه جال  .شاااید
خواسته بهت بفهمونه با کسی قرار میذاره.
ماهان آروم خندید و با نگاهی به چشم های نسیم گفت :نه شک دارم اونی که
کارن می خواسته بهش بفهمونه من باشم!
ن سیم آب دهانش رو قورد داد و نگاهش رو سمت دیگه ای انداخت .چنگال
رو توی دهانش برد و نگاه دیگه ای به میز کارن انداخت که دو باره داشااات
م س تقیم صااورد نساایم رو برانداز می کرد .نساایم فکر کرد شاااید زیاد به
خودش رساایده بود! اما نه ًاار حال و حوصااله نداشاات .ماهان گفت :می
خواسته من بهت بفهمونم.
نسیم با گیمی پرسید :چی رو؟
 می دونی اون زن کیه؟ یکی از همکارهاش تو دانشگاه.نسرین خانوم ...همونی که زندگی خواهرم رو به لمن کشید.

868
نساایم خونسااردی خودش رو حفظ کرد و گفت :چی داری میگی؟ همون زنی
که یزاله متوجه رابهه اش با کارن شده بود؟
و توی دلش ادامه داد «همونی که تو دو ستش دا شتی!» .ماهان جواب داد :آره.
ً
فاهرا جدی بودند ولی بعد از اون اتفاق دیگه هیچ جا با هم ندیدمشااون.
چند ماه واسااه ریساارچ رفته بود خارج .حتی شااک داشااتم تلفنی با کارن در
تماس باشه!!
پس تو این مدد زیاد چکش کرده بود .صاااداش رو پایین تر آورد و ادامه داد:
فکر نمی کردم کارن تا این حد ک ث ا ف د باشه!
 ... تو مهمونی رئیس فقچ یه گوشه نشسته بود کارن بهش نگاه هم نمی کرد!نساایم کمی آب ته لیوان ریخت و ساار کشااید تا آرامش بیشااتری بگیره .حالش
ً
اصش خوب نبود نباید ندونسته کارن رو به این سمت سوق می داد .یه اشتباه
کوچیک نسیم چهار نفر رو به اینما کشونده بود .ماهان پرسید :حالت خوبه؟
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سر تکون داد و ماهان رو بررسی کرد که حال خودش بهتر نبود .ماهان کمی به
جلو خم شد و اصرار کرد :یه حرفی بزن!
نساایم نفس میقی کشااید و جواب داد :کارن با اون زن قرار میذاره ...زنی که
ازش متنفره!
ً
این اصااش نرمال نبود اما نساایم پرونده رو رد کرده بود .امضااا رو زده بود ...به
کارن ا تماد کرده بود و امضااا رو زده بود .شاااید هم کارن از همه ی این کارها
منظوری داشت .ماهان دستمال توی دستش رو با ًبانیت روی میز انداخت
و گفت :تنفر؟! ...من که شک دارم! به نظر من نسرین رو آورده اینما که فقچ به
رخ من بکشاااه ...انگار نه انگار که اتفاقی افتاده ...انگار نه انگار که دو نفر
مردند!!
پلک هاش رو ب ست .ن سیم می تون ست درکش کنه .حرکت کارن بی شتر از هر
چیزی ما هان رو تحقیر کرده بود .دو باره به حرف او مد :االن این کارش به
نظرد طبیعیه؟
 اگر می خواساات اینهوری ادامه بده امشاا اینما فاهر نمی شااد که بهمبگی!
... -

870

 این کارش بدجنسی بود اما بدجنسی چیزی نیست که برای جراحی ها خهرداشته باشه!!
ً
ماهان اخم کرد و به صندلی تکیه داد .ن سیم ا صش نمی خوا ست به طرف میز
کارن نگاه بندازه .ماهان هم خیلی به هم ریخته بود .نسیم پرسید :جدی بود؟
نگاهش به یذاهای روی میز بود جواب داد :چی؟
 قًدد در مورد این خانوم؟شااونه باال انداخت و گفت :اولین بار تو یکی از مراساام های مرحوم شااکوهی
دیدمش .از همون موق خوشاام اومد ازش انقدر که برای چند روز کل حادنه
ای که برای خانواده ام اتفاق افتاده بود رو فراموش کردم .زن زیبا و خودساااخته
ای بود ...مثل تو! شااغل و موقعیت و پول داشاات مهمئن بودم که اگر من رو
بخواد به خاطر پولم نیست ...اگر.
... -
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 ولی گاهی آدم ها یه کاری می کنند که بدجوری از چشاامت میفت ند .االنفقچ تا سف اون روزها رو می خورم .نباید به محض ر سیدن به ایران خودم رو
درگیر می کردم.
 ماهان!باالخره سرش رو بلند کرد و به نسیم چشم دوخت .نسیم لبخندی زد و گفت:
دنیا پر از سااورپرایزه .هیچ چیزی هم بی لت نیساات .نه شاانیدن از کساای به
معا...
 ناراحتی من از نه شاانیدن نیسااات .فقچ این اذیتم می کنه که این زن وقتید ود من رو برای خونه و ناهار با یزاله و این چیزها قبول می کرد در واق
واسه دیدن من نمی اومد.
نساایم دوباره نفساای گرفت و پیشااونیش رو خاروند .کارن م اوضااا ی
درست کرده بود! گفت :رفت و آمد داشتید؟
 آره.و با پوزخند اضافه کرد :حتی روز مره یزاله هم سر زده بود.

872
ً
توجه نسیم به موضوع جل شد و فورا پرسید :چرا؟ دیگه که کارن و یزاله جدا
شده بودند!
 یزاله باهاش تماس گرفته بود می خواست ببیندش. تو هم بودی؟ نه من تهران نبودم ...اگر بودم که جر د نداشااات پاش رو تو اون خونهبذاره ...تو دادگاه شهادد داد.
 که اینهور!حاال توجه ماهان هم جل شده بود .اخمی از دقت کرد و گفت :چرا اینموری
گفتی؟
 چموری؟ -لحنت.
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نسیم برای چند نانیه مکث کرد و بعد گفت :تنها کسی که از بیرون کردن یزاله
و کامیار از زندگی کارن سود می برد این زن بود.
 ... ممکنه به خدمتکارها پول داده باشه واسه جا به جا دادن داروهای یزاله. برگه ی پزشک قانونی همون داروها رو نبت کرده. طوالنی مدد نه همون روز. صدیق خانوم یزاله رو بزره کرده بود! چه می دونم ...شاااید تو آخرین دیدارشااون یزاله رو تحریک به خودکشاایکرده .این بیمارها خیلی م س تعدند.
ماهان خنده ی کوتاهی کرد و گوشه ی چشم هاش رو مالش داد .نسیم پرسید:
چیه؟ ناسشمتی شما وکیلی.
 -به کاراگاه بازیت می خندم! تو دادگاه همه چیز مهرح شده.

874
نساایم حرف دیگه ای نزد در وض نگاهی به میز کارن انداخت که با لباس
ً
ا سرورد تیره م شغول مخ زدن بود .حتما دا شت راه رو برای ام شب شون باز می
کرد .نسرین شیک و مرت اومده بود از تیپ دانشگاهی هم خبری نبود .لباس
تیره به پو ست رو شن و موی بلوندش می اومد .از این زاویه فقچ گو شه ای از
صورتش پیدا بود ولی می شد فهمید که به چشم های کارن زل زده .باز همون
حس یری همیشگی به نسیم دست داده بود .کارن داشت می خندید .نسیم
روش رو برگردوند و نگاه ماهان رو به همون ساامت دید .ساارش رو چرخوند و
باالخره طبق انتظار نسیم گفت :یبی نداره اگه زودتر بریم؟
 نه .خیلی هم خوبه.بلند شدند و سمت خروجی رفتند .توی مسیر نسیم صورد ماهان رو بررسی
کرد که برای لحظه ای سمت صندلی نسرین چرخید .نگاه کوتاهی بینشون رد
ً
و بدل شد که فاهرا ن سرین رو گیج کرده بود .چیزی از کارن پرسید و ن سیم و
ماهان به راهشون سمت آسانسور ادامه دادند .نسیم کنار آسانسور پرسید :باید
پایین حساب کنیم؟
 -اینما من رو می شناسند.
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صداش ناراحت بود و نسیم رو هم ناراحت می کرد .دکمه ی آسانسور رو زد.
با هم وارد شدند .حال هر دو گرفته بود .نسیم سرش رو پایین انداخت .ماهان
گفت :ناراحت نباش نسیم! این ها ارزشش رو ندارند.
 ... می دونم کارن خیلی وسوسه کننده است ولی...نسیم سرش رو بلند کرد و گفت :این چه حرفیه؟!!
ماهان نفسااش رو با آه بیرون فرسااتاد و گفت :به محض اینکه با کارن دیدیش
هزار جور اتهام الکی بارش کردی .اگر از د ستت برمی اومد قتل برو سلی رو
هم مینداختی گردنش.
نسیم آروم خندید و گفت :نه!
 روی کارن و هر چیزی که بهش مربوط میشه حساسی!آسانسور ایستاد .بیرون رفتند و نسیم سر جاش متوقف شد تا رو در رو حرف
بزنند .ماهان دوباره گفت :تا حاال شده حسودی کنی؟ شک کنی؟ بررسی چرا
به تیرش می رسه؟ چرا زود میره دیر میاد؟
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دا شت مثل هر وکیل دیگه آروم آروم ن سیم رو قان می کرد .ن سیم پر سید :می
خوای به چی برسی؟
 داری احساست رو تو قضاوتت دخالت میدی!نسیم ابرویی باال انداخت و گفت :شما چهور؟
 من؟! فکر نمی کنی شقه اد به اون زن با ت شده واقعیت رو نبینی؟ ... یا بهتره بگیم نادیده بگیری؟ماهان به خودش نگرفت و راه افتاد .همزمان گفت :من همچین آدمی نیستم.
نسیم بحث رو کش نداد اما دقیقا می دونست که ماهان همچین آدمی هست.
ماهان مردی بود که اگر زنی رو دوست داشته باشه تا آخرین حد ازش حمایت
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کنه .این رو می شااد از حرف هاش درباره یزاله و ذاب وجدانش برای تهران
نبودن درک کرد .سااری تکون داد .خسااته تر از این فکر ها بود .گوشاایش رو
بیرون آورد و برای جلوگیری از تماس احتمالی کارن خاموشش کرد.
41
سااخت مشااغول حذف و اضااافه کردن تکه هایی از متن کتاب بود .تا پایان
فرصاات قرارداد با ناشاار خیلی نمونده بود و این روزها بیشااتر وقت کارن با
نوشااتن و مقاله خوندن می گذشاات .حداقل سااخت کار کردن فکرش رو از
اتفاقاد اخیر دور می کرد .لیلی هم یه بار گفته بود که خودش رو مشاغول نگه
ً
داره .بعد از شروع به کار مه حتما سرش شلوغ تر از حدی می شد که به
کتاب های در حال تالیفش رسیدگی کنه .بهتر بود تا وقت داشت متن رو پیش
می برد .با اسکایپ با سگرلو در ارتباط بود اما هیچ چیز مثل دیدار حضوری
نمی شد .البته جلوی سگرلو نمی تون ست با شلوارک ب شینه .موبایلش زنگ
ً
خورد .نشاانیده گرفت .اصااش چرا موبایل رو به محل مهالعه اش آورده بود!!
حوا سش رو به کارش داد اما با ادامه ی زنگ خوردن دلش نیومد و شماره رو
چک کرد .اسم لیلی افتاده بود بدون معهلی جواب داد :جانم؟
 سشم. -سشم.
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 مقدمه چینی رو میذارم کنار ...میرم سر اصل مهل . سکه های مهریه؟خندید ولی نساایم شااوخی رو نشاانیده گرفت و ادامه داد :با توجه به دیدار توی
هتل باید ا تراف کنم که تو رد کردن پرونده ی شااما مله کردم .از نظر من
روند بهبودی تکمیل نشده.
 پس ماهان در مورد نسرین بهت گفت! بله .من با اطش اد ناقص امضا زدم اشتباه از من بوده. اطش اد ناقص یا احساساد شخًی؟! اطش اد ناقص. به هر حال من به چیزی که می خواستم رسیدم. -باید به جلسه هاد ادامه بدی.
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 ...ً
 اگر با من براد سااخته .معرف یت می کنم به همکارها ...ولی حتما بایدبرگردی به مشاوره ی هفتگی و مسئله ی این خانم رو باز کنی!
کارن حرفی نزد و فقچ تماس رو ناگهانی قه کرد .لیلی خیلی حق به جان
حرف زده بود و کارن از بحث پ شت تلفن خو شش نمی اومد .کایذهای روی
میز رو جم و جور کرد لپ تاپ رو بساات .بقیه رو برای بعد گذاشاات و یک
را ست سمت اتاق خوابش رفت .سا ت از ه شت ش گذ شته بود و به شام
نمی ر سیدند ولی می شد یه فیلم با هم ببینند و حرف بزنند .از هفته ی سود
و کوری که گذرونده بود نفرد داشت .تمام مدد انگار چیزی رو گم کرده بود
که نمی دونساات چیه! هنوز برای قه رابهه ی کلی با لیلی زود بود .گاهی به
صحبت کردن باهاش نیاز داشت .خوشبختانه نشون دادن نسرین به ماهان کار
خودش رو کرده بود.
سااری یه دساات لباس پوشااید که بیشااتر از این دیر نشااه .فرصاات نداشاات به
خودش برساااه نیازی هم نبود چون می دونسااات که نمی خواد طرفش بره و
هدفش فقچ حرف زدنه .پالتو رو روی شونه هاش انداخت و به پذیرایی رفت تا
از قفسه چند تا فیلم انتخاب کنه .قاب های دی وی دی رو زیر و رو کرد و سه
تا بیرون ک شید .جلوی در متوقف شد سمت اتاق خواب برگ شت و از همون

880
ادکلنی که لیلی دف عه ی پیش انت خاب کرده بود به خودش زد ...وقتی زنگ
آ پارت مان لیلی رو فشاااار داد و خودش رو معرفی کرد برای چ ند نان یه فقچ
سااکود بود که اون طرف آیفون رو پر کرده بود .بعد صااادای لیلی که گفت:
اینما اومدی برای چی؟
 باید حرف بزنیم. کی تلفن رو وسچ حرفم قه کرد؟ رو در رو. این وقت ش ؟! باز کن! ... زنگ بقیه رو می زنم ها! -من هم زنگ می زنم به پلیس!
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 باز کن! خواهش ...باید حرف بزنیم.صدای کوبیده شدن آیفون شنیده شد .در هنوز باز نشده بود و کارن حس بدی
داشت .با شنیدن صداش بیشتر از قبل دلش می خواست صورتش رو ببینه .می
خواست مهمئن بشه که دلخور نیست .قدمی به ق برداشت و ساختمون رو
از نظر گذروند .دوباره زنگ زد .باالخره در باز شد .پله ها رو بی سر و صدا
توی تاریکی طی کرد .لیلی جلوی در منتظرش بود و با اخم نگاهش می کرد.
بدون اینکه از جلوی در کنار بره گفت :حرفت رو بزن!
کارن با پررویی ای که از خودش س اراغ داشاات کفش هاش رو درآورد و جلو
رفت .لیلی از سر جاش تکون نخورد .کارن پرسید :نکنه کسی همراهته؟!
 نه اون تو تخًص شماست!کارن از اشاره ی لیلی به دیدن نسرین توی شرایچ مشابه لبخند زد و با ا تماد
به نفس جلو رفت .باالخره لیلی ق رفت تا کارن رد بشاااه .کفش هاش رو
داخل آورد و روی جاکفشی گذاشت .در رو بست و گفت :خ ؟

882
اینهور که جدی نگاه می کرد برای کارن سنگین تموم می شد .دلش برای اون
روزهایی که با هم می گشااتند و حرف می زدند تنگ شااده بود .قاب های دی
وی دی رو بلند کرد و گفت :اومدم با هم فیلم ببینیم...
بعد خرد و پرد هایی رو که سر راه خریده بود ن شون داد و ا ضافه کرد :پاپ
کورن بخوریم .حرف بزنیم.
لیلی پوزخندی زد و گفت :همین؟ امر دیگه ای نیست؟
کارن در حالیکه فیلم ها و خوراکی ها رو روی اپن میذاشاات جواب داد :اگر
پا بده هست!
زیرچشاامی نگاهی به صااورد کشفه ی لیلی انداخت .اولین دختری بود که
بدون آرای شش رو بی شتر دو ست دا شت .رنگ طبیعی پو ستش و حالت رو به
باالی گو شه ی چ شم هاش بدون آرایش م شخص تر بود .به طرفش چرخید و
با تکیه به اپن بهش خیره شااد .یه لحظه در مورد اینما اومدنش به شااک افتاد!
هیچوقت انقدر واضااح به خوابیدن باهاش فکر نکرده بود .شاااید چون از ساار
ش پری شون شده بود شاید چون ن سرین رو دوباره دیده بود شاید ...نمی
دونست .نگاهش رو بی اختیار پایین تر برد و از روی اندامش گذروند .شالش
رو سرسری انداخته بود و شلوار مشکیش فقچ کمی از ساپورد کلفت تر بود.
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ً
پیراهن سفیدی روی تاپ مشکی پوشیده بود که احتماال به خاطر حضور کارن
بود .قد متوسچ و اندام معمولی داشت مثل بیشتر زن ها ...ولی ...حس لمس
انگشت ها روی پوست تیره اش...
 تموم شد؟!!با صداش از فکر و خیال بیرون اومد و گفت :بله؟
 اگر چشم چرونیت تموم شد حرفت رو بزن!کارن پوزخ ندی زد و گ فت :چشاام چرونی؟؟! من االن با یکی دی گه قرار
میذارم یادد که نرفته؟
ابروی لیلی باال رفت و گفت :با کسی که ازش متنفری!
 ... چرا آوردیش اونما؟ می خواستی ش ما رو به هم بزنی؟کارن با حرو گفت :شبتون!!

884
 چرا از همون اول خودد به من نگفتی طرف کیه؟ مگه براد مهم بود؟ ... تو خیلی راحت موبایل رو از دستم گرفتی و هر چی خواستی گفتی... ... اصش براد اهمیتی نداشت من... بس کن!حاال دا شت داد هم می زد .دختره ی ...ادامه داد :من تو رو این وقت ش راه
دادم به خونه ام! بعد میگی برام مهم نیستی؟
پوزخند زد .کارن از همه ی این جریان حس بدی داشاات .ترجیح داد ساااکت
بمونه تا دوباره د وا راه نیفته .برای چند نانیه به هم خیره موندند و باالخره کارن
جلو رفت و کاری که از لحظه ی اول هواش رو داشت انمام داد ...ب غ لش
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کرد ...لیلی ق نکشااید .کارن ساارش رو به سااینه اش فشاارد و نفس راحتی
کشید .گفت :دلت برام تنگ شده بود؟
لیلی پیشونیش رو بلند کرد و م س تقیم به چشم هاش زل زد .گونه هاش طبق
ادد همیشه اش سرخ تر شده بود .خواست حرفی بزنه که کارن اجازه نداد
و گفت :انکار نکن! خیلی تابلویی.
 تو اومدی خونه ی من!!! خ من هم دلم تنگ شده بود.دوباره به هم خیره موندند و دساات های کارن بی اختیار روی کمرش حرکت
کرد .لیلی خودش رو ق کشید و با کشفگی گفت :این مسخره بازی های ما
به جایی نمی رسه .بهتره بری!
گفته بود «مسااخره بازی» و کارن ًاابانی بود .نظرش درباره ی دلتنگی کارن
این بود؟ مسااخره بازی؟! کارن دو باره حلقه ی دسااات هاش رو تنگ کرد و
گفت :برم؟
 -کارن! من حوصله ی این دست انداختن های تو رو ندارم .برو خونه اد!
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و به ق هلش داد جدا شااد و ساامت مبل ها چرخید ...کارن ًاابانی تر
شده بود مچش رو محکم نگه داشت و به ق کشید .گفت :من جدی تر از
چیزی ام که تو فکر می کنی!
لیلی آخی گفت و اخم کرد .کارن درساات پشااتش ایسااتاده بود و بدش نمی
اومد فشار دستش رو بیشتر کنه تو این هفته کم کارن رو دلخور نکرده بود...
اما به جاش دوباره ب غ لش کرد .اینهوری حس بهتری داشاات برای جنگ
نیومده بود .حداقل خیالش راحت بود که صورتش رو نمی بینه و با سوال بهش
زل نمی زنه .چون خود کارن هم جوابی برای این کارهاش نداشاات .گیج تر از
چیزی بود که بتونه کسی رو از سوتفاهم در بیاره .فقچ ل هاش رو کنار گوش
لیلی برد و گفت :ببین لیلی! نمیشه انقدر ساده یه نفر رو کنار گذاشت.
 ... ما چند ماهه به هم ادد کردیم.ل هاش رو روی گونه اش ک شید و بعد سمت ل هاش برد اما لیلی سرش
رو کج کرد تا بینشون فاصله بندازه گفت :یعنی می خوای بگی این کارهاد به
خاطر ادته؟؟

به من بگو لیلی

887

 نه ...آره ...ببین... کارن تو با نسرین رابهه داری. این چه ربهی به مشاورم داره؟ من از اون مشاورها نیستم که ش تو ب غ لشون بخوابی!!!کارن به خودش اومد و دست هاش رو با اکراه ق کشید .پلک هاش رو برای
لحظه ای بست و فشار داد .لمس دست لیلی رو روی ته ریش صورتش حس
کرد .بعد صداش رو شنید :کارن ...او ضا ت مرت

شده بود .تا وقتی سر و

کله ی...
پلک باز کرد و گفت :تا وقتی تو ولم کردی!
روی دسااتش دساات گذاشاات و ادامه داد :تو مدام میگی بین تو و هر چیزی
یکی رو انتخاب کنم!
 -من این رو نگفتم.

888
د ستش رو بلند کرد کارن توی د ستش نگه اش دا شت و گفت :نگفتی ...ولی
رفتارد همین رو میگه .می خوای فقچ همون کاری رو کنم که تو میگی وگرنه
خدافظ! با این کارهاد من رو گیج می کنی یه کارهایی می کنم که نباید!
صورتش دلخور شد و گفت :پس االن تق ًیر منه که آخر ش میای خونه ام
و...
بقیه ی حرفش رو خورد .کارن گفت :من فقچ میگم حتی اگه اشااق یه زن
دیگه هم بشم نمی خوام تانیری رو رابهه ی ما داشته باشه.
چند نانیه توی سااکود گذشاات .خود کارن هم می دونساات داره پرد و پش
میگه ...لیلی کاناپه ای رو نشااون داد و گفت :خیله خ ! اومدی فیلم ببینیم؟
ببینیم!
کارن لبخندی زد و دسااتش رو ول کرد .پالتوش رو در آورد و روی مبل جلوی
تلوزیون نشست .گفت :یکی از فیلم ها رو بیار!
 من گنگستری دوست ندارم. -یه فانتزی هم هست.
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یکی از قاب ها رو برداشاات و ساامت ویدیو رفت .پلی کرد و کنار کارن روی
کاناپه نشااساات .توی سااکود حواسااش رو به صاافحه ی ساای و دو اینچ
تلویزیونش داد.
کارن برای فیلم دیدن نیومده بود .پرسید :از همسایه اد چه خبر؟
 خودش رو برام می گیره. می خوای بدم ادبش کنند؟لیلی بدون اینکه نگاهش رو از صاافحه ی تلویزیون برداره جواب داد :الزم
نیست ...خونه رو گذاشتند برای فروش.
 اگه فروش نره؟ خونه های اینما کوچیکه همه قدرد خرید دارند. فردا خونه باش! یه نفر رو می فرستم واسه روکوب در. -الزم نیست.
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 الزمه. خودم به وقتش رسیدگی می کنم. قرض میدم. گفتم که الزم نیست.ً
 بعدا پولش رو پس می گیرم!! هیس! شروع شد.ً
کارن حرکتی به ل هاش داد و سمت تلوزیون برگ شت .این فیلم رو قبش دیده
ً
بود .یه فانتزی معمولی با ته مایه ی طنز .فاهرا لیلی رو جذب کرده بود! روی
دسته ی مبل آروم ضرب گرفت و مشغول بررسی لیلی شد که وقتی تمرکز می
کرد دستش رو زیر چونه می زد .سه چهار ماه بود که با هم آشنا شده بودند و
کارن االن داشاات به چشاام دیگه ای می دیدش .لیلی با چشاام هایی که هنوز
سمت صفحه ی نمایش بود پرسید :به چی نگاه می کنی؟
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 به تو.سمت کارن چرخید و گفت :مگه واسه فیلم دیدن نیومدی؟!
کارن فقچ لبخند زد و لیلی ادامه داد :من سال ها ست که دارم تنها زندگی می
کنم ...اوایل خوابگاه بعد خونه .مردهای زیادی هم اطرافم بودند ولی هیچ
کدوم نتونستند مخ بزنند .تو هم بهتره وقتت رو هدر ندی!
کارن از صراحتش خندید و گفت :داری به مبارزه د ود می کنی؟
 نه ...من با مردهای اشق! کاری ندارم.ً
کارن دوباره خندید .لیلی اصش سعی نمی کرد احساسش رو مخفی نگه داره.
از همون لحظه ی ورود کارن به هر شکلی حرف نسرین رو وسچ کشیده بود.
کارن پرسید :تا حاال موهاد رو صاف کردی؟
لیلی از حرف بی ربهش سااکود کرد و بعد گفت :مثل موهای ...کی بود؟
نسرین؟!!
کارن این بار بلند خندید و جواب داد :لیلی نمی خوام رابهه ام با نساارین من
ً
رو از مشاورم دور کنه .من گاهی وقت ها واقعا می خوام باهاد حرف بزنم.

892

لیلی نفسااش رو بیرون فرسااتاد و ساامت تلویزیون چرخید .گفت :باشااه .ولی
گفته با شم تا وقتی ت شخیص ندم که رابهه اد با ن سرین تهدیدی برای زندگی
خودد و مریض هاد نیست اون امضام فاقد ارزشه.
 از نظر قانون و دکتر ممیدی ارزش داره. از نظر من نه!توی سااکود مشااغول دیدن ادامه ی فیلم شاادند .رئیس از اینکه دوره ی کارن
تموم شده بود واقعا خو شحال به نظر می ر سید .خودش گفته بود که خیالش
راحت شده و اجرایی شدن برگ شت کارن رو به سر ت توی د ستور کار قرار
میده .کارن د ستی بین موهاش ک شید امکان ندا شت به رئیس بگه که ا شتباه
شده! بعد از چند دقیقه بلند شد و دل ستر و پاپ کورن رو آورد .گفت :یخ می
خوام.
 یخ خوردن خوب نیست آقای دکتر! -کل کل کردن خوبه خانوم روانشناس؟!
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لیلی باالخره بلند شد که یخ بیاره .از آشرزخونه پرسید :از چی این فیلم خوشت
اومده؟
 از طنزی که برادرها موق کشتن همدیگه ایماد می کنند. از پارادوکسش؟ از واقعیت پنهانش. فکر می کنی پول و موقعیت ارزش برادرکشی داره؟ من برادر ندارم ...نمی تونم بگم .ولی خودد بهتر از من می دونی آدم هابه خاطر هدف هاشون دست به هر کاری می زنند.
لیلی جوابی نداد .با دو تا لیوان بزره پر از یخ برگشاات و سااینی رو روی میز
گذاشت .کارن دلسترها رو داخل لیوان ها خالی کرد و سر جاش نشست .لیلی
پرسید :هدف اصلی تو توی زندگی چی بود؟
کارن یکی از لیوان ها رو بردا شت و با نگاه میقی به لیلی جواب داد :از وقتی
یادمه هدفم ادامه تحًیل بوده می خواستم یه دکتر معروف و با نفوذ بشم .یه
آدم پولدار و موفق...

894

نمی دون ست تا چه حد می تونه جلوی لیلی پیش بره ولی از صمیم قل دیگه
نمی خواساات ماجرای ناگفته ای بینشااون بمونه که مثل ساار رساایدن نساارین
دوباره شااوکه اش کنه .ادامه داد :کساای بشاام که بر خشف انتظار خانواده و
اطرافیانم باشه.
 با خانواده اد مشکلی داشتی؟ انتظارشون چی بود؟ ... دوست نداری حرفش رو بزنی؟ دوست دارم ولی ...نه االن .باور کن نمی خوام مخفی کاری کنم.لیلی سر تکون داد ولی نگاهش یمگین شد .کارن می دون ست هر کاری هم
کنه از چشاام لیلی نمی افته .اون هم جاذبه ی جنساای داشاات هم اطفه ی
مادرانه .چیزی که کارن تو زن های اطرافش ندیده بود .تا به حال درباره ی
خانواده هاشااون درساات و حسااابی حرف نزده بودند .کارن هیچی از زندگی
شااخًاای لیلی نمی دونساات .می بود خیلی می ! لیلی گفت :پس به
هدفت رسیدی .آدم های زیادی پیدا نمیشند که به هدفشون رسیده باشند.
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کارن سر تکون داد.
 اما هدف چیزی نیست که نابت بمونه .آدم ها همیشه بیشتر می خوان.کارن دوباره ساار تکون داد و گفت :دو سااه ساااله دارم به خاطر ریاساات یه
بیمارستان تازه تاسیس هر کاری می کنم.
ً
چشم های لیلی درشت شد و با تعم گفت :ریاست بیمارستان؟ جدا؟
 آره .بهم نمیاد؟ تونستی به جایی برسی؟ حمایت خیلی ها رو دارم ...مناس تر از من کسی نیست .من تو جامعه یپزشکی کم کسی نیستم!
و با افتخار نگاهش کرد اما نگاه لیلی یمگین تر از قبل شااد .کارن دلیلش رو
نمی فهمید .ادامه داد :خود شون بهم پی شنهاد دادند هیأد مو سس ...اما بعد
از کار یزاله همه چیز خراب شد .االن بشتکلیفم.
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لیلی نگاهش رو پایین انداخت و لیوان توی دسااتش رو تکون داد .کارن تغییر
حالتش رو درک نمی کرد چرا ناراحت بود؟ جر ه ای خورد و سمت تلویزیون
چرخید .باز سکود بینشون برگشته بود و کارن خودش رو مقًر می دونست.
تکیه اش رو از کاناپه گرفت و چرخید تا به صورد لیلی نگاه کنه اما چشمش
رو برنمی گردوند .دلش می خواساات دوباره ب غ لش کنه برای پرد کردن
حواسش پرسید :هدف تو چی بود؟
نساایم ساامت کارن نگاه کرد که فاصااله اش رو کم کرده بود .آرنج هاش رو به
زانوهاش تکیه داده بود و به نساایم خیره نگاه می کرد .احتیاجی به زدن اون
حرف ها نبود که ن سیم بدونه کارن لقمه ی دهنش نی ست همینهوری هم می
دونست! جواب داد :صادقانه بگم؟
 آره. یه زمانی همه ی هدفم ازدواج با پسر موم بود.کارن آروم خندید .چ شم هاش می گفت که باور نکرده .ن سیم ادامه داد :با هم
بزره شده بودیم خانواده هامون حرف هاشون رو زده بودند.
... -
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 به خاطرش هر کاری کردم. ... حتی کاری که نباید می کردم.نگاه کارن سرد شد و اخمی روی پیشونیش نشست .نسیم حدس می زد توی
فکرش چی میگذره .کارن پرسید :چکار کردی؟
ن سیم رگه ای از خ شم رو توی صداش می شنید .منتظر جواب زل زده بود .به
حرف اومد :گاهی ندونستن حقیقتی که به آدم لهمه می زنه بهتره.
 نه .اینهور نیست. بعد از دونستنش باید تًمیم بگیری ...من هم همینهوری زندگیم رو خرابکردم.
 -می خوام بدونم.

898
نساایم نفسااش رو با آه بیرون داد و گفت :من اون خانوم پرفکتی که می گفتی
نیستم.
 چرا درست حرف نمی زنی؟نساایم بعد از مکث کوتاهی گفت :همون ساااالی که درس من تموم شاااد
پدرهامون قرار ازدواجمون رو گذاشاتند .همون ساال کنکور بود .پدرم چون از
ً
شق من خبر داشت اصش سخت گیری نکرد ولی وحید اشق دوآتیشه نبود.
من خیلی بچه بودم همه اش می ترسیدم از دستش بدم.
 چکار کردی؟نساایم به صااورد بی طاقت کارن لبخند زد و گفت :رمز گوشاای و کامریوتر و
ایمیل و همه چیزش رو به زور ازش گرفته بودم .بعد از نامزدی یه روز اتفاقی
ایمیلش رو چک کردم که یه وقت دوست دختر اینترنتی نداشته باشه .آخه اون
لیسانس گرفته بود و دوست دانشگاهی زیاد داشت .یه ایمیل مشکوک خارجی
دیدم .اون موق ز بانم ز یاد خوب نبود ...به زح مت ترج مه کردم و فهم یدم
ً
ایمیل برنده شااادن التاریه .فاهرا یادش رفته بود که اساامش رو چک کنه...
حقیقتی بود که با دونستنش بد تًمیمی گرفتم!
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 ... ایمیل رو پاک کردم .فکر می کردم من رو میذاره و میره. خ ؟! ... حرف بزن!نسیم ًبانیت توی صداش رو دوست داشت .با لبخند گفت :تموم شد!
 یعنی چی؟ این ایمیل ها رو فقچ یه بار نمی زنند .می دونی که ...وقتی ایمیل دوم رسیدمتوجه شد که من قبلی رو پاک کردم .از توی ترش پیداش کرد .همون بهونه ای
شاااد که از خداخواساا ته ولم ک نه .نامزدی به هم خورد .خانواده ها با هم
ساارساانگین شاادند .من تهران قبول شاادم .از اولش هم درساام خوب بود...
همین ...همه چیز تموم شد.

900
لبخند محوی گو شه ی ل کارن ن ش ست .ن سیم از اینکه یه کم حر صش داده
بود خو شحال بود .به تشفی حرو دادن های خودش .مردی با این سابقه ی
خراب حق نداشاات روی پاکدامنی طرف انقدر اصاارار داشااته باشااه! کارن
پرسید :رفت آمریکا؟
 آره .سربازی رو رفته بود .م شکلی ندا شت .من رو هم که از سرش باز کردهبود!
 ... من می خواسااتم نگه اش دارم ولی با پنهان کردن حقیقت بدتر از دساااتدادمش.
کارن بی شتر چرخید و سا دش رو باالی سر ن سیم به کاناپه تکیه داد .گفت:
چون دوستش داشتی این کار رو کردی.
 ... -اون احمق بود که به خاطر این تو رو دور زد!
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نسیم نگاه کردن به این جفت چشم آبی رو دوست داشت .هیچوقت فکر نمی
کرد که ساالیقه اش همچین تیری باشااه ...به خاطر همین حس های می و
یری بود که به خونه راهش داده بود وگرنه ادد نداشاات جلوی هیچ مردی
انقدر کوتاه بیاد .حق رو به ن سیم داده بود و به وحید گفته بود «احمق» .از فکر
اینکه بعد از این همه سال دوباره قرار بود این احمق رو ببینه ترس توی بدنش
رخنه می کرد .نسیم گیر کردن توی گذشته رو دوست نداشت و دیدن وحید تو
روسی خواهرش دو هفته ی دیگه از همین حاال این فاصله ی چندساله رو
محو می کرد .با جلوتر اومدن صااورد کارن به خودش اومد و نگاه خیره اش
رو گرفت .توجه اش رو به فیلم داد ولی کارن پرسید :هنوز دوستش داری؟
نسیم با اطمینان جواب داد :نه!
و دوباره به صورتش زل زد .حاال دقیقا شبیه مردهایی شده بود که قراره بعد از
خوشگذرونی با طرف چند تا تراول روی میز آرایشش بذارند و بزنند به چاک!
یا شاااید این فقچ احساااس نساایم بود .آب دهانش رو قورد داد و با جلوتر
اومدن کارن گفت :هنوز نظرد در مورد ازدواج همونه؟!
کارن متوقف شد .نگاهش روی ل های نسیم جا خوش کرده بود.
 -حتی با نسرین!

902
 مشاوره رو بذار واسه جلسه ها!!لحنش تلخ شده بود .نگاهش رو سمت دیگه ای انداخت و بدون حرفی ق
رفت .نسیم رد فشار آرواره هاش رو هم می دید .لیوان یخ و دلستر رو برداشت
و سار کشاید بعد به پیشاونیش چسابوند .هر دو به صافحه ی تلویزیون خیره
شدند .حتی صدای آهسته ی فیلم هم سکود حاکم رو به هم نمی زد.
نیم سا تی گذ شت پری شون و طوالنی .ن سیم با میلش به چک کردن صورد
مرد کناریش مبارزه می کرد .هرچند این سکود تلخ و سنگین و موضوع فیلم
رو دوساات نداشاات .باالخره به خودش جر د داد و گفت :کارن! دی وی دی
رو در بیارم؟
وقتی جوابی نشاانید ساارش رو چرخوند و پلک های بسااته ی کارن رو دید.
خنده ای کرد و گفت :کارن!
 ... بیداری نه؟تکیه اش رو برداشت و به صورد آرومش نگاه کرد.

به من بگو لیلی
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 اگر فکر کردی به بهانه ی خواب رفتن میذارم امش اینما بمونی... ... کارن! پاشو!ً
انگار واقعا خوابیده بود و شمرده و میزون نفس می کشید .نسیم آروم از جاش
ً
بلند شااد و بررساایش کرد .چند نانیه اطراف کاناپه قدم زد .واقعا خوابیده بود.
سااری تکون داد .فیلم رو بیرون آورد و تلویزیون رو خاموش کرد .دو باره به
صااورتش نگاه انداخت .دلش نیومد بیدارش کنه .دساات هاش رو روی شااونه
هاش گذاشت و کمک کرد که روی کاناپه دراز بکشه .تکونی به خودش داد اما
بیدار نشااد .نساایم پالتوی مشااکیش رو از لبه ی صااندلی ب غ ل برداشات و
روش کشااید .اگر تا آخر شاا بیدار نمی شااد ممبور بود که براش پتو بیاره.
پالتو رو روی شااونه اش جم کرد که ساارما نخوره .انگشاات هاش بی اراده
سمت تارهای خاکستری روی شقیقه ی کارن رفت .آروم از بینشون راه باز کرد
و بعد با سر ت ق کشید .به خودش اومد داشت چکار می کرد؟
از کاناپه فاصله گرفت و گوشه ی دیگه ی پذیرایی روی یه صندلی نشست .از
حس های مختلف و رفتارش شوکه بود ولی این در مقابل شوک بعدی چیزی
نبود! یک رب به زل زدن به دیوار و فکر کردن گذشته بود که صدای افتادن کلید
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توی قفل در رو شاانید .اول خیال کرد که اشااتباه شاانیده .بعد مهمئن شااد و با
ترس صاااف نشااساات .اگر احمدزاده به خودش جر د همچین کاری رو می
داد؟ دست برد به طرف میز کنار صندلی و گلدون شیشه ای رو بلند کرد .بعد
با یاد حضور کارن دلش قرو شد و منتظر موند .در باز شد و نسیم در حالیکه
روی قفسه ی سینه اش دست می گذاشت از جا پرید و روی کسی که پشت
در بود چشم چرخوند .این آدم کسی نبود به جز مادرش فروغ.
فروغ با چمدون کوچیک همی شگیش که پ شت سرش می ک شوند وارد خونه
شد و با دیدن نسیم که ایستاده بود گفت :سشم زیزم!
ن سیم نف سش رو بیرون فرستاد و جواب سشم داد .پرسید :مامان! اینما چکار
می کنی؟
 چی؟! چرا بهم خبر ندادی میای؟ شام درست کنم ...بیام دنبالت...گ لدون رو ساار جاش برگردوند .فروغ خندید و گفت :یه چیزی تو هواپیما
خوردم .می خواستم یافلگیرد کنم.

به من بگو لیلی
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و لبخند بزرگی زد .نساایم به طرفش رفت و چمدون رو از دسااتش گرفت .بعد
طوالنی ب غ لش کرد و گفت :خوش اومدی.
فروغ د ستی روی گونه ی ن سیم گذا شت .دا شت م شکوک نگاهش می کرد.
همیشه خیلی تیز بود .گفت :چرا انقدر جا خوردی؟ مگه اولین بارم بود؟
ً
نه اولین بار نبود که مادرش ساار زده می اومد .اتفاقا نساایم همیشااه اینهوری
بیشتر ذوق می کرد .لبخندی زد و جواب داد :فقچ ش بود یه لحظه ترسیدم.
بیا تو بشین خسته ای.
فروغ هم لبخند زد و سمت کاناپه ها رفت که بشینه ولی با دیدن مردی که روی
یکیشااون خوابیده بود خشااکش زد .نساایم چند لحظه پلک هاش رو بساات و
دسااتش رو روی لبش فشااار داد .بعد با ا تماد به نفس به آشاارزخونه رفت و
همزمان گفت :دکتر شفیقه.
 بله می بینم!نساایم به مادرش نگاه کرد که جوری روی پاپ کورن و دلسااتر ها چشاام می
چرخوند که انگار بساااط م ش ر و ب و مزه اساات! به سااا ت نگاه کرد.
دیروقت بود .فروغ با چ شم های جدی به طرف آ شرزخونه اومد و گفت :اینما
چکار می کنه این وقت ش ؟ انقدر راحت رو کاناپه اد دراز شده!!
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نسیم صداش رو آهسته تر کرد و گفت :لباس بیرون تنشه نمی بینی؟
 چند وقته با همید؟ مامان! چیه؟ می خوای بگی چون مستقل شدی به ما ربهی نداره؟؟ دیگه از دختریمن که خارج نشدی!!
 مامان چیزی که تو فکر می کنی نیساات .من مشاااورشاام تحت نظر منه.وقتی احتیاج داره صحبت کنه وجدان کاری من اجازه نمیده ردش کنم.
 وجدان کاریت؟! اگر به جای یه مرد خوش بر و رو یه پیرزن بود هم وجدانکاریت اجازه نمی داد؟
 -معلومه که اجازه نمی داد.

به من بگو لیلی
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چند نانیه به هم خیره موندند و بعد فروغ گفت :تا حاال دیدی من و باباد روی
تو و نممان سااختگیری کنیم؟ تا حاال بهت گفتم حق نداری با کساای قرار
بذاری؟
 ... ولی این...با د ست به پذیرایی ا شاره کرد و ادامه داد :مری ضته ...بعد از اون برخوردش تو
دفترد نممان تو اینترنت کلی سرچ کرد چه چیزهایی که در مورد خودش و
زن و بچه اش نیست!! دادگاهیش کرده بودند ...یه مرد بیوه ی بی ادبه که...
 صبر کن! بگو؟! اول که مریض نی ست .در حال حا ضر هیچ م شکلی نداره و قراره برگرده سرکار ...از دادگاه هم که خیلی ساده تبرئه شد .یکی از بهترین پزشک های ایرانه.
چرا موفقیت هاش رو نمی بینی؟
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 اگر انقدر موفقه مهمئن باش به ازدواج با آدم ساااده ای مثل تو فکر نمی کنهدخترکم!
نسیم انتظار شنیدن این حرف رو حداقل از مادرش نداشت .دلخور شده بود.
 من هم به ازدواج باهاش فکر نمی کنم.فروغ با گیمی نگاه می کرد .باالخره پرسید :پس چرا میاریش خونه؟
نسیم سمت یخچال رفت و گفت :دلیلش رو همون اول گفتم.
مشغول بیرون آوردن فرف ساالد الویه و نون شد و ادامه داد :لباس هاد رو در
بیار بیا یه چیزی بخور!
فروغ حرفی نزد و فقچ پالتوش رو در آورد روی یکی از صندلی های آشرزخونه
آویزون کرد .توی سکود به کار کردن نسیم نگاه می کرد .نسیم آهسته گفت:
من یه دختر ساااده نیسااتم .فوق لیسااانس دارم دفتر مشاااوره دارم با بهترین
مرکزهای م شاوره ی تهران همکاری دا شتم به وا سهه ی مو س سه با کلی آدم
گردن کلفت آشنام .از نظر فاهری هم چیزی کم ندارم.

به من بگو لیلی
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بعد به صورد مادرش نگاه کرد و حرف دیگه ای نزد .مشکل این بود که فاصله
ی بینشااون و این ماهی یک بار دیدن ها که گاهی هم ق می افتاد با ث
شده بود اون طوری که باید و شاید ن سیم رو ن شنا سند .از نظر پدر و مادرش
نسیم هنوز همون دختر خرخون بود که به خاطر شقش به پسر موش گریه و
زاری می کرد و آخر هم از ترس دیدن خانواده ی موش تهران موندگار شااده
بود .چند دقیقه ای به خرد کردن گوجه و خیار شور گذ شت تا صدای کارن از
پذیرایی شنیده شد :لیلی!
نساایم از همون جا نگاهی انداخت .کارن چند تا ساارفه کرد و روی کاناپه
نشست .دوباره صدا زد :لیلی!
ن سیم به مادرش نگاه کرد که آروم زمزمه می کرد «لیلی؟؟» .ن سیم شونه باال
انداخت و فروغ گفت :بگو بره!
بعد بلند شد و سمت تنها اتاق خونه رفت .کارن با دیدنش تعم کرد و نگاه
سااوالی به نساایم انداخت .به فروغ سااشم کرد .فروغ هم جواب کوتاهی داد و
وارد اتاق شد .نسیم سمت کارن رفت و گفت :مادرم بی خبر اومد.
 کی؟ -چند دقیقه میشه.
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کارن به سر تا پای خودش روی کاناپه چ شم انداخت و گفت :یه لحظه خوابم
برد ...براد بد نشه؟
 مگه چند قرن نخوابیده بودی؟ فکر تو میذاره؟نسیم اخمی کرد و جواب داد :حاضر شو! باید بری.
کارن ناله ای کرد و نسیم سری گفت :هیس! زود باش!
 فیلم چی؟ بلند شو!بازوش رو کشااید و بلندش کرد .کارن دوباره خندید .نساایم یقه اش رو مرت
کرد و پالتو رو دسااتش داد .کارن پالتو رو روی شااونه هاش انداخت و نساایم
سمت در هلش داد.

به من بگو لیلی
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 خیله خ  ...دارم میرم.جلوی در دوباره خندید و سمت نسیم برگشت .گفت :نمیشه نا...
 نه نمیشه.موهاش روی پیشااونی کج افتاده بود و چشاام هاش زیر نور المپ برق می زد.
ن سیم دلش نمی خوا ست اینهوری بیرونش کنه ولی چاره ای ندا شت .گفت:
دوشنبه می بینمت!
کارن بعد از مکث کوتاهی صورتش رو جلو آورد و گونه اش ب و سید .بعد
با لبخند گفت :می بینمت!
و بیرون رفت .نساایم روی گونه اش دساات گذاشاات .در رو بساات و چرخید.
فروغ درساات توی چارچوب در اتاق ایسااتاده بود و با ابروی باال رفته نگاه می
کرد.
در حالیکه روی کاناپه ی دفتر لیلی می نشست گفت :دوشنبه های خوب.
لیلی از پشت میزش اضافه کرد :دوشنبه های بارونی.
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هر دو به آسمون پشت پنمره نگاه کردند که از گوشه ی پرده ی جم شده پیدا
بود .کارن گفت :منشی یه جوری نگاه می کرد.
لیلی خندید و جواب داد :حق داشت.
کارن از همین حاال حدس می زد که قراره در مورد نساارین سااوال پیچ بشااه.
خودش رو برای دفاع آماده کرده بود .روی کاناپه دراز کشااید .پاهاش رو روی
هم انداخت و منتظر موند .لیلی با لبخند گفت :فقچ حواسااات باشاااه اینما
خوابت نبره!
 تو که به هر حال بیدارم نمی کنی!لیلی چشاام یره ای رفت و حرف اصاالی رو شااروع کرد :تا حاال اشاااره ای به
خانواده ی اولت نکردی چرا؟
خشف انتظارش بود .حرکتی به ل هاش داد و گفت :باشه واسه بعد.
 بعد یعنی همین حاال ...یادد باشه که به خواست خودد اومدی اینما منممبورد نکردم.

به من بگو لیلی
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 ولی گفتی امضاد فاقد ارزشه. از کی تا حاال انقدر حرف گوش کن شدی؟ خیله خ ! ...چی بگم؟ تا امروز واسااه گرفتن اطش اد از خانواده اد اص اراری نکردم چون مرتبچنمی دیدم ولی اون ش گفتی پزشک شدنت خشف انتظارشون بوده.
 ... پدر و مادرد کمان؟ مردند.ً
 خدا رحمتشون کنه ...ولی واقعا کمان؟ یعنی انقدر بهم بی ا تمادی؟ ...راستش رو گفتم مردند.کارن دوست نداشت لیلی در موردش اینهوری فکر کنه.
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 شاید چون یزاله بیماریش رو ازد مخفی کرده بود تو هم درباره ی خانوادهاد بهش نگفتی.
 تو از کما می دونی نگفتم؟ گفتی؟ نه! ...ولی به خاطر یزا له نبود .من کم و بیش در مورد بی ماریش توینوجوونی خبر داشتم.
 پس از معرفیشون خمالت می کشیدی؟کارن به صورد لیلی خیره شد .باز یکی از همون حدس های در ستش .ادامه
داد :با من راحت باش .من مشاورتم ...قرار نیست قضاوتت کنم.
بله مشاااورش بود ولی کارن نمی خواساات زنی که بهش حساای داره همه ی
نقهه ضااعف های زندگیش رو بدونه .چهوری می تونساات زنی رو جذب کنه
ً
که در مورد همه ی گندکاری هاش خبر داره؟ ا صش می خوا ست جذبش کنه؟
باید چند سااال وقت صاارف می کرد تا بفهمونه بهش خ ی ا ن د نمی کنه
دروغ نمیگه آدم بدی نیسااات؟ لیلی هنوز منتظر جواب بود .کارن ناچار به

به من بگو لیلی
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حرف اومد :من متولد یه شهر کوچیک تو آذربایمان شرقی ام .پدرم قبل از به
دنیا اومدنم مرد مادرم کلفت یه خونه ی اربابی بود .تو همون خونه زندگی می
کردند ...البته اون موق دیگه ارباب ها برو بیاشون رو از دست داده بودند.
نگاه کوتاهی به لیلی انداخت تا تانیر حرف هاش رو ببینه .چیزی از صااورتش
معلوم نبود .کارن نمی دونسااات چرا داره از چیزی حرف می زنه که حتی از
یزاله و خانواده اش پنهان کرده بود .چیزی که با تمام قدرد ازش کنده بود اما
هنوز هم دست از سرش بر نمی داشت .ادامه داد :می دونی سرنوشت بچه ی
یتیم یه کلفت چیه؟
 ... نوکری جایی که توش زندگی می کنه!لیلی نفس میقی ک شید و د ستش رو روی گلوش گذا شت .کارن نگاهش رو
به سقف دوخت .صدای لیلی رو شنید :چهوری به اینما رسیدی؟!
 درس خوندم و سااختی کشاایدم درس خوندم و کار کردم درس خوندم وکتک خوردم.
... -
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 یکی یتیم به دنیا میاد و پدرش شااهیده با سااهمیه اش به همه جا می رسااه.یکی مثل من پدرش از درخت گردو می افته و هیچ کس نمیگه خرد به چند
من!! چیزی تو دنیای من ممانی نیست .من زور زدم که به اینما رسیدم.
 من زبونم بند اومده!تون صدای کارن ناخواسته کمی باالتر رفت :حق داری ...تو اون کسی نیستی
که نه پدری دا شت حمایتش کنه نه پولی دا شت که زندگیش رو بچرخونه نه
مادری که انقدر براش ارزش قائل بشه که یه اسم روش بذاره .من یه گدا گشنه
بودم که صاحبکار مادرم روم اسم گذاشت و برام شناسنامه گرفت.
 ... «کارن»! ...مادرم نمی تونست اسمم رو درست تلفظ کنه!!ساااکت شااد .داشاات چکار می کرد؟ داشاات همه ی زندگیش رو می ریخت
وسااچ .چرا؟ چون نمی خواساات به دختری که کنارش بود دروغ بگه ...که یه
وقت ازش دلخور نشااه ...که فاصااله نگیره ...به خودش پوزخند زد .نگاه خیره
اش رو از سقف گرفت و به لیلی انداخت .اگر ترحم رو توی چ شم هاش می
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917

دید همون لحظه از دفتر بیرون می رفت و دیگه هرگز برنمی گ شت .اما چ شم
ً
های لیلی خالی از هر حساای بود .فقچ گفت :من واقعا از خودم خمالت می
کشاام که فکر می کردم اومدنم از اهواز به تهران و مسااتقل شاادنم کار بزرگی
بوده!
 ... مادرد کی فود شد؟ مادرم وقتی بچه بودم شااوهر کرد .اگر هم دلش می خواساات من رو بزرهکنه نمی تونساات .به این و اون پاساام می دادند تا باالخره بزره شاادم .وقتی
دبیرسااتانی بودم مادرم مرد رفتم تبریز که بهتر درس بخونم .پساار آقای خونه
مون دکتر بود من از همون موق می خواستم بمیرم اما دکتر بشم.
از یادآوری خاطراد و بدبختی هایی که کشاایده بود خنده اش گرفت .شاارط
می بست که اگر اون خانواده تًویرش رو توی تلویزیون می دیدند یا اسمش
رو می شنیدند حتی به یاد شون نمی اومد که پ سر کلفت شون بوده ...اما کارن
فراموش نمی کرد ...تا ابد هم فراموش نمی کرد ...لیلی با لبخند گفت :باالخره
دکتر شدی.
لبخند تلخی زد و روی کاناپه نشست.
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 دیگه هیچی از من نمونده که ندونی. تو باید درباره ی خانواده اد با همه حرف بزنی نه اینکه پنهانش کنی .تو ازهیچی به اینما رساایدی باید بهش افتخار کنی .اینکه به یه دکتر جوون موفق
کار بدند و ر صه رو برای پی شرفتش باز کنند چیزی نی ست که پدر هم سرد
بابتش منتی سرد بذاره .نباید به خاطر این شرمنده باشی.
 نه دکتر شااکوهی اهل منت گذاشااتن نبود ...همساارش کساای بود که مدامدخا لت می کرد نه خودش .من از زندگیم خ ما لت نمی کشاام فقچ می
خوام...
ساار تکون داد و جمله اش رو ناتموم گذاشااات .نمی خواسااات همه ی دنیا
بدبختی هاش رو بدونند .هر نقهه ضعفی خنمری بود که یه روزی تو پشتش
فرو می رفت .حتی شک داشت که زدن این حرف ها به لیلی اشتباه بوده یا نه.
لیلی از پشت میز بلند شد و سمت کارن اومد .روی میز جلوی کاناپه نشست
و سرش رو کج کرد .کارن چشم هاش رو ریز کرد و گفت :چیه؟!
 -حاال میریم سراغ نسرین.
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کارن از زدن حرف هاش حس بهتری داشاات .می دونساات لیلی بعدا بحث
گذشااته رو پیش می کشااه ولی خوشااحال بود که در مورد خانواده سااخنرانی
نکرده و چرد و پرد تحویلش نداده بود .آروم خندید و به جلو خم شد .آرنج
هاش رو روی زانو زد و نزدیک صااورد لیلی گفت :تا برام زن نگیری ول کن
نیستی؟
 ... شاید هم می خوای خودد رو ببندی به ریشم!لیلی پوزخندی زد و جواب داد :نه من دنبال مرد یه زن دیگه نیستم!
 خوب کاری می کنی.لیلی جدی تر شد و گفت :کارن! ...بع ضی وقت ها آدم ناخوا سته خودش رو
مق ًر می دونه می خواد خودش رو ذاب بده ...تنها راهی که به ذهنش می
رسااه رفتن ساامت چیزیه که بیشااتر از همه آزارش میده خاطراد بد رو زنده
نگه میداره به آدم یادآوری می کنه که کی بوده و چه کارهایی کرده!
 -مثل نسرین؟

920
 مثل پناه بردن به گذشااته .نساارین فقچ بهانه اساات که تو رو لینک میده بهً
ناراحتی هاد .مخًوصا که...
 که چی؟ اونموری که من شناختمش به خاطرد حاضره هر کاری کنه!کارن با خنده گفت :کیک قل درست کنه و دورش گلبره بچینه؟
لیلی ابرویی باال انداخت و با حالت متفکرانه گفت :زنت رو به خودکشاای
تحریک کنه!!
 زن سابقم رو! ... زیزم این حرف هاد یه کم بوی ...حسادد میده. -چه ربهی داره؟؟!!
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ً
 مکالمه ا شون اون روز باالگرفته تقریبا همه توی خونه شنیده بودند ...همهی بحث شون سر ماهان بوده .طبق گفته ی خدمتکارها و حتی پز شکش یزاله
دو سه روز بود که می رفتار می کرد.
هر دو ساااکت موندند .کارن دوساات نداشاات در این مورد بحث کنند .لیلی
کوتاه اومد و با آرام گفت :من فقچ می خوام به خودد بیای .گذشااته رو با هر
کسی که بهش مرتبچ بوده رها کنی .فقچ رو به رو رو ببینی نه پشت سر.
کارن سر تکون داد و با طعنه گفت :رو به رو؟!
و چشاام هاش م س تقیم به رو به رو بود به لیلی .ادامه داد :مگه مادرد
نًیحتت نکرده که فکرم رو از سرد بیرون کنی؟
 ... مگه نگفته این به دردد نمی خوره؟ ... -نگفته این یه مرد زن مرده است که از کار بیرونش کردند؟
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 کارن!لحن صاادای لیلی خیلی یمگین بود و یه جوری نگاه می کرد که انگار بدش
ً
نمیاد گریه کنه .کارن اما حال خوبی ندا شت .ا صش نمی فهمید چ شه! صدای
شاار شاار بارون هم از پشاات دیوارها حالش رو بدتر می کرد .ادامه داد :نگفته
دادگاهیش کردند سابقه ی خوبی نداره؟
 کارن! گفته بی خیالم بشی مگه نه؟سااکود کرد و به چشاام های لیلی خیره شااد که مردمک هاش می لرزید .از
حالت صورد مادرش اون ش

معلوم بود که از کارن خوشش نمیاد .دوباره

پرسید :مگه نه؟
اما جواب لیلی «نه» نبود .کارن اخم کرد لیلی جلوتر خم شااد و دسااتش رو
گرفت .کارن همچین نگاهی رو تو صااورد زن ها می شااناخت .ق رفت و
گیج به چ شم هاش خیره شد .لیلی د ستش رو ف شار داد و جلو ک شید .همه ی
این ها به خاطر دل سوزی بود؟ کارن از اینکه زنی پی شقدم ب شه خو شش نمی
اومد به خًوو کسی مثل لیلی به خًوو از روی دلسوزی ...دستش رو
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محکم بیرون کشید .چشم های لیلی دوباره یم گرفته بود .از جاش بلند شد و
سمت پنمره رفت .پ شت به کارن ای ستاد .روی صورتش د ست ک شید .کارن
نمی تون ست صورتش رو ببینه و حالش رو بفهمه .د ستمالی از جی مانتوش
بیرون آورد و ساامت چشاامش برد .روش رو بیشااتر ساامت بیرون برگردوند که
حال کارن رو بدتر می کرد .چیزی مثل تیغه ی چاقو به قف سه ی سینه اش فرو
ً
رفته بود و هر لحظه شااکافش رو میق تر می کرد .اصااش نمی دونساات باید
چکار کنه .فقچ بلند شد و برای اینکه اشتباه دیگه ای ازش سر نزنه سمت در
رفت و از اتاق بیرون زد.
نسیم دستمال رو از روی چشم هاش برداشت و توی دستش مچاله کرد .هنوز
ً
باورش نمی شد که چکار کرده .فاهرا هنوز مثل همده سالگیش بد اشق می
شااد .انگار اون همه سااخنرانی از کنترل کردن و آرامش داشااتن برای مراج
هاش روی خودش تانیری نذاشااته بود .با فکر کردن به واکنش کارن ساار درد
گرفته بود که سااابقه نداشاات .شااقیقه اش رو فشااار داد و نفس میقی کشااید.
سراغ مردی رفته بود که خیلی وا ضح از قرار گذا شتن با یه زن دیگه حرف می
زد .حرکت آخرش هم دست کمی از رد کردن نداشت .هیچوقت نگفته بود که
ً
به نسایم شقه ای داره .حاال هم حتما از وابساته کردنش ترسایده بود و ق ًد
کنار کشیدن داشت.
نسیم دستمال رو داخل سهل زباله انداخت و آماده ی رفتن شد .اینما نشستن
جلوی این کاناپه ناراحتش می کرد .باید به خونه می رفت و راهی پیدا می کرد

924
که خودش رو آروم کنه .فروغ هم توی خونه منتظرش بود ...کیفش رو برداشت
و با نگاه دیگه ای به کاناپه آهی کشااید و از اتاق بیرون رفت .باید اسااتراحت
می کرد.
وقتی به خونه رسااید فروغ از خرید برگشااته بود و بوی یذا از آشاارزخونه می
او مد .دیدن مادرش ات فاق توی دفتر رو براش زنده می کرد چون ت مام و قت
آزادشااون توی دو روز قبل با بحث در مورد انواع ی و نقص های کارن
گذ شته بود و اینکه ن سیم نباید بهش فکر کنه .یک را ست سمت اتاق رفت تا
لباسااش رو در بیاره و دوش بگیره .حداقل چند دقیقه ای وقت داشاات تا توی
آرامش ح مام فکر ک نه .بیسااات دقی قه ب عد که بیرون او مد فروغ توی ا تاق
منتظرش بود .با حوله مشغول آبگیری موهاش شد و گفت :چی شده؟
 براد لباس خریدم .بروش تو تنت ببینم! اگر اندازه نباشه چی؟ من سایزد رو بهتر از خودد می دونم .بروش!ً
و کاور لباس روی تخت رو نشون داد .نسیم اصش حوصله نداشت .حتی فکر
کردن توی حموم هم حالش رو بهتر نکرده بود اما حداقل حاال از چند سا ت
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پاسااژگردی راحت شاده بود .کاور رو باز کرد و پیراهن سافید و بلند رو بیرون
آورد که یقه و آسااتین گیرور داشاات .خیلی خوشاادوخت و قشاانگ بود اما این
رنگ ...گفت :مامان سفید؟!
 چشه؟ مگه من روسم؟ مگه فقچ روس ها سفید می پوشند؟ نه ولی تو این مملس یه کم... چرا؟ چون روس خواهر وحیده؟! به خاطر حرف زن مود؟ ... نساایم من این همه راه رو الکی نیومدم .وای به حالت اگه من برگردم و توهفته ی دیگه یه چیزی رو بهونه کنی که نیای!! ...اگر آدم فضااایی ها هم حمله
کنند تو باید بیای!
... -
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ً
 من نمی اومدم خودد یه لباس هم نمی خریدی نه؟ بگو «اصش وقتش رودارم؟»!
نسیم خندید و گفت :میام .چشم.
 اون آقای خوشتیپ رو هم با خودد میاری. کارن؟! -کارن؟؟؟

نساایم ل هاش رو روی هم فشااار داد و ساااکت موند .نگاه فروغ هر لحظه
مشااکوک تر از قبل می شاااد .گفت :نممان قرارش با دوسااات آقا ماهان رو
انداخته واسه هفته ی دیگه ...می خواست خودش رو هم د ود کنه که باشه.
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 چرا هفته ی دیگه؟ً
 من خواسااتم قرارشااون رو یه روزی بذارند که تو هم اهواز باشاای .مثشمعرفشون تویی.
 ... ماهان پسر خیلی خوبیه .با نممان هم که رفیق شده .چرا یه کم نرمش نشوننمیدی؟ می خوای تا آخر مرد تنها بمونی؟
نسیم لباس رو روی تخت گذاشت و گفت :من که می دونم دردد چیه ...می
خوای به زن مو نشونش بدی .باالخره یه راهی پیدا می کنی.
 وحید با زن و بچه اش میاد ایران ...من نمی خوام جلوش کم بیاری.ً
 من جلوی کسی کم نمیارم .فاهرا شما کم میاری مامان! ... -ما که نمی تونیم از طرف خودمون روسی د وتش کنیم.
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 چرا نمی تونیم؟ مگه تو دختر موی روس نیستی؟ ماهان با من رابهه ای نداره! توی این دو سه روز یه کاری می کنم رابهه پیدا کنه .کی از دختر ق شنگ منبهتر؟ اون اگر تو رو نمی خواسااات خودش هی به نممان زنگ نمی زد که با
خانواده اد خودمونی بشه.
ن سیم م شغول قدم زدن توی اتاق شد تا ًبانیتش فروکش کنه .انگار مادرش
برای ماهان و ن سیم خواب هایی دیده بود و ن سیم از این رفتار بیزار بود .چیزی
کم نداشاات که بخواد دنبال کساای بیفته .دوباره به یاد کارن و اتفاق توی دفتر
اف تاد .طرف کارن هم ن با ید می رفت ...خونسااردی خودش رو حفظ کرد و
گفت :مادر من! دوران این کارها گذشته.
ً
 اتفاقا االن دورانشه ...فکر کردی همین امینه چهوری ازدواج کرد؟ با یکی ازهمکش سی هاش دو ست شد باالخره بعد از چهار سال اومد گرفتش .ولی
اگر از زن مود بررساای می گه ه فت بار او مدن خواساات گاری ما ندادیم!!
دخترکم! من نمی خوام تو تن ها بمونی ...من نمی خوام دسااتم از گور بیرون
بمونه.
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صاادای ناراحت مادرش رو دوساات نداشاات .با لحن مشیم تری گفت :مامان
من به ماهان احساسی ندارم.
 چند هفته باهاش بگردی احساااس پیدا می کنی .جوون به این خوبی ...همقد و باال داره هم تحًیشد.
 مامان!! خیله خ  ...فقچ میاریش تو اون روساای مگه دوساات نممان نیساات؟جلسه اشون رو میذارند و بعد برمی گرده تهران.
ً
می دون ست م شکل مادرش فقچ زن مو شه .می دون ست این اواخر حتما به
خاطر پز دادن های جاریش و فکر برگشااتن وحید با زن و بچه حسااابی تحت
ف شار بوده .گفت :آخه کدوم دو ست؟ فقچ یک بار هم رو دیدند ...دو سه بار
تلفنی صحبت کردند .همین.
 اگر دوست نبود که د وتش رو قبول نمی کرد .نه اینکه از خداخواسته بیاد.نسیم بلند پرسید :مگه به خودش گفتید؟
 -آره .نممان د وتش کرد.
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نسیم با حرو گفت :پس دیگه چرا به من میگی؟ خودتون بریدید و دوختید!
اخم کرد و سمت پذیرایی رفت .روی یکی از مبل ها ن ش ست و پلک هاش رو
ب ست .امروز از صبح پر از یافلگیری بود .ماهان چرا باید د ود رو قبول می
کرد؟ ًاابانی بود .از دسااات خودش کارن ماهان فروغ همه .چرا اون
زندگی آرومی که دا شت به اینما ک شیده بود؟ چرا این بغض از بعد رفتن کارن
توی گلوش گیر کرده بود و باز هم نمی شد؟ چرا کارن رو دوست داشت و باید
با ماهان می رفت روساای؟ چرا نظر وحید و مادرش باید انقدر برای فروغ
اهمیت پیدا می کرد؟ نمی فهمید.
 لیلی!با شنیدن ا سمش پلک باز کرد و مادرش رو باالی سرش دید که با اخم روی
پی شونی و چ شم های اخهارآمیز نگاهش می کرد .با تا سف سر تکون داد و
گفت :سااه بار صااداد کردم جواب ندادی! تا «لیلی» گفتم حواساات جم
شد؟
 -تو فکر بودم.
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 تو فکر اون؟ ... خیال نکن نمی فهمم چی بین تو و اون دکتره ...مردها رو اون فرستاد روکوبنً کنند؟
 ... از باباد پول نمی گیری ولی حاضری یه مرد ِ... نه اشتباه می کنی .ازش خواستم این کار رو نکنه .گفت قرض میده. قرض؟ مگه مردهایی مثل اون قرض هم میدن؟ مامان اون آدم بدی که فکر می کنی نیست.فروغ اهمیتی نداد و ساامت اتاق رفت .ناراحتی نساایم از رفتار کارن داشاات
اوضاع رو خراب می کرد .پیش نیومده بود که فضای بین نسیم و مادرش انقدر
متشنج بشه .بلند شد تا برای منت کشی به اتاق بره ولی فروغ مشغول پوشیدن
لباسش بود .نسیم پرسید :کما؟
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 دارم میرم فرودگاه. مامان! بلیچ مال شبه. همه اش چند سا ت دیگه است. ببخ شید! همه اش تق ًیر منه .چ شم میام رو سی ماهان رو هم که د ودکردید .مشکل چیه؟
دکمه هاش تموم شاااد .سااراغ چمدون گوشاااه ی اتاق رفت .خرده ریزها رو
داخلش برگردوند .نسیم دوباره گفت :مامان معذرد می خوام ...من هر روز با
آدم های مسئله دار سر و کله می زنم ...بهم حق بده!
 می دونم زیزم .میرم که راحت باشی. مامان اینهوری نکن دیگه.ً
 من تو فرودگاه را حت ترم االن تو ًاا بان یت یه چیزی میگیم که ب عداپشیمون میشیم .هفته ی دیگه که اومدی مفًل حرف می زنیم.
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 مامان!چرخ های چمدون رو روی موکت اتاق کشید و گفت :خدافظ!
 چقدر منتظر بمونی؟ حوصله اد سر میره.به طرف در آپارتمان رفت و جواب داد :بهتر از اینه که ب شینم اینما ببینم دخترم
داره یه اشتباه دیگه می کنه .داره زندگیش رو دوباره خراب می کنه.
 بذار زنگ بزنم آژانس. خودم می تونم.از آپارتمان بیرون رفت و بغض نسیم ترکید .چند سال بود که داشت دیگران رو
نًاایحت می کرد و حاال خودش توی اجرای راهکارهایی که می دونساات
ناتوان بود .وسچ پذیرایی نشست و زیر گریه زد .باید یه جوری از این منمشب
بیرون می اومد.
43
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از ابتدای جلسااه تا همین حاال لبخندش محو نشااده بود .نساایم این لبخند
خاو ا ستادش رو می شناخت .فروغ دو روز پیش رفته بود و هر بار ن سیم با
منزلشااون توی اهواز تماس می گرفت ساار ساانگین حرف می زد .نساایم به
مادرش حق می داد که نگرانش باشاااها به خاطر همین هم امروز یه وقت نیم
سا ته از دفتر ا ستادش گرفته بود تا سر راهش به مو س سه کمی با هم گفتگو
کنند .حس می کرد باید با کساای حرف بزنه اما این لبخند معنی دار اسااتاد
قربانی کمی اذیتش می کرد .باالخره پرسااید :چیزی با ث خنده اتون شاااده
استاد؟
مرد آروم خندید و جواب داد :نه فقچ این جریان مریض و روانکاو ...خیلی
ً
کلی شه ایه! ا صش از ک سی مثل تو توق ندا شتم! اگر برای ستاره حمیدی اتفاق
می افتاد تعم نمی کردم ولی تو حرفه ای تر از این حرف ها بودی.
نساایم لبخندی زد و ساارش رو پایین انداخت .با این حرف اسااتادش خیلی
خمالت زده شااده بود .تازه خبری از جزئیاد نداشاات .قربانی دوباره به حرف
اومد :البته وقتی جوونیم نمی تونیم جلوی پیش اومدن مساااائل شااقی رو
بگیریم.
نسیم از طرز تلفظ « شقی» بیشتر خمالت کشید و گفت :توصیه ی کلی شما
چیه؟
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 قرن ها ست همه ی روان شناس ها و نظریه پرداز ها تو کار شق موندن میخوای من تو بیست دقیقه توصیه بدم؟!
نساایم لبخند زد و دوباره گفت :اساام شااق گذاشااتن رو یه احساااس آسااون
نیست!
ً
 وقتی انقدر نگرانت کرده که تا اینما اومدی حتما همینه .اشتباه می کنم؟ نمی دونم. دخترم تو کسی رو دوست داری که هنوز در مورد احساسش مهمئن نیستیمن نمی تونم بهت بگم دوسااتش نداشااته باش اگر بگم تو به حرفم مل می
کنی؟
ن سیم جواب نداد .تلفنش توی کیف ویبره رفت .اهمیتی نداد .ا ستادش دوباره
گفت :تنها توصیه ی من اینه که هرچه سری تر شرایچ رو به سمتی ببری که از
حس واقعیش حرف بزنه .زودتر فهمیدنت فاصااله گرفتن رو هم راحت تر می
کنه ...متوجه ای؟
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ن سیم سر تکون داد و مرد ادامه داد :با توجه به صحبت هاد رفتارش ضد و
نقیضه ...هر کسی وقتی رفتاری از خودش نشون میده باید بتونه براش توضیح
بیاره .ازش توضیح بخواه! با توجه به اینکه همه چیز رو در موردش می دونی...
مهمئن شو که این اطش اد تو زندگی آینده اد خللی ایماد نمی کنه.
 من می ترسم ...اصش نخوام رابهه ای رو باهاش شروع کنم.توجه قربانی جل شد .ینکش رو در آورد در حالیکه روی مبل جلوی نسیم
لم می داد و گوشه ی چشم هاش رو می مالید گفت :چرا؟
ً
 هنوز خیلی ابهام وجود داره .مادرم اصش راضی نیست .خودم دو دلم. ترست از چیه؟ن سیم مکثی کرد تا فکر کنه .بعد جواب داد :از اینکه یه روز همون کارهای قبل
رو تکرار کنه .می ترساام انقدر تحت تانیرش باشاام که نتونم ی هاش رو
ببینم.
استاد دوباره لبخند زد و گفت :دوست داشتن یعنی همین ...حساس نباش!
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 ... مردی که زنش مدام ی هاش رو ببینه زندگی نمی کنه .این خًاالت زنهاست که به مردشون سخت نمی گیرند.
 من... دخترم! تو یه ادتی داری به کساای اجازه نمیدی کامل بهت نزدیک بشااه...به احساااساات به فکرد به زندگی شااخًاایت ...تو دانشااگاه هم همینهور
بودی .اون پسره باقری رو یادته؟
نسیم سر تکون داد .می دونست در مورد کی حرف می زنه .یکی از همکشسی
هاش که ا ستاد رو وا سهه گرفته بود و ن سیم با اینکه ازش خو شش می اومد
جواب منفی داده بود .قربانی اضااافه کرد :می ترساای با کساای شااروع کنی که
وسااچ راه تنهاد بذاره؟ همه که مثل نامزد اولت نیسااتند! اگر براد مهم نبود
نظر من رو نمی خواسااتی .پس حاال انقدر براد ارزش داره سااعی کن رو
راست باشی! به خودد اجازه ی ا تماد بده!
 چشم .سعی ام رو می کنم. -خوبه.
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نسیم از جا بلند شد .نمی خواست بیشتر از این وقت استادش رو بگیره .حاال
ً
کمی آروم تر بود .حداقل اسااتادش رابهه با کارن رو صااریحا رد نکرده بود .از
قربانی ت شکر کرد و بیرون رفت .گو شی رو از کیف در آورد .طبق حد سی که
ً
می زد شماره ی پرچمی بود .حتما می خوا ست برر سه چرا دیر کرده .شماره
ی موسااسااه رو گرفت که توضاایح بده اما صاادای پرچمی پشاات خچ حالت
میبی داشت.
 نسیم کمایی؟ همین االن دارم میام موسسه .تو راهم. زودتر خودد رو برسون! چیزی شده؟ نمی دونی؟ -خانوم پرچمی اتفاقی افتاده؟
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 باید حضوری حرف بزنیم.نسیم خداحافظی کرد و با سر ت سمت ماشینش رفت .از این طرز حرف زدن
نگران شده بود .وقتی قدم توی حیاط موسسه گذاشت هنوز هم کمی دلشوره
داشاات .از کنار خانوم نهاوندی که ساامت در می اومد رد شااد و سااشم کرد.
نهاوندی خیلی کوتاه جواب داد .نساایم ایسااتاد و با چرخشاای به ساامتش
صورتش رو بررسی کرد .کمی چپ چپ نگاه می کرد .ن سیم پرسید :حالتون
چهوره؟
 ممنون. اوووم ...نمی دونستم امروز میایید! با خانم پرچمی کار داشتم خدافظ!ن سیم با گیمی به دور شدن زن نگاه کرد .آب دهانش رو قورد داد و به مردی
که جایگزین کارن شده بود سشم کرد .سمت داخل ساختمون راه افتاد و وارد
اتاق پرچمی شااد .چند نانیه طول کشااید تا پرچمی جواب سااشمش رو بده
جوری نگاه می کرد که سابقه ندا شت .دل شوره ی ن سیم هر لحظه بی شتر می
شد .مهمئن بود اتفاقی افتاده .پرسید :چی شده؟ بفرمایید.
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صدای ماهان از پشت سر به گوشش خورد :پس دوباره کنار هم برگشتید!
نسیم سمت در برگشت و گفت :کنار هم؟! متوجه نمیشم!!
 خمالت نکشید ...همه به جذابیت دکتر شفیق واقفیم!نساایم برای لحظه ای جا خورد .این جنس حرف زدن همیشااگی ماهان نبود.
شاااید د ود نممان بهش برخورده بود .چرا پای کارن رو وسااچ می کشااید؟
سمت خانوم پرچمی چرخید و پرسید :من چکار کردم که خودم خبر ندارم؟
پرچمی :نسیم جان! من خودم شوکه شدم .نمی دونم چموری بگم!
ماهان داخل اومد و با طعنه گفت :گفتنی نیست.
ً
ن سیم به صورتش زل زد .به چ شم های سرد و بی روحش که واقعا دلخور به
نظر می رسید .ادامه داد :دیدنیه!!
نسیم :یکی به من بگه اینما چه خبره؟!

به من بگو لیلی
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ماهان جلوتر رفت لپ تاپ جلوی خانم پرچمی رو سامت نسایم چرخوند و
ن سیم با دیدن کس روی صفحه میخکوب شد .ت ًویری از خودش که زیر
المپ سر در آپارتمانش تو ب غ ل کارن بود!! صورد هاشون قابل تشخیص
بود .ماهان صفحه ی سایت رو پایین آورد .توی کس بعدی پ شت شی شه ی
لندکروز کارن ن ش سته بودند و کارن صورتش رو خیلی جلو آورده بود .از این
ً
زاویه کامش به ب و سه شباهت دا شت .زبون ن سیم بند اومده بود .انتظار هر
چیزی رو داشااات به جز این .هر دوی این لحظه ها رو به خاطر می آورد اما
مساائله اینما بود که توی هر دو مورد هیچ شااخص سااومی اطرافشااون نبود که
ب شه کس ها رو به اون ن سبت داد .دو تا کس نمی تون ست ت ًادفی با شه.
فکر ن سیم سمت چیزی رفت که ازش می تر سید ...نه امکان ندا شت کارن
ً
این کارها رو مدا کرده باشااه تا براش کس بگیرند .امکان داشاات؟ همچین
کاری ازش بر می اومد؟ نساایم چشاام از کس گرفت و به پرچمی دوخت.
هیچ حرفی برای دفاع نداشاات .این کس ها تقلبی بود و با سااوء نیت گرفته
شده بود اما خود نسیم که می دونست رابهه ای بینشون شکل گرفته و بیشتر از
این هم پیش رفته .خانم پرچمی با سرگردونی پرسید :فتوشاپه؟
 ... دخترم یه چیزی بگو؟! این کس ها رو خانوم نهاوندی هم تو شاابکه هایاجتما ی دیده .ساختگیه نه؟
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 ... تو سایت ها پخش شده ...متنش رو بخون!ن سیم قدم س ستی به جلو بردا شت و متن رو خوند .تاریخش مال و سچ هفته
بود « .کس های جنمالی دکتر کارن شفیق یکی از پزشکان برنامه ی زنده ی
«سشم زندگی» از شبکه دو سیما ...بعد از ممنوع الکار شدن ...از دستمزدهای
چند ده میلیونی آقای دکتر تا رابهه نامشروع »...چشم های نسیم سیاهی رفت
ً
و باقی متن های پراک نده رو ول کرد .اصااش متن و کس چه ربهی به هم
داشتند؟ دستش رو به لبه ی میز تکیه داد و نفس میقی کشید .خانوم پرچمی
که از انکار کردن ن سیم ناامید شده بود با لحن تندتری گفت :خانوم مح سنی
اسمی از شما نبردند ولی همکارها که شما رو میشناسند!!
ماهان :ضرر این کس ها متوجه شما هم هست.
پرچمی :اینما یه موسسه ی خیریه است مردم به کارکنانش اهمیت میدند که
پولشون رو در اختیار ما میذارند .تا همین االن دو تا از آشناها تماس گرفتند...
می دونید برچس «فساد اخشقی» واسه کارکن ها چقدر وجهه ی موسسه رو
خراب می کنه؟!

به من بگو لیلی
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بعد از این سااخنرانی طوالنی دسااتی روی پیشااونی رق کرده اش کشااید و
نف سی تازه کرد .ن سیم سرش رو پایین انداخت و حرفی نزد .می دون ست زیر
نگاه های ذره بینی پرچمی و ماهانه .تا به حال انقدر توی زندگیش تحقیر نشده
بود .حتی وقتی وحید اونهوری جلوی همه ی فامیل ساانگ روی یخش کرد و
رفت مثل این درد ندا شت .سعی کرد ا شک های پ شت پلکش رو پس بزنه.
سکود جم با صدای کارن شکسته شد :خانوم پرچمی!
هر سااه به طرفش نگاه کردند و نساایم نمی تونساات فکری به حال چشاام های
ساارخش کنه .با یادآوری رفتارهای می کارن که گاهی با ث شااکش می
شد می دون ست که گرفتن اون کس ها زیر سر کارنه .کارنی که حاال با این
چشم های نگران به نسیم زل زده بود .ل هاش رو باز کرد و در حالیکه چشم
از نسیم برنمی داشت گفت :لیلی چرا سو تفاهم رو رف نمی کنی؟؟
ن سیم توی صورتش دقیق شد .نگاه کارن سمت پرچمی کج شد و جلو اومد.
بازوش رو دور نساایم انداخت و رو به پرچمی گفت :ما نامزدیم .خانواده ی
لیلی در جریانند خیلی وقته محرمیم!
نساایم جمله هایی رو که شاانیده بود باور نمی کرد .این دم دسااتی ترین دلیلی
ً
بود که می شااد آورد .با این حال چیزی رو رد نکرد .فعش موقعیت جوری نبود
که بتونند توضاایح دیگه ای بیارند .دساات کارن فشااار اطمینان بخشاای به کمر
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نساایم آورد .اضااافه کرد :می خواسااتیم چند وقت مخفی بمونه که از این جور
مشکشد پیشگیری کنیم ...که متاسفانه نشد!
ن سیم نگاهی به صورد مبهود ماهان انداخت .حق دا شت .به زنی نگاه می
کرد که جای خواهر مرده اش اومده .زنی که همین یک هفته پیش باهاش شام
خورده بود .حتی با نممان در ارتباط بود .حق داشاات چیزی رو باور نکنه .اما
همچنان سااکود کرده بود .اخم های خانم پرچمی کم کم باز شااد و پرسااید:
پس چرا زودتر نگفتی؟ نًفه مرم کردی!!
مشتش رو جلوی ل هاش گرفت و ادامه دادِ :ا ِا ِا  ...جریان این بود؟
لبخندی زد و رو به کارن با شوخی گفت :آقای دکتر یه جعبه شیرینی این حرف
ها رو نداشت!!
کارن که به وضوح آرامش به صورتش برگشته بود جواب داد :چشم شیرینی
هم میدیم.
ن سیم رو بی شتر به خودش نزدیک کرد و با خنده گفت :دیدی گفتم زیاد مخفی
نمی مونه؟
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دوباره خندید تا بهت زدگی لیلی زیاد تو چ شم نبا شه .وقتی جلوی در ر سیده
بود و حرف های پرچمی رو شاانیده بود وقتی صااورد رنگ پریده ی لیلی رو
دیده بود از خودش و هاتف متنفر شده بود .چهور می تونست با لیلی همچین
کاری کنه .اون لحظه به هر چیز و هر کاری راضاای بود تا فقچ اون نگاه پر از
سرزنش از چشم های لیلی دور بشه .مهم نبود کارش اشتباهه یا نه فقچ این
ً
رو می دونست که اصش پشیمون نیست.
پرچمی :خیالم راحت شااد .این مردم چقدر فضااولند ...تا یه آدم معروف می
بینند فوری کس می گیرند با آبروی مردم بازی می کنند ...پس اگر کساای
پرسید بگم نامزدید دیگه؟
لیلی :نه!
کارن :بله.
کارن انگشاات هاش رو روی کمر لیلی محکم تر کرد و با لبخند گفت :نگران
کار من نباش! پرونده ی برگشت به کارم داره روال قانونیش رو طی می کنه.
لبخندش رو پررنگ تر کرد و ادامه داد :کسی به تشخیص تو شک نداره زیزم!
ً
کار و زندگی شخًی ما کامش جداست.
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روی صورد پرچمی لبخند ن شسته بود ولی ماهان هنوز اخم دا شت .پرچمی
کم و بیش از تعلیق کارن و مشاوره دادن لیلی باخبر بود و می دونست کارن در
ً
مورد چی حرف می ز نه .ما هان بی م قد مه گ فت :حت ما صاای غه نا مه هم
همراهتونه؟!
کارن نگاه میقی به صااورد ماهان انداخت که معلوم بود بدجوری سااوخته.
جواب داد :تو ماشینه می خوایید بریم نشونتون بدم؟
ماهان پوزخند زد و چیزی نگفت .پرچمی بحث رو کش نداد .انگار اینکه اسم
موسااسااه لکه دار نمیشااه براش مهم تر بود تا صااحت ماجرا .از لیلی پرسااید:
دیرد نشه!
لیلی که تمام مدد ساااکت بود کمی جا به جا شااد و از آیوش کارن بیرون
رفت .کارن دسااتش رو پایین آورد و داخل جی شاالوارش گذاشاات .لیلی به
حرف اومد :این اولین بار بود که از خودم پر سیدم «همه ی این کارها به خاطر
چیه؟».
 بله؟ -اگر ما نامزد نبودیم چی؟
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 ... اون همه زحمتی که تمام این مدد اینما کشیدم بسته به دو تا کس بود؟اخمی از دقت و توجه روی پیشااونی پرچمی نشااساات .لیلی ادامه داد :اگر ما
محرم نبودیم ...همه ی اون کارهایی که کردم هیچ می شد؟
 ... آدم هایی که براشااون وقت و انرژی و حتی پول صاارف کردم ...آدم هایی کهباها شون کار کردم تا یه حرکت مثبتی رو به نتیمه بر سونیم ...همه ا شون قرار
بود پشت سرم حرف بزنند؟
 ... کسم رو پخش کنند و بخندند؟! ... -من از مردم انتظاری ندارم مردم که من رو نمیشناسند ...ولی شما...
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کارن نتونست ساکت بمونه و گفت :لیلی خودد رو ناراحت نکن! تموم شد!
اینهوری ناراحت و بی انگیزه دیدن لیلی رو دوساات نداشاات .پرچمی ل باز
کرد که چیزی بگه اما پشاایمون شااد .لیلی کوتاه نیومد و اضااافه کرد :مردم به
خاطر کار خیر پول میدند یا زندگی شااخًاای ما؟ به خاطر خدا یا به خاطر
برچس روی کارکن ها؟!!
«برچساا » رو خیلی جدی ادا کرد .پرچمی خواساات حرفی بزنه اما لیلی با
د ست متوقفش کرد و گفت :من قول دادم امروز جایی با شم ...و میرم .اما این
آخرین همکاری من با این موسسه است.
بعد از این جمله منتظر جواب کساای نموند و از اتاق بیرون زد .ماهان ساامت
پنمره چرخید و پرچمی از روی صندلیش بلند شد .به کارن گفت :چرا انقدر
تند برخورد کرد؟ من فقچ ضوابچ رو بهش گوشزد کردم!
 من رقی و دشاامن زیاد دارم ...به خاطر من تو این دردساار افتاده .حق دارهناراحت باشه .من باید برم.

به من بگو لیلی
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خوا ست بیرون بره که پرچمی گفت :دکتر از دلش در بیار! را ضیش کن کارش
رو ادامه بده!
کارن سری تکون داد و گفت :باهاش حرف می زنم.
خداحافظی کرد و بیرون رفت .دنبال لیلی که حاال به در حیاط رساایده بود
ً
دوید .ا صش نمی دون ست وقتی تنها شدند باید چکار کنه .لیلی کنار ما شینش
بود که کارن بهش ر سید .د ستش رو روی در ما شین ف شار داد تا ب سته ب شه و
گفت :من می رسونمت.
لیلی ًاابانی نگاهش کرد و جواب داد :که یه سااری کس دیگه بیفته رو
دستم؟
اشاااره ی کوچیکی کرده بود .بعید نبود که چیزی حدس زده باشااه .کارن مچ
د ستش رو گرفت و در حالیکه سمت ما شین خودش می ک شید گفت :بیا...
می خوام یه چیزهایی رو توضیح بدم.
لیلی مقاومت کرد و دستش رو کشید.
 -الزم نیست.
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 چرا الزمه .باید حقیقت رو بهت بگم. کارن ...کنار تو بودن یعنی همین .هر روز باید منتظر کشف شدن یه حقیقتتازه باشی .من دیگه خسته شدم.
 زیزم! پنهان کاری های تو تمومی نداره!! لیلی! اسم لعنتی من نسیمه!و ناگهان زیر گر یه زد .تازگی ها خیلی زود بغض می کرد و کارن دلیلش رو
نمی فهمید .گریه کردنش رو دوساات نداشاات حاال خودش با ث گریه اش
شده بود .د ستش رو دور شونه اش انداخت و گفت :بیا بریم! االن ماهان میاد
بیرون.
 فکر می کنی می ترساام؟ تو هر توضاایحی بدی هر مًاااحبه ای کنی منتکذی می کنم!

به من بگو لیلی
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به مو س سه ا شاره کرد و ادامه داد :دیدی که ...قرار نی ست دیگه وقتم رو اینما
حروم کنم .نظر پرچمی هم برام مهم نیست.
کارن نگاهی به صااورد مًاامم لیلی انداخت .بعد ساامت ماشااین خودش
هدایتش کرد و با آرامش گ فت :پس بذار آخرین کارد ناتموم نمو نه .االن
حالت واسه رانندگی خوب نیست من می رسونمت .قبول؟
 ... باهاد حرف دارم.لیلی چند نانیه ساااکت موند و بعد ماشااین رو دوباره قفل زد .همراه کارن راه
افتاد .صااورتش رو با دسااتمال خشااک کرد و آدرس کلی داد .همین که توی
ما شین ن ش ستند کارن رو شن کرد و گفت :من که می دونم این آخرین کارد
نیست.
لیلی پوزخندی زد و به شیشه ی کناریش خیره شد .کارن دوباره به حرف اومد:
تو حتی راضاای نمیشاای بعد از این همه به حرف هام گوش ندی! چهور می
تونی ناراحتی مردم رو ببینی و کاری نکنی؟!
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ً
لیلی ساار چرخوند و جدی گفت :حرفت رو بزن! حتما این کس ها رو هم
ماهان ازمون گرفته!
کارن با سر به پاکت روی دا شبورد ا شاره کرد و گفت :ببینش! من ق ًد کتمان
ندارم.
لیلی با احتیاط پاکت رو برداشت و روش رو خوند« :ن.م»
و بازش کرد .کایذها و کس ها رو بیرون آورد و به شون خیره شد .یکی یکی
چک کرد و بعد با چشم های سرد سمت کارن برگشت .پاکت و کس ها رو
روی داشاابورد انداخت و گفت :ن.م ...مثل ممرم ها برام پرونده درسااات
کردی ...ن.م...
خواسااات در رو باز کنه اما کارن سااری تر ماشااین رو راه انداخت و گفت:
زیزم ...این مال خیلی وقت پیشه .قرار بود بسوزونمش.
صدای خنده ی تم سخرآمیزش رو شنید .از همون صبح دیروز که سگرلو و
دو نفر دیگه کس ها رو براش فرسااتاده بودند می دونساات قراره با همچین
لحظه ای مواجه بشه .برای لیلی بیشتر از خودش نگران بود .فهر طاقت نیاورد
و خودش رو به موسسه رسوند ولی حاال دیر و زودش چه اهمیتی داشت؟
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 تا حاال چند بار بهت گفتم که ا تماد کردن به زن جما ت برام سااخته .اوناوایل نمی شااناختمت خیال کردم ممکنه برام دردساار درساات کنی ...دساات
پیش رو گرفتم .از کسی خواستم کس هایی از من و تو بگیره که اگر الزم شد
رو کنم و نذارم تشخیص منفی بدی.
 هیچی نگو! وقتی شناختمت کنسلش کردم .االن نمی دونم چهوری به بیرون درز کرده.اون آدم جواب تلفن هام رو نمیده.
 کی فهمیدی؟ دیروز ...می دونستم باالخره امروز تو موسسه از یه نفر میشنوی.نگاه کوتاهی به لیلی انداخت که چشاام هاش پر از تردید و اتهام بود .دندون
هاش رو فشااار داد و گفت :من پخش نکردم! این کس ها بیشااتر از اینکه به
ضرر تو باشه به ضرر منه .نمی بینی؟
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نفسش رو با آه بیرون فرستاد و به زندگی و کارش فکر کرد .دوباره سر زبون ها
افتاده بود .چرا این روزگار باهاش سر نا سازگاری دا شت؟ زمزمه کرد :رویای
بیمارستان به باد رفت.
 ... هر چقدر هم که ماسااتمالی کنم ریاسااات بیمارسااتان رو به جوون هایپرحاشیه نمیدند!
رقی هاش از هر نقهه ضعفی پیراهن ثمان می ساختند چه برسه به همچین
چیزی که پتانسیل یه بم اتم رو تو زندگی کارن داشت .دیگه کاری از دست
دکتر ممیدی هم بر نمی اومد .د ست لیلی روی شونه اش ن ش ست .سمتش
ً
چرخید .نگاهش یمگین تر شااده بود .حتما حس می کرد که اون بیمارسااتان
برای کارن چه معنایی داره .اون شااغل تمام چیزی بود که براش مونده بود به
خاطرش همه چیز رو فدا کرده بود ...حتی مراقبت از پ سر چهار ساله اش .اگر
نمی تون ست به اون پ ست بر سه یعنی همه ی این ها بی فایده بود یعنی کامی
به خاطر هیچی ...صدای لیلی رو شنید :کارن!
آهی کشید و جواب داد :تموم شد .همه چی تموم شد.

به من بگو لیلی
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این بار حتی جر د نگاه کردن به لیلی رو هم نداشااات .ده دقیقه بعد هر دو
جلوی کلینیک بازپروری پیاده شدند.
لیلی مثل ارواح توی برزخ راه می رفت و کارن با وجود حال بدی که خودش
داشت دیگه این یکی رو نمی تونست تحمل کنه .وارد کلینیک شدند .دنبالش
حرکت می کرد ...تلو تلو می خورد و پیشااونیش رق کرده بود .کارن بازوش
رو گرفت و سمت خودش چرخوند .گفت :تهوع و بی حسی نداری؟ ...دست
هاد رو بلند کن!
 من حالم خوبه.برگشت و به راهش سمت پرستارها ادامه داد .یکی از زن های سفیدپوش لیلی
رو می شناخت .طرفش اومد و گفت :دیر کردید!
 ذر میخوام. نه چون همیشه آن تایم بودید تعم کردم .بفرمایید! -ممنون.
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زن به ساامت راهرویی اشااااره کرد .به اون طرف راه افتادند .بعد وارد اتاق
کوچیکی شدند که پسر جوونی روی تختش نشسته بود .با ورود جم سرش
رو بل ند کرد .کارن چهره اش رو به خاطر آورد .همون مرد جوونی بود که
پساارهاش رو ازش گرفته بودند .لیلی و پرسااتار ساارایش رفتند و کارن به
ً
چارچوب تکیه داد .فاهرا حالش خیلی بهتر از قبل شااده بود .هم لباس های
تمیز به تن دا شت و هم تیرگی زیر چ شم هاش کمتر شده بود .تو دوره ی ترک
بود و کارن می دون ست فقچ برای پس گرفتن سه قلوهاش این کار رو می کنه.
بغض میبی ته گلوش نشااساات .چکار می تونساات بکنه که کامی رو پس
بگیره؟ هیچی! کامی دیگه برنمی گشاات .اوضاااع زندگی کارن هم روز به روز
بدتر می شد .دیگه کم آورده بود .لیلی و پرستار داشتند با مرد حرف می زدند.
کارن از اتاق خارج شد و در رو ب ست .د ست هاش رو توی جی

شلوار فرو

برد و مشغول قدم زدن توی سالن کوچیک کلینیک شد.
مردهایی رو توی محوطه ی پشاات شاایشااه ها می دید که روی موزاییک های
نمناک راه می رفتند .حال بعضاای ها بهتر از بقیه بود ولی درد همه شااون یکی
بود .کارن تمام طول مرش حتی ل به ساایگار و م ش ر و ب نزده بود اما
حاال حس می کرد دردی بدتر از ا تیاد گریبانش رو گرفته و ول کن نیسااات.
این آدم ها در نهایت به زندگی و زن و بچه اشاون برمی گشاتند ولی کارن نمی
تونست.
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کار لیلی زیاد طول نکشااید .با هم از کلینیک بیرون رفتند .کارن حالش خوب
نبود .از این سکود بینشون خوشش نمی اومد .پرسید :بچه هاش چی شدند؟
لیلی به زحمت زبونش رو چرخوند و بدون نگاهی گفت :یکی دو بار بهش
سر زدند ...من و ماهان هم چند بار چکشون کردیم.
 خوب بودند؟جوابی نداد و به راهش توی سکود ادامه داد .کارن در ماشین رو براش باز کرد
و خودش هم پشت فرمون نشست .قبل از اینکه حرکت کنه پرسید :ترک کرده؟
لیلی بی حال به صااندلی تکیه داده بود و حرفی نمی زد .حتی نگاهش نمی
کرد .کارن ساامتش چرخید و به صااورتش زل زد تا از رو بره ولی خبری نبود.
دوباره پرسید :سم زدایی شده؟
لیلی فقچ ساار تکون داد .کارن تحمل اینهوری دیدنش رو نداشاات .روش رو
سمت خیابون برگردوند .صدای لیلی رو شنید :حتی اگر صشحیت نگه داشتن
بچه ها رو هم پیدا کنه ...نه کار داره نه پول!
 -شاید اگر تو موسسه بمونی بتونی براش...
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 من برم یکی دیگه میاد ...کار این مردم باالخره راه میفته! زیزم.با سر ت سمت کارن نگاه کرد و گفت :از صبح تا حاال شدم زیزد؟ چند
بار به یزاله گفتی « زیزم»؟ ...چند بار به نسرین؟ ...چند بار به بقیه اشون؟
کارن پلک هاش رو روی هم ف شار داد و باز کرد .گفت :من انقدرها هم د ست
و دلباز نیستم!
 ... به مادرد زنگ نمی زنی؟ اگر فهمیده بود تا حاال تماس گرفته بود. ... امیدوارم خبر روابچ نامشاارو ت انقدر داغ نباشااه که به خانواده ی من همبرسه!
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کارن به طعنه اش پوزخندی زد و گفت :نیساات! اساامی از تو نبردند .اگر نمی
خوای با داستان نامزدی پیش بریم من اصراری نمی کنم .ولی اگر خانواده اد
فهمیدند...
 چی؟ ... دستت رو بگیرم ببرم اهواز بگم دامادتونه؟!با تاسف سر تکون داد و زیر ل گفت :تقًیر منه که محکم تر نبودم!
کارن پوزخندی زد و صداش رو باالتر برد :محکم تر؟! به نظرد یه کم زود جا
نزدی؟ حاال خوبه خیر سرم هیچ کاری نکردم!!
همین که این نگاه سرد رو تو چ شم های لیلی دید د ستش رو نگه دا شت که
بیرون نره .با لحن مشیم تری گفت :میگی چکار کنم؟ ...زیزم!
... -
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 از کما می دونسااتم طرف من رو میفروشااه؟ یا کار یاوریه یا ماهان یا یه نفردیگه که بهش قولی چیزی دادند.
 یا نسرین زیزد! نسرین!!!؟ به هم کار من گفتی نامزدمی ولی هنوز هم طرف اون زن رو می گیری...حرف هاد رو باور نمی کنم .چیزی از زبونت نشاانیدم به جز دروغ! حاال می
خوای من هم تو درویت شریک بشم .یکی از زن هایی بشم که به خاطرد هر
کاری می کنند ...یکی مثل نسرین! ...من حتی باور نمی کنم چند سا ت قبل
از مره یزاله تحریکش نکرده باشه ...به خاطر جناب الی!
کارن منتظر بود تا حرفش رو بزنه و خالی بشه .دستش رو ول کرد و ماشین رو
راه انداخت .بعد از چند دقیقه سااکود که انگار هر دو خیلی شااادید نیاز
داشااتند به حرف اومد :بیشااتر حرفشااون رو همه شاانیده بودند ...یزاله می
ً
خواسااته میونه ی نساارین و ماهان روخوب کنه .احتماال نمی خواسااته بعد از
مرگش ماهان تنها بمونه .بحث که باال میگیره نساارین میره .این چه ربهی به
کس ما داره؟ فکر می کنی انقدر جذابم که هر کساای به خاطرم هر کاری
کنه؟! من که فکر نمی کنم.
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 ... من هیچ چیز رو بهت دروغ نگفتم. پنهان کردی. من هر چقدر هم ذرخواهی کنم .واسه تو فرقی نداره .مگه نه؟بعد از سکود کوتاهی جواب داد :نه!
کارن نگاهی به طرفش انداخت .سرش پایین بود .دوباره به حرف اومد و لحن
صداش بدجوری معنای خدافظی می داد :چیزی بین ما شروع ن شد که بخواد
تموم بشه.
 من هنوز آماده نیستم. دنیا منتظر آماده شدن کسی نمی مونه.... -
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 تو یه مرد قوی هسااتی که خودد رو جم و جور کردی .دوران زاداریتتموم شده ...خودد از پس مشکشتت برمیای!
 مشکشد تو چی نسیم؟برای لحظه ای به هم خیره موندند .لیلی جوابی نداد .بقیه ی راه توی سااکود
مهلق گذشت .کارن جلوی موسسه پیاده اش کرد تا گزارشش رو در مورد مرد
جوون به پرچمی بگه و پوشااه ی توی دسااتش رو برگردونه .کمتر از دو دقیقه
طول کشید تا بیرون بیاد و سوار ماشینش بشه .کارن منتظر موند تا از خم کوچه
بور کنه بعد شااماره ی هاتف رو برای چهلمین بار گرفت .فکر نمی کرد
جوابی بده ولی ارتباط وصل شد .مرد می دونست که کارن دست بردار نیست.
بلند داد زد :هاتف چه یلهی کردی؟
بعد از چند نانیه سااکود هاتف از پشاات خچ گفت :شاارمنده .پول خوبی
پیشنهاد داد .زنم سرطان داره باید ببرمش خارج!
 کی؟ کی پول پیشنهاد داد؟ -نمی تونم بگم.
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 مرد حسابی! من بهت ا تماد کردم! من کی به ا تماد کسی خ ی ا ن د کردم؟ این دفعه ...پول الزم بودم. چرا به خودم نگفتی؟ من باج گیر نیسااتم! ...تازه دنبالم اومده بود .ازم اطش اد داشاات .ممکنبود به پلیس معرفیم کنه .دو ساله از روزنامه اخراج شدم! خرجم از این راه در
میاد.
کارن نفسااش رو با حرو بیرون فرسااتاد و هاتف ادامه داد :اون کس ها که
فیلم سااکس نبود چیزی رو نابت نمی کنه به جز یه رابهه ی معمولی .تو هم
که زن نداری!
 تو هنوز مردم رو نشناختی .از کاه کوه می سازند .هر جور بهشون دیکته بشهتعبیرش می کنند.
 ... -می دونی این کس ها چه بشیی سر من میاره؟!!
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 شرمنده زنم مریضه .باید می بردمش خارج. به چه قیمتی؟ بابا مردم زود فراموش می کنند... طرف کی بود؟ این خچ رو میندازم دور .شرمنده. الو ...الوووو...قه کرد .کارن محکم روی فرمون کوبید .از ک سی که پول می گرفت تا کاری
کنه چه انتظاری داشااات؟ هر قدر هم قابل ا تماد باالخره یه جایی نمی
تونساات مقاومت کنه و همه چیز رو خراب می کرد .کارن ماشااین رو روشاان
کرد .یک راست سمت آپارتمانش روند و پاش رو روی گاز گذاشت.
44
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دکتر مم یدی جر ه ی دی گه ای از فنمون خورد و به صااحبتش ادا مه داد:
خشصه همه رو اصی کرد تا باالخره خریدیم.
کارن سر تکون داد و گفت :من از سر و صدای سگ خوشم نمیاد.
 این بی سر و صداست .خیلی کوچیکه .انقدره.و با د ست سایز سگی رو که برای نوه ی برادرش خریده بودند ن شون داد .نیم
سااا تی از اومدن کارن به دفتر دکتر تو بیمارسااتان گذشااته بود و رئیس هنوز
حرفی از کس ها پیش نکشاایده بود .کارن مهمئن بود که دکتر در جریانه.
تًاامیم گرفت خودش شااروع کنه :پس اوضاااع انقدر وخیم شااده که چیزی
نمیگید؟!
دکتر برای چند نانیه به چ شم های کارن خیره شد .کارن ادامه داد :می خوایید
بی خیال همه چیز بشم؟
ممیدی اخمی کرد و به حرف اومد :مرد حساااابی! من به خاطر برگردوندن
وجهه اد حاضاار شاادم خواهرزاده ی بی ه ن ا هم رو بدم دسااتت حاال
بگم بی خیال بشی؟!
کارن لبخندی زد و گفت :بی ه ن ا ه؟
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دکتر ابرو باال انداخت و ساارش رو کج کرد .جوری نگاه می کرد که به کارن
بفهمونه از همه ی گندکاری هاش باخبره و ساارردن زنی دسااتش نامردی به
حسااااب میاد .کارن دو باره لبخند زد .ممیدی گفت :همون دختری نبود که
واسه مشاوره می رفتی پیشش؟
کارن سر تکون داد .ممیدی اضافه کرد :دوستش داری؟
کارن پیشااونیش رو خاروند و حرفی نزد .دکتر دو باره گفت :ا شن کن زنته.
اوضاع بهتر میشه.
 نه ...نمی خوام ناخواسته قاطی این بازی ها بشه.دکتر آروم خندید و گفت :پس دوستش داری!
کارن روی صندلی چرمی جلوی میز جا به جا شد و ساکت موند .دکتر ادامه
داد :یادته گفتم همین درستت می کنه؟
و خنده اش بیشااتر شااد .کارن اون روز رو توی همین دفتر به خاطر می آورد.
انگار هر اتفاق و هر حرفی آخرش به فکر کردن در مورد لیلی ختم می شااد و
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کارن نمی تونسااات ذهنش رو متوقف کنه .دکتر ممیدی حق داشااات .کارن
خیلی به زندگیش گند زده بود و حاال هم داشاات تاوان تمام افسااارگساایختگی
هاش رو پس می داد .در حق یزاله خودش و خیلی های دیگه کوتاهی کرده
بود ...ولی پشاایمونی چه فایده ای داشاات؟ ممیدی سااکود رو شااکساات:
موقعیتت بده مخًوصا حاال که از هر طرف کاندید سبز میشه.
 یاوری؟ یاوری سگرلو ...کارن دستش رو بلند کرد و فورا پرسید :سگرلو؟!
 آره .خاکرور معرفیش کرده.کارن ناباورانه پوزخندی زد و گفت :چی پیش خودش فکر کرده؟!
ممیدی لحظه ای به صااورد کارن زل زد .بعد از صااندلیش بلند شااد میز رو
دور زد تا کنار کارن روی یکی از صااندلی ها بشااینه .جدی تر از قبل گفت:
شرایهش بد نیست .سو سابقه نداره .بیمارها دانشموها همکارها همه ازش
راضی اند .سنش هم بیشتر از توئه.
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کارن دوباره پوزخند زد .باورش نمی شد سهحش انقدر پایین اومده با شه که
امثال سااگرلو رو باهاش بساانمند .گفت :سااگرلو کما ...من کما؟ من
معاون اموزش کل دانشگاهم ...چند وقت دیگه برمیگردم دفترم!
و همون لح ظه جرقه ای توی ذهنش خورد .کم کم داشااات ه مه چیز براش
رو شن می شد .سگرلوی موزمار لیلی رو تو خونه اش دیده بود و به صرافت
افتاده بود که حرکتی برای حذف کارن بکنه .خیلی ها مثل کارن هاتف رو می
شناختند .تو این رده های شغلی ا ستفاده از این آدم ها ادی بود .دکتر دوباره
گفت :پسر! پست ریاست بیمارستانه! هر کسی دنبالشه .نمیشه به دل گرفت.
تو هم که اصش احتیاط نمی کنی گزک دستشون میدی.
دکتر از چیزی خبر نداشات .نمی تونسات حرفی از هاتف و کس ها بزنه .از
نظر دکتر کس ها از بی احت یاطی کارن تو روابهش بود .مم یدی با لحن
صاامیمانه تری گفت :چند ماه تا معرفی نهایی مونده .هیأد هم بیشااتر از همه
چیز به سابقه ی شغلی اهمیت میده که سابقه ی تو جای هیچ بحثی نمیذاره...
بیا امیدوار باشیم تا اون موق این شیرین کاریت یادشون بره.
کارن نفس میقی کشید و سعی کرد ادی به نظر برسه آروم گفت :مگه چاره
ی دیگه ای هم هست؟
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 فراموش نکن که معرف تو منم ...اگر کشامکشای سار این پسات پیش بیادحیثیتیه!
 ... تو قل دیگه ی بیمارستان من کسی دبیر هیاد امنا میشه که من بخوام.و با انگشت اشاره کارن رو نشون داد .اضافه کرد :من نمی تونم جون مردم رو
بسررم دست هر کسی! می دونم رئیس دانشگاه هم همین رو می خواد.
کارن د ست هاش رو م شت کرد .با وجود همه ی م شکشد شخ ًیش تنها
کسی که همیشه به کارش ا تماد داشت تنها کسی که پشتش رو خالی نکرده
بود دکتر ممیدی بود .اگر بویی از ارتباط کارن با کاس می برد کارن برای
همیشه از چشمش می افتاد و احترامش رو از دست می داد .کارن می دونست
که نباید هیچوقت پای هاتف وسچ بیاد.
 نترس! ...اگه چایت سرده بگم وض کنند؟کارن با سر رد کرد و گفت :نه الزم نیست .بیشتر از این وقتتون رو نمی گیرم.
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بلند شاااد و ممیدی هم همراهش حرکت کرد .با هم دسااات دادند .ممیدی
ضااربه ای به شااونه اش زد و با شااوخی گفت :وضااش معروف تر شاادی .به
محض باز شدن مهبت همه میان ببینند این آقای دکتر اشق پیشه کیه!!
هر دو زیر خنده زدند و کارن متوجه شاااد بعد از چند بار اشااااره ی دکتر که
همراه با کنمکاوی هم بود اصااش سااعی نکرده چیزی رو در مورد لیلی انکار
ک نه .خدا حافظی کرد و بیرون رفت .برای منشاای ساار تکون داد و وقتی به
آ سان سور رسید دوباره همون حس ناراحتی سر بلند کرد .شماره ی سگرلو
رو گرفت .با شاانیدن صااداش حتی نمی دونساات چه جمله ای س ازاوارشااه.
خودش رو به رفاقت زده بود و تمام اون چند ماه گوشاااه گیری کارن مدام
سرایش رو گرفته بود .گفت :شفیق جان خودتی؟!
کارن باالخره ل باز کرد :پس کی باشه؟ دکتر خاکرور؟
 پس شنیدی! پس دیدی! ببین شاافیق اگه منظورد کس هاییه که براد فرسااتادم باور کن من همخوشحال نشدم.
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کارن پوزخند زد و سگرلو ادامه داد :االن خوبی؟
 آره .دارم کم کم خنمر ها رو از پشتم در میارم! خودد شان ست رو از د ست دادی حاال من می خوام شان سم رو امتحانکنم.
 می دونی چیه سااگرلو؟ آدم های کفتار صاافتی مثل تو تا آخر مرشااونبدبخت می مونند ...چون دقیقا می دونند با چه کارهایی به چیزی که دارند
رسیدند!!
این بار سااگرلو پوزخند زد و جواب داد :یعنی می خوای بگی تو با پاکی و
صداقتت به اینما رسیدی؟ هر کی ندونه من که دیگه می دونم چه یلچ هایی
تو زندگیت کردی!
کارن ساکت شد .حقیقت داشت .کارهای یلچ زیادی کرده بود .نمی خواست
از صااداقت خودش دفاع کنه .سااگرلو ادامه داد :همه می دونند نورچشاامی
ممیدی کیه!
کارن صداش رو بلندتر کرد و گفت :حرف دکتر رو نزن!
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 چرا ًبانی میشی؟ بچه پولدار های نازپرورده ای مثل تو همیشه باید به هرچی می خوان برسااند؟؟ با یه بشااکن پدر ...با یه بشااکن پدرزن ...حاال دیگه
نوبت بقیه است.
کارن به کلمه هاش فکر کرد ...بچه پولدار ...نازپرورده ...هیچکس خبری از
بدبختی هایی که ک شیده بود ندا شت .هیچکس نمی دون ست چموری بزره
شده ...خنده م سخره ای کرد که سگرلو دوباره گفت :بیمار ستان ارث بابای
کسی نیست! من هم از موقعیت و فرصتم استفاده کردم!
کارن دو باره خندید و فقچ گفت :فقچ یادد بمونه اون موقعی که وضااعیت
نرمال بود کسی که هیأد سرایش اومد و ازش قول همکاری گرفت من بودم!
منتظر جواب سااگرلو نموند و قه کرد .بعد شااماره اش رو از دفترچه تلفن
حذف کرد و وارد آ سان سور شد .وقتی ما شین رو داخل حیاط آپارتمانش برد و
ریمود در رو زد هوا دیگه تاریک شااده بود ولی نه اونقدر که نتونه لک های
بارون رو روی شی شه های سراسری البی ببینه .نور المپ ها از داخل می تابید
و مساایر کثیفی آب رو کدر می کرد .کارن ماشااین رو همون جا نگه داشاات و
اطراف رو چک کرد .خبری از ساارایدار و همساااایه ها نبود .به یه چیزی نیاز
دا شت تا فکرش رو م شغول کنه .یه چیزی که حداقل برای یه سا ت اون همه
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ًبانیت و نگرانی و دردی رو که به مغزش سرازیر شده بود دور کنه .دایون
بود و فقچ می خواساات به اون روزهایی برگرده که دیدیه اش لمبازی لیلی و
تمیزکاری توی موسااسااه بود .از ماشااین پیاده شااد و یک راساات ساامت اتاق
سرایدار ممتم راه افتاد .از کنارش مای و تی شیشه شوی رو برداشت و سراغ
شیشه های البی رفت .گیج بود ولی فقچ می خواست یه کاری کرده باشه .اگر
به آپارتمانش برمی گشااات نمی تونسااات جلوی خودش رو از ساارچ کردن
ا سمش توی گوگل بگیره .خدا می دون ست که هر بار چه صفت هایی پ شت
اساامش اضااافه می شااد .توی روزهای گذشااته خیلی ها تماس گرفته بودند
ً
امروز اصااش جواب هیچکس رو نداده بود به جز منشاای دفتر لیلی که اون هم
برای کنساال کردن جلسااه ًاارشااون تماس گرفته بود .واضااح بود که لیلی
تًمیم داره کنارش بذاره و این از همه چیز آزاردهنده تر بود .مای شیشه شوی
رو روی شیشه پاشید و با قدرد شروع کرد به پاک کردن.
دو باره چهره ی لیلی توی تًااورش نقش بسااات ...لیلی با اون چشاام ها و
موهای فر ...با اون نگاه میق که تا مغز استخون می رفت .باید چکار می کرد
که همه چیز تموم ب شه همه چیز درست ب شه؟ ...شی شه ها رو تمیز می کرد؟
نف سش رو با آه بیرون فر ستاد و از شی شه ها فا صله گرفت .چه بشیی سرش
اومده بود؟ همه چیز تو یه چشاام به هم زدن نابود شااده بود! مگه چیزی براش
باقی مونده بود که از د ست بده؟ هیچ چیز ...تی از د ستش رها شد و با صدا
روی سنگ ها افتاد .با زانوهای س ست چند قدم به ق بردا شت و انگ شت
های هر دو دسااتش رو بین موهاش فرو برد و محکم به ق کشااید .نمی
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دونساات باید به حال خودش بخنده یا گریه کنه که حتی توی این موقعیت هم
فکرش سمت لیلی ک شیده می شد .پوزخندی زد و پلک هاش رو ب ست ...نه!
حتی تمیز کردن شیشه ها هم ذهنش رو آزاد نمی کرد .چشم باز کرد و نگاهش
رو به آسامون تاریک دوخت ...به امید یه نشاونه یه دلیل ...کم کم صاداهای
اطراف خاموش شااد نورهای اطراف محو شااد .حس گرم و می آرامش به
ً
ره هاش رخنه کرد ...و اون لحظه ی خاو دقیقا می دونست باید چکار کنه.
روی اولین پله ای که البی رو به حیاط وصاال می کرد نشااساات و موبایلش رو
بیرون آورد .شماره ی لیلی گرفت .بعد از جدایی شون هیچ خبری از هم نگرفته
بودند .کارن ق ًد دا شت به ت ًمیم لیلی احترام بذاره ولی حاال می دون ست
که این راه حل نیسااات! صااادای لیلی موق جواب دادن به تلفن بی حال و
حوصله بود .کارن بی مقدمه گفت :چرا جلسه رو کنسل کردی؟
 ممبور بودم.ً
 من کلی حرف دارم .یه چیزی هست که حتما باید بهت بگم. ... -خیلی مهمه ...دارم میام خونه اد ...الو؟
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 من اهوازم!نسیم از سر سفره بلند شد و با نگاهی به چشم های مشکوک مادرش سمت
تراس خونه رفت که بعد از بازسازی دور تا دورش با حفاظ شیشه و آلومینیوم
پوشیده شده بود .در رو پشتش بست و گفت :الو؟ ...قه شد؟
صدای آروم کارن رو شنید :نه.
 حرفت رو بزن! باید رو در رو بگم. من تازه رسیدم تا شنبه برنمی گردم. چرا رفتی؟ انقدر مله ای!! ...نکنه کس ها به خانواده اد رسیده؟نسیم نفس میقی تو هوای خنک دی کشید .اینما گرم تر از تهران بود .جواب
ً
داد :فعش که خبری نی ست .اگر دو ست و آ شنا هم چیزی دیده با شند چهره ام
اونقدر وا ضح نبوده که شک کنند منم! ...نمی دونم ...شاید هم ک سی به روم
نمیاره!
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 چرا این همه می مونی؟ مادرد رو که تازه دیده بودی! شاا جمعه روساای دختر مومه .حوصااله ی مملس های دیگه اش رونداشتم ولی روسی رو نمی تونم نرم.
 دختر مو ...نکنه...صدای کارن آهسته و آهسته تر شد .نسیم از گوشه ی در تراس خانواده اش رو
موق شااام خوردن بررساای کرد .نمی تونساات زیاد لفتش بده .پدرش ناراحت
می شد که از سر سفره بلند بشند .گفت :آره .خواهر وحید.
 اون احمق هم هست؟ اومده ایران. دیدیش؟ -نه من خونه ی موم نرفتم.

به من بگو لیلی
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 باالخره که تو روسی می بینیش! کارن! کدوم بخش «باید تموم کنیم!» گنگه که زنگ زدی این حرف ها رو بهمن میگی؟
 نرو روسی! اونما چکار می کنی؟ برگرد خونه! از سر سفره بلند شدم ...باید برم. نه. می خوام قه کنم خدافظ! نه صبر کن!ولی نسیم تماس رو قه کرد و به جم خانواده برگشت.
نگاه مادرش رو نادیده گرفت و گفت :یکی از مراج هام بود .ببخشید!
پدرش سری تکون داد و گفت :یبی نداره.

978
زهرا که کنار نممان نشسته بود پرسید :مگه شماره ی شخًیت رو به مریض
هاد میدی؟!
 به بعضی هاشون که شرایچ ویژه دارند میدم.وقتی مهمون یریبه ای بینشون نبود همه لهمه شون رو حفظ می کردند و این
همیشه به نسیم احساس امنیت می داد .فروغ کمی دوغ براش ریخت و گفت:
این چند روز حسابی استراحت کن! می دونم تهران چقدر سر خودد رو شلوغ
کردی.
نساایم لبخندی زد و مشااغول خوردن رنگینک شااد .پدرش هم لبخند اطمینان
بخشاای تحویل داد و رو به فروغ گفت :کاریش نداشااته باش! خودش بهتر می
دونه.
نممان :ماهان کی میاد؟
نسیم :خبر ندارم ...شما د وتش کردید!
نممان :من گفتم آخر هفته بیاد که از کار و زندگیش نیفته.

به من بگو لیلی

979

نساایم با یادآوری کنایه هایی که ماهان توی موسااسااه بارش کرده بود اخم
کوچیکی کرد و گفت :شاید نتونه بیاد.
 چرا؟ً
 نمی دونم .همینهوری میگم .مگه قول داده حتما میاد؟ آره ...قراره با رفیقش حرف بزنیم .او هم بدش نمی اومد باشه.ً
ن سیم «اهوم» گفت و سر تکون داد .امیدوار بود که ماهان آفتابی ن شه .ا صش
نمی خواست با وجود ماجرای کس ها هیچ تنشی آرامش خانواده اش رو به
هم بزنه .اومدن ماهان ا سترسش رو بی شتر می کرد .به خ ًوو اگر حرفی از
دا ماد جد ید خانواده می زد نساایم هیچ توجیهی برای پدر و خانواده اش
نداشااات .اگر نشااونه ای از کینه توی ماهان می دید خودش زودتر از اون
واقعیت رو در مورد کس ها به خانواده اش می گفت ...اما تا دیدنش نمی
تون ست ری سک کنه .زهرا یکی از ابروهای کلفت و قهوه ای رو شنش رو برای
فروغ باال داد و بعد رو به نساایم گفت :حیف میشاااه اگر نیاد ...مادر انقدر
تعریف آقا ماهان رو کرده خو حیف میشه نبینیمش!
مخاطبش بیشتر فروغ بود که اون هم جواب داد :از تعریفی باید تعریف کرد.

980
نساایم نگاهی پر از شاایهنت با پدرش رد و بدل کرد .از همون ابتدای نامزدی
نممان و زهرا تا همین حاال که ازدواج کرده بودند این بحث ها برا شون ادی
شده بود .زهرا رو به نسیم گفت :سویاتی های ما که یادد نرفته؟
فروغ :نترس! می رسه دستت! طفلکم تازه رسیده.
نسیم :مامان!
نممان خندید و نسیم سمت زهرا گفت :یه چیز ناقابلی براتون آوردم زهرا جان.
زهرا :باشه هر وقت خستگی از تنت رفت.
پدر نسیم تک سرفه ای کرد و جم ساکت شد .نسیم خوشحال بود که حداقل
این تی که ا نداختن ها در همین حد باقی می مونه و تلخی ای ماد نمی ک نه.
دوباره مشغول خوردن شد و سعی کرد به صدای یمگین کارن فکر نکنه.
45
نگاهش رو از جم ر ق صاانده گرفت و به مادرش دوخت که روی صااندلی
کج نشسته بود و دست به سینه نگاه می کرد .پرسید :مامان خوبی؟

به من بگو لیلی
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فروغ گردنش رو ساامت نساایم چرخوند و نگاهی به پیراهن یقه باز ساایاهش
انداخت .سر نرو شیدن لباس سفید کلی بحث کرده بودند .باالخره گفت :چرا
خوب نباشم؟
 نمی خوای بری وسااچ نتی مه ی این ه مه کشس ایروب یک و زوم با رونشونشون بدی؟
فروغ به خنده ی روی صااورد نساایم ا تنایی نکرد و گفت :نمی دونم چرا
ماهان نیومد؟
 انتظار داری تو روساای دو نفر یریبه شاارکت کنه؟! ...اون هم کما؟ خونهداماد که ما خودمون هم مهمونیم!
و به اطراف چشم چرخوند .به خونه ی ویشیی بزرگی حومه ی شهر که درخت
های نخل بلند توی حیاطش از شیشه های طبقه دوم پیدا بود .نسیم از صورد
مادرش می خوند که از ماهان ناامید شده.
 تو که جوونی چرا نمیری وسچ؟ -من همین جا راحتم.
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فروغ با دقت به صورد ن سیم خیره شد و بعد گفت :ن سیم چرا این دفعه انقدر
ً
بی حوصااله ای؟ ...تو هر وقت می اومدی اهواز اصااش تو خونه نمی موندی!
این دفعه چی شده که فقچ واسه روسی آوردیمت بیرون؟
 هیچی مامان! چی شده باشه؟ چون اون هفته د واد کردم؟نساایم به مادرش لبخند زد و دسااتش رو گرفت گفت :نه .این چه حرفیه؟ حق
داشتی.
فروغ چ شم هاش رو ریز کرد و گفت :باباد از دو شنبه تا حاال بی ست بار ازم
پرسیده تو چته! از خودد بررسه چی جواب میدی؟ می خوای باباد بفهمه؟
به چشم های مادرش دقت کرد و پرسید :چی رو بفهمه؟
شاید از کس ها باخبر بود و حرفی نمی زد.جواب داد :خودد می دونی!

به من بگو لیلی

983

 مامان من خوبم .آدم ها که نباید همی شه تو یه و ضعیت روحی نابت با شند.بع ضی وقت ها حال شون خوب نی ست .سوال پیچ کردن م شکل شون رو حل
نمی کنه.
 آخه زیزم! طفلکم! من نگرانتم .من که می دونم مشکلت چیه!نساایم فشاااری به دساات مادرش آورد و گفت :منظورد رو م س تقیم بگو
مامان!
و توی دلش د ا کرد چیزی که فکر می کنه درست نبا شه .فروغ گفت :من که
می دونم به خاطر همون دکتره است.
ن سیم با یادآوری دیدار مادرش با کارن اخم کوچیکی کرد .مو سیقی تند ربی
تمرکز فکر کردن نمیذاشاات .چرا وسااچ مملس همچین بحثی رو می کردند؟
بعد از دو شنبه خبری از کارن ندا شت .هم کنمکاو بود و هم نگران اما جلوی
خودش رو گرفته بود که تماس نگیره .بهتر بود به توصایه ی اساتادش مل می
کرد و به خودشااون فرصااات تحلیل کردن و نتیمه گرفتن می داد .رو به فروغ
گفت :مامان حداقل یه دسااتی بزن یه هلهله ای کن! زن مو بدجوری نگاهت
می کنه!
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فروغ ساامت زن های وسااچ برگشاات و حرفی نزد ...امینه با لباس ساافید و
خواهرش اسااما ...مادرش با خنده ی روی ل هاش ...اما زن وحید با اینکه
فامیل بود نمی ر ق صااید .خودش رو کمی گرفته بود .داماد از طایفه ی پدر
ن سیم نبود و ن سیم ک سی رو از فامیل های داماد نمی شناخت .مردها طبقه ی
پایین بودند .خیلی از رساام و رسااوم ها رو قلم گرفته بودند و مملس نه مدرن
بود نه سنتی!
بعضی ها با لباس محلی و دشداشه اومده بودند بعضی ها با کراواد و دکلته.
انگار خیلی چیزها توی این شهر در حال وض شدن بود و نسیم این گذار رو
دوساات نداشاات .فروغ که فکر نساایم رو خونده بود گفت :م آش شااله
قلمکاریه!! روسی تو رو کیش می گیریم تو هتل ...گفته باشم!
ن سیم پوزخندی زد و فروغ ادامه داد :فامیل های باباد هم ممبورند خود شون
رو هماهنگ کنند .همین که سر نممان کوتاه اومدم بسه!
ً
 فعش که خبری از روسی من نیست. خودد نمنبیدی .پسر به اون خوبی از دستت رفت. -نقًیر من چیه؟!
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فروغ چشاام هاش رو برای نساایم درشاات کرد که از همون بچگی ترس تو دل
نساایم مینداخت .بعد گفت :ببین چموری باهاش برخورد کردی که تا اهواز
اومد ولی پاش رو اینما نذاشت ...نکنه اون سرخور رو باهاد دیده؟!
نسیم از صفتی که به کارن داده بود به خنده افتاد .گفت :اومد اهواز با نممان
ناهار خورد تو جلسه ای که با دوستش داشتند شرکت کرد رفت! از اولش هم
به د ود نممان اومده بود نه من! مگه قرار بود اتفاق دیگه ای بیفته؟!
 ... حاال اون جلسه نتیمه ای هم داد؟ آره .قراره آشنای ماهان سر زمین های خچ لوله ی باباد کمکشون کنه .دنبالیه کارشناس منًف و آشنا بودند...
 خوبه.نسیم باورش نمی شد که وسچ مملس به این شادی و پر سر و صدایی اینما
نشااسااته بودند و حرف های همیشااگی رو می زدند .آهسااته تر گفت :قدیم ها
روسی بیشتر خوش میگذشت!
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فروغ کنایه زد :کما خوش است؟ آنما که دل خوش است!!!
نسیم لبخندی زد و سرش رو چرخوند .زن موش از جمعیت جدا شده بود و
به طرفشون می اومد .لباس تیره هیکل درشت و پرش رو الیرتر نشون می داد.
دست های نسیم ناخودآگاه سمت موهای آزادش رفت تا نامرت به نظر نرسه.
بعد از ده سااال بارها با هم برخورد کرده بودند دیگه نه کینه ای مونده بود نه
حساارتی نه افسااوساای فقچ یه چشاام و هم چشاامی بین جاری ها که تمام
حرفشون این بود «بچه هامون با هم ازدواج نکردند اما بچه ی من خوشبخت
تر شده» .ن سیم بزرگترین لبخندش رو روی ل هاش ن شوند و زن موش که
حاال بهشون رسیده بود پرسید :چرا نمیای وسچ نسیم جان؟!
ً
نسیم :آخه خیلی شلویه خلود تر شد حتما میام.
فروغ :نماینده امون که هست!
منظورش به زهرا بود که از اولین آهنگ تا حاال یا می ر ق صید یا کنار مادرش
نشااسااته بود که نساابت دوری با مادر داماد داشاات .زن مو خندید و گفت:
روسی واسه جوون هاست دیگه .باید خوش باشن نه اینکه یه گوشه بشینند!
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987

نساایم دو باره لبخند زد و طعنه رو نشاان یده گرفت .جواب داد :ان شااااالله
خوشبخت بشند!
 ان شاالله روسی تو. خیلی ممنون.زن مو دسااتش رو دراز کرد و بازوی دختربچه ی کوچیکی رو کشااید که با
بادکنک چپ و راست می رفت .سمت نسیم آورد و گفت :این دردونه ی ما رو
ندیده بودی نه؟
د
نساایم نگاهی به موهای لخت دخترک انداخت .به صااورد گرد و پوساات تیره
اش که به پدرش رفته بود ...وحید ...لبخندی زد و جواب داد :نه ندیده بودم.
مامان که تعریفش رو زیاد کرده بود.
بی ا تنا به ابروی باال رفته ی فروغ که براش خچ و نشون می کشید خم شد و
گونه ی دخترک رو ب و سید .ادامه داد :باباش رو ندیدم تبریک بگم.
زن موش قری به گردن داد و گفت :وحید پایینه ...واال هر بار می اومد ایران
شما نبودی!!

988
دخترک خودش رو از دساات های نساایم بیرون کشااید و دنبال بادکنک رفت.
فروغ که توی سکود رکورد خودش رو شک سته بود به حرف اومد :ن سیم تو
تهران انقدر سرش با دفتر مشاوره اش گرمه که دیگه واسه هر کسی وقت نداره!
نسیم لبخند زد و زن موش گفت :بله خبرش می رسه ...موفق باشه.
نفس ن سیم برای لحظه ای توی سینه حبس شد .به چ شم های زن موش زل
زد و دنبال نشااونه ای گشاات که جمله اش رو معنی کنه .شاااید کس ها به
دسااتشااون رساایده بود دقت کرده بودند و چهره اش رو شااناخته بودند .زن با
خنده ادامه داد :هر سااری مادرد رو می بینم همه ی خبرهاد رو مو به مو
میده ...یه کلمه هم جا نمیندازه الحمدالله!!
نساایم نفس راحتی کشااید .نمی خواساات خودش رو در حد بحث های خاله
زنکی پایین بیاره .جوابی نداد و فقچ لبخند زد .زن موش تعارف به شااربت و
شاایرینی کرد و رفت .بشفاصااله فروغ گفت :اگر ماهان امشااا می اومد
دهنشون بسته می شد.
 بعد که خبری از روساای نمی شااد می دونی چقدر حرف پشاات من میزدند؟
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 دیگه تو رو کما می دیدند؟ می گفتم رفتید اروپا به جای مراسم.نسیم پوزخند زد و با تاسف سر تکون داد .ده دقیقه بعد موبایلش زنگ خورد و
از فکر و خیال بیرونش کشااید .وقتی اساام کارن رو روی صاافحه دید چیزی
توی دلش فرو ریخت .اگر به نوان نامزد سااوری قبولش می کرد .اگر امش ا
اینما بود زن موش چی می گفت؟ دنبال نقهه ضعفش می گ شت یا همین
که می فهمید یه دکتر معروف و پولداره کوتاه می اومد؟
نسیم ناگهان به خودش اومد و جواب داد :سشم ...یه لحظه صبر کن!
جلوی چشاام های متعم مادر و دو تا از مه هاش بلند شاااد و ساامت
خروجی رفت تا توی راهرو صحبت کنه .هر چند خیلی هم از سر و صدا کم
نشد .دوباره توی گوشی کفت :بله؟
ً
صدای کارن به گوشش خورد و حس و حال همیشگی رو براش زنده کرد .مثش
قرار بود با این چند صد کیلومتر فاصله هواش رو از سر بیرون کنه.
 روسی همین امش بود؟ -آره.

990
 نمی شنوم.نساایم کمی از در فاصااله گرفت و بلندتر گفت :آره ...وسااچ مملساام .چیزی
شده؟
 کدوم تاالری؟ بایه؟ قاطیه؟ناخودآگاه لبخند بزرگی روی صورد ن سیم ن ش ست و جواب داد :نه ویشی
داماده ...الو؟
 کما؟ میگم ویشی... آدرس بده! چی؟! -آدرس بده! من اهوازم .می خوام ببینمت.
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برای لحظه ای بی حرکت ایستاد و به چیزی که شنیده بود فکر کرد .کارن اهواز
بود .چرا؟ صدای موسیقی حاال بیشتر روی ا ًاب بود .پرسید :اینما چکار
می کنی؟ چیزی شده؟
 باید باهاد حرف بزنم .کمایی؟نسیم نفسش رو فود کرد و گفت :آدرس رو با پیام می فرستم .داخل نیای!!!
 خیله خ .تماس رو قه کرد و آدرس رو جوری که یه توریساات بتونه پیدا کنه نوشاات.
اینما حومه ی شهر بود و سی دقیقه ای از هتل های شهر فا صله دا شت .به
سااا ت نگاه کرد .دیگه وقت خوردن ولیمه بود .به داخل برگشاات و د ا کرد
فروغ موق رفتنش بازی در ن یاره .هنوز نمی دونسااات کارن برای چی اومده و
بدجوری نگران بود اما دلتنگیش رو هم نمی تون ست انکار کنه ...ماجرا سری
اتفاق افتاده بود .خیلی ساده کسی رو دوست داشت که نباید .مادرش مشغول
خوردن شربت بود .وقتی نشست گفت :مامان من بعد از یذا میرم.
فروغ لیوان رو با گیمی پایین آورد و گفت :چی؟ چرا؟!
 -با آژانس میا...
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مکثی کرد .بعد نفس میقی کشااید و تًاامیم گرفت واقهیت رو کامل بگه.
صداش رو پایین تر آورد تا مه هاش چیزی نشنوند هر چند که با بچه هاشون
مشغول گفتگو بودند.
 دکتر شفیق اومده اهواز می خواد من رو ببینه. فروغ لیوان رو روی میز گذاشت و گفت :اومده اهواز؟!ً
  -حتما حرف مهمی داره که تا اینما اومده. نکنه ...نسیم درد سر نشه براد؟ مامان حالش خوبه .فقچ می خواد حرف بزنه ...بعد هم من رو می رسااونهخونه.
 به باباد چی بگم؟ -بگو خسته بود با آژانس رفت .دروغ هم نیست.
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 تا اینما اومده؟!!نسیم توی چشم های مادرش همزمان هاله ای از نگرانی و امید می دید .فروغ
اضافه کرد :تو که میگی هیچی بینتون نیست!!
 شاید مشکلی براش پیش اومده که باید با من در میون بذاره. فروغ پوزخندی زد و گفت :انگار اگر من بگم «نرو!» نمیری.روش رو برگردوند و دیگه تا رسیدن کارن حرفی نزد.
نساایم که چند قاشااقی از یذا رو هول هولکی خورده بود با دیدن پیام کارن از
جا پرید و پالتوی پاییزه اش رو روی لبا سش پوشید .از فروغ و فامیل های دور
و بر خداحافظی کوتاهی کرد و برای ت شکر و آرزوی خو شبختی سمت امینه و
زن موش رفت .هر دو از زود رفتن ن سیم تعم کردند و بردا شت های دیگه
شااون رو هم به زبون نیاوردند .هر چند که نساایم سااردرد رو بهانه کرده بود.
آدامساای باال انداخت و پله ها رو با ساار ت طی کرد که توی راه به مردی
ً
برخورد نکنه .اما وسااچ حیاط دقیقا با کساای که نمی خواساات ببینه رو به رو
شد .سرش رو پایین انداخت و یک راست سمت خروجی رفت .نمی خواست
جلوی مردهایی که تک و توک ایستاده بودند با این آرایش معهل بشه .پدرش
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سااختگیری نمی کرد ولی نممان حساااس بود .به خًااوو وقتی پای فامیل
وسچ می اومد.
از محوطه ی ویش بیرون زد اما جلوی در صدایی از پشتش شنید :دختر مو!
نشنیده گرفت .صدا واضح تر گفت :نسیم!
ساار جاش ایسااتاد و آروم چرخید .وحید با دسااتی که به در آهنی محوطه تکیه
داده بود به ن سیم نگاه می کرد .ن سیم از زبان بدنش می خوند که با این کت و
ً
شاالوار مشااکی کامش بی خیال و راحته .کمی چاق تر از گذشااته شااده بود و
بر کس جوونیش ریش و سبیل نداشت .نسیم بعد از ده سال داشت با کسی
مشقاد می کرد که یه زمانی به خودش قول داده بود آخرین شااقش باشااه...
چقدر ساارد چقدر بی تفاود! خیلی وقت بود که زیر قولش زده بود .آدم ها
چقدر زود هم رو فراموش می کردند .وحید هیچ حرفی نمی زد خود نساایم
هم حرفی برای گفتن نداشاات .حتی سااشم هم نکرده بودند .صاادای بوق از
ماشینی که پارک شده بود بلند شد .بعد صدای کارن از سمت ماشین :لیلی!
نساایم بدون کشمی چرخید و به طرف ماشااین راه افتاد .کارن کنار ماشااین
ایسااتاده بود و بدجوری به وحید نگاه می کرد .پاشاانه بلندهای نساایم اجازه ی
تند راه رفتن نمی داد .اما احتیاجی به تند رفتن ندا شت .قرار نبود از چیزی فرار
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کنه .حتی به طرز میبی اهمیتی نمی داد که با کارن دیده ب شه .کارن در ق
ما شین رو براش باز کرد و با چ شم یره ای سمت وحید کنار ن سیم ن ش ست.
راننده راه افتاد .نسیم جر د نگاه کردن به کارن رو نداشت اما احساس آرامش
می کرد.
ده ساال ده ساال طوالنی بین نسایم و فامیل هاش فاصاله انداخته بود .مه و
موهاش رو درساات درک نمی کرد .جوون ترهاشااون رو نمی شااناخت .فقچ
سالی چند بار به اهواز سر می زد و گاهی کسی از بین آشناها رو می دید .دیگه
حتی خودش رو متعلق به این شهر نمی دونست .نسیم متعلق به خودش بود...
خودش و شاااید ...شاااید ...نه نه حتی مرد کناریش .کاارن باالخره به حرف
اومد :می دونی پاشنه ی بلند واسه زانو و تاندون ضرر داره؟
نسیم سرش رو چرخوند و به لبخند گل و گشادش خیره شد .این حرفی بود که
بعد از یک هفته دوری می زد .در حالیکه اساام نامزد رو روش گذاشااته بود.
ً
کارن توی صااورتش چشاام می چرخوند .با خنده ادامه داد :بعدا نیای بگی
«کارن یه فکری به حال پاهام کن! زانوم ال شده کمرم بل شده».
از لحن زنونه ای که به صداش داده بود لبخندی گوشه ی ل ن سیم ن ش ست.
از روز اول این مرد خوش پوش و خوش ق یا فه رو به نوان تنو ی توی کار و
زندگیش می دید اما فکر نمی کرد یه روز براش انقدر جدی بشااه .کارن دوباره
گفت :تخًص من فرق داره! گفته باشم.
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لبخند ن سیم بزره تر شد و پر سید :چرا این همه راه اومدی؟ گفتم که ...شنبه
برمی گردم .به خاطر یه روز؟
 به خاطر تو!ً
ن سیم نگاه خمالت زده ای به راننده انداخت .ا صش نمی دون ست مق ًد شون
کماست .از کارن پرسید :کما میریم؟
 یه جای خلود که بشه حرف زد.نساایم اساام نزدیک ترین پارک رو به راننده گفت .با این لباس و آرایش نه می
شد کافه رفت و نه و سچ خیابون پیاده شد .پارک این موق ش خلود بود.
کارن کرایه ی آژانس رو حساااب کرد و از خلود ترین مساایر راه افتادند .چند
دقیقه ای توی سکود فقچ قدم زدند .هوا خوب بود و حاال که کارن کنارش راه
می رفت کم کم دا شت بهتر هم می شد! باالخره سکود رو شک ست :نمی
خوای بگی؟
 -می ترسم.
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 از من؟ از اینکه با گفتنش همه چیز رو خراب کنم .از اینکه از دست بدمت.نساایم لحظه ای ایسااتاد و کارن رو برانداز کرد .موهاش رو مرت باال داده بود
ولی بر کس همیشه ته ریش داشت .پالتوی طوسی روشن و شلوار یک درجه
تیره تر پوشیده بود .المپ های اطراف به صورتش نور می پاشید .نسیم گفت:
چیزی نمی تونه تو رو از...
مکثی کرد و ادامه داد :مشاورد دور کنه.
 یه چیزی می تونه. چی شده که پشت تلفن نمی شد گفت؟دوباره م شغول قدم زدن شدند و کارن شروع به صحبت کرد :می خوا ستم تو
جلسه ی دوشنبه یه چیزی بهت بگم.
 حاال بگو!کارن بی مقدمه گفت :فکر کنم ...اشق شدم.
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نساایم درجا ایسااتاد و کارن جلوتر .به طرف نساایم چرخید و جور خاصاای
نگاهش کرد .ترساایده بود که با گفتن این نساایم رو از دساات بده؟! پس نمی
تونست ربهی به نسیم داشته باشه .کارن ادامه داد :وقتی یزاله اونی نبود که می
خواسااتم حس کردم زندگیم تموم شااده .فکرش رو هم نمی کردم که دوباره با
کسی آشنا بشم.
 ... وقتی اون کار رو باهام کرد دیگه از همه ناامید شدم ...بریدم .مگه می شدتو  37سالگی از نو شروع کرد؟
 ... دوست دختر داشتن و با کسی خوابیدن فرق داره با اشق شدن.ن سیم خوب می دون ست ن سیم بعد از یزاله با کی آ شنا شده .از این نگاه خیره
که دنبال تایید ن سیم می گ شت وح شت دا شت .از چیزی که قرار بود ب شنوه.
چرا کارن داشاات این حال خوبشااون رو به هم می ریخت .این همه راه اومده
بود که تشویق نسیم رو بشنوه؟
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 کارن! خوب فکرهاد رو کردی؟ می تونی از نقشاای که تو مره خانواده ادداشت بگذری؟ می تونی گذشته رو دفن کنی؟
کارن بی حرکت به چشم های نسیم نگاه می کرد .بعد از چند نانیه سکود رو
شکست :می ترسیدم تو تایید نکنی!
نساایم نفس میقی کشااید که بغضااش رو بروشااونه .چیز مهمی نبود .ادد
داشت که برای همه همکار محترم و دوست خوب باشه .احتیاجی به بیشتر از
ً
این نداشت .کارن لبخند محوی زد و گفت :فکر می کنم واقعا دوستش دارم.
 پس از احساست مهمئنی. آره این مدتی که از هم دور بودیم فهمیدم نمی خوام بدون اون ادامه بدم.نساایم پوزخندی زد و گفت :بیشااتر از یک سااال ازش خبری نداشااتی بعد با
دیدن دو باره اش همه چیز حل شد؟ آدم همیشه فرصت اشتباه کردن نداره!
 این بار اشتباه نمی کنم.نسیم حرکت کرد که کارن نتونه توی نور تغییر حالت صورتش رو ببینه.
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 آرایشت رو پاک کن! بهت نمیاد. خوشبختانه به تو ارتباطی نداره.کارن دنبالش راه افتاد .دستش رو دور شونه اش حلقه کرد و گفت :این همه راه
اومدم نظرد رو بررسم ...چرا اینموری حرف می زنی؟
ن سیم می خوا ست خودش رو بیرون بک شه اما نمی تون ست .تا چند روز دیگه
برای همیشااه ازش جدا می شااد چیز زیادی بود اگر یه امشاا ژساات روان
شناس ها رو برای خودش نمی گرفت و پی دلش می رفت؟ همین یه بار چیزی
از دنیا کم می شااد؟ دنیایی که انگار تو کمین نشااسااته بود تا همه رو از زندگی
نساایم محو کنه! به خودش مساالچ شاااد و گفت :فکر نمی کنم تو این مورد
صشحیت مشورد داشته باشم.
 چرا؟نسیم دوباره پوزخند زد و گفت :یعنی نمی دونی چرا؟
کارن ایستاد و بازوی نسیم رو نگه داشت .جواب داد :نه نمی دونم!
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نسیم هم ایستاد و نفسش رو فود کرد سری تکون داد و نگاهش رو به اطراف
چرخوند .بعد گفت :همه انتظار دارند روان شناس ها تو هر شرایهی خودشون
رو کنترل کنند ...هیچ اشتباهی ازشون سر نزنه ...ولی من هم اشتباه های زیاد
کردم ...می کنم.
 جواب من رو بده! چرا صشحیت نداری؟ ... من رو نگاه کن!نساایم سااعی کرد خونساارد بمونه .نگاهش رو ساامت چشاام های منتظر کارن
برگردوند ولی حرفی نزد .کارن دسااتش رو بلند کرد و از زیر شااال تکه ای از
موهاش رو بیرون کشااید .موهایی که اطراف صااورتش روی پالتو ریخته بود.
شاابیه بچه ای که اسااباب بازی مورد شقه اش رو ازش گرفتند پرسااید :چرا
صافشون کردی؟
این حالتش نساایم رو بیشااتر ناراحت می کرد .با اخم مچ کارن رو گرفت که
دسااتش رو از موهاش جدا کنه اما کارن دسااتش رو ق نکشااید .در وض
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توی گردن نساایم فرو برد و قدمی به جلو برداشاات .نساایم دساات دیگه اش رو
پشت کمرش حس کرد و قبل هر اتفاقی گفت :باز کسی قراره کس بندازه؟
با این حرف کارن هم اخم کرد و انگشااات هاش رو روی کمر نساایم محکم
فشار داد .نسیم حتی کشیده شدن موهای پشت سرش رو هم حس می کرد و
فا صله ای که با حرکت صورد کارن کم کم از بین می رفت .کارن آه سته اما
تلخ گفت :من هم یکی از اشتباهاتتم؟
ن سیم خودش رو ق ک شید که جدا ب شه ولی کارن اجازه نداد و ا ضافه کرد:
نیم سا ته دارم از تو حرف می زنم و تو...
 کارن! انقدر به چشمت اشتباه میام؟ کارن! اینما اروپا نیست! برو ق !نسیم گیج شده بود و فقچ می خواست جدا بشه تا بتونه درست فکر کنه .وقتی
تو آیوش مردی هستی نمی تونی درست قضاوتش کنی .اما کارن طبق معمول
به حرفش اهمیتی نداد و جلوتر رفت .نساایم با حس ل

هاش م قاومتی
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نکرد ...این بار خودش هم ادامه داد ...این چیزی بود که بیشااتر از یک هفته
ق افتاده بود و توی اون لحظه اهمیتی نمی داد مردم اطراف چه فکری می
کنند.
وقتی کارن ق ر فت لبخ ند روی صااورتش بود و نساایم هم با وجود
ساارگردونی دوساات داشاات بخنده .کارن گفته بود اشااقش شااده توی چند
دقیقه همه چیز زیر و رو شده بود .اقشنه ترین برخورد چی بود؟ د ست های
کارن کم کم شاال شااد و فاصااله گرفت .با لبخند گفت :به خاطرد تا اهواز
اومدم حاال تا اروپا هم باید برم؟
نسیم جلوی خنده اش رو گرفت .کارن ابرویی باال انداخت و گفت :بریم؟
 اروپا؟! بستنی بخوریم!!نسیم بی دلیل خندید و گفت :چرا یاد بستنی افتادی؟
کارن هم خندید و جواب داد :نمی دونم .نمی خوام ببرمت خونه.
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دوباره هر دو زیر خنده زدند که به طرز احمقانه ای طوالنی تر از حدی شد که
باید .کارن دسااتش رو به ساامت مساایری منتهی به خیابون کشااید و نساایم به
اطراف چ شم چرخوند .یکی دو نفر بدجوری چپ چپ نگاه شون می کردند
اما خوشبختانه کسی موبایلش رو باال نیاورده بود.
ده دقیقه بعد با ب ستنی های میوه ای تو تاک سی ن ش سته بودند و چرخ می زدند.
ن سیم کارن رو دو ست دا شت و با ا تراف ام ش کارن همه چیز الی به نظر
ً
می رسید .مخًوصا چون برای جواب گرفتن نسیم رو تحت فشار نذاشته بود.
نساایم حس خوبی داشاات .حس خوبی که با کمی ذاب وجدان همراه شااده
بود .اگر مادرش بویی از این جریان می برد دوباره قهر می کرد .وقتی تاک سی
از پل هفتم می گذ شت کارن با دیدن نورهای اطراف لبخندی زد و بازوش رو
دور شونه ی ن سیم انداخت .موبایل ن سیم زنگ خورد ولی توجهی نکرد .فقچ
ً
گفت :حتما مادرم می خواد مهمئن بشه قبل از اون ها خونه ام.
 کی میرن؟ همین موق ها ...من که نباشم حوصله ی مامانم سر میره.به جلو خم شد و آدرس خونه رو به راننده داد .وقتی تکیه داد دست کارن دور
کمرش بود زیر گوشش گفت :به این زودی می خوای بری؟
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نساایم سااعی کرد نگاه راننده رو نادیده بگیره جواب داد :باید فکر کنم ...همه
چیز خیلی ناگهانی بود.
 نه ...فکر کنی پشیمون میشی.نسیم صداش رو پایین آورد و گفت :یه کم فرصت بده ببینم باید چکار کنیم.
کارن فقچ گفته بود دوسااتش داره هیچ حرفی از بعدش نزده بود .صااادای
زمزمه ی کارن رو شنید :هنوز زوده!
 ... بیا بریم هتلی جایی.چ شم های ن سیم در شت شد و با پوزخند سر تکون داد .کارن زیر ل ا صرار
کرد :بیا بریم!
ن سیم مچش رو گرفت و با اخهار نگاهش کرد .کارن نف سش رو بیرون فرستاد
و فاصااله گرفت .از پنمره ی کناریش به بیرون خیره شااد .نساایم به نیم رخش
نگاه کرد .نمی خواست حرف ماهان درست از آب در بیاد .نمی خواست زنی

1006
باشه که به خاطر حفظ کارن دست به همچین حماقتی بزنه .اما ناراحتیش رو
هم نمی تون ست ببینه .با فرف ب ستنی ضربه ای به فرف توی د ست کارن زد.
کارن قاشااقش رو داخل فرف برد و تکه ای خورد .گفت :با اون احمق کماها
می رفتی؟
نساایم قاشااقی خورد و جواب داد :چیز زیادی یادم نمیاد .فرصااتش پیش نمی
اومد.
 پشیمونی؟ نه.کارن نگاهش رو از شیشه گرفت و روی سر و وض نسیم و حتی راننده چشم
چرخوند .بعد گفت :من که فکر نکنم امش از یادم بره!
 من هم! اشق چیش شده بودی؟ -نمی دونم ...نوجوون ها اشق چی میشن؟
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 ... البته ...بهش حق میدم .می خوا ست بره دنبال آینده اش .من اون موق بدونً
تحًیشد بدون سرمایه فقچ یه بار بودم روی دوشش! اصش می رفتم آمریکا
چکار می کردم؟
کارن اخمی کرد و گفت :این ها رو چند سال تو گوش خودد خوندی؟
پوزخند زد و ادامه داد :هیچ مردی زنی که دوسااات داره رو اینهوری ول نمی
کنه ...با یه بهانه ی مسااخره ...که چی؟ طرف من رو می پایید؟ ایمیل هام رو
چک می کرد؟
 مسئله همینه کارن! وحید اشق من نبود که به خاطرم به آب و آتیش بزنه.در واق وحید دو سال بعد از رفتنش با یکی از اقوام مادریش قد ییابی کرد.
هیچوقت از اون مردهایی نبود که اهل شااق و اشااقی باشااند .آروم خندید و
کارن گفت :لیلی! به خاطر جریان کس ها نیومدم.

1008
جال بود که ن سیم حتی یه لحظه هم فکرش به این سمت نرفته بود .به نشونه
ی «بله» ساار تکون داد .کارن اضاااافه کرد :این چیزها دیگه تانیر زیادی تو
وضعیت شغلی من نداره ...اومدم چون...
جمله اش رو ناتموم گذاشات و به چشام های نسایم زل زد .نسایم که ف ضای
جدی بینشون رو حس کرده بود آهسته گفت :می دونم.
46
فروغ فنمون قهوه رو روی میز آالچیق گذاشت و گفت :بخور! سرد نشه.
ن سیم نگاهش رو از نممان که دا شت قلیون آماده می کرد بردا شت و به ماهان
و پدرش دوخت که توی سااااحل کارون قدم می زدند .بعد ساامت مادرش
چرخید و گفت :مگه یری نواز نرفته بود؟
ً
مدا جلوی زهرا فامیلی ماهان رو گفته بود .فروغ شااونه باال انداخت و جواب
داد :من هم فکر می کردم رفته ...تا دی ش که نممان گفت فردا قرار گذا شته
بگردونیمش.
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از قبل ناهار این تنها فرصتی بود که مردها تنهاشون گذاشته بودند .نسیم دوباره
پرسااید :الزم بود ما هم بیاییم؟ خود مردها می اومدند! من از بوی قلیون حالم
بد میشه.
زهرا از صندلی ب غ ل با خنده گفت :رفتی تهران نازک نارنمی شدی!
 اونما که بدتره ...هر جا کباب هست قلیون هم هست.فروغ رو به زهرا گفت :اگر از خونه دل بکنی و با ما بیای دیگه حرف بی ربچ
نمی زنی!
هم زهرا و هم نساایم می دونسااتند که منظورش از خونه در واق پدر و مادر
زهرا ست که ایل بهانه ا شون می کرد تا با نممان تهران نیاد .ن سیم حرف رو
وض کرد :این هفته برم سرم خیلی شلوغ میشه .الکی از دوشنبه اومدم.
فروغ با دلخوری گفت :الکی؟!
نسیم :آخه شما رو که تازه دیده بودم.
زهرا :خو من هم که مهم نیستم.

1010
فروغ خندید و نسیم دلمویی کرد :این حرف ها چیه؟! شوخی کردم.
زهرا :آقا وحید رو دیدی دیش ؟
خوشاابختانه با صاادای ماهان که همراه پدرش نزدیک می شااد حواس ها از
جواب دادن نساایم پرد شااد .ماهان آالچیق رو دور زد و ساامت نساایم اومد.
پرسید :همچین جایی رو ول کردی اومدی تهران؟!
این سوال رو از بعد ِ ناهار سه بار پر سیده بود .پدرش خندید و ن سیم جواب
داد :امیدوارم تابستون هم همین حرف ها رو بزنید!
ماهان :یعنی تابستون هم د وتم؟
فروغ :قدمتون رو چشم ...محمد! تعارف کن آقا ماهان بشینه.
محمد :بفرما داخل ...االن قلیون می چسبه.
ماهان تشکر کرد و رو به نممان گفت :نممان جان کمک نمی خوای؟
نممان خندید و جواب داد :ما از فرنگستونی ها کمک نمی گیریم...
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همه بلند خندیدند« .فرنگسااتون» رو از کما اختراع کرده بود! ماهان ساامتش
ً
رفت و گفت :اتفاقا تو تورنتو با دوساات های ایرانیم زیاد جم می شاادیم...
ایرانی ها هر جا برند هیچی رو فراموش نمی کنند!
محمد با لبخند ساار تکون داد و زهرا آروم گفت :این آقا ماهان مثل یریبه ها
نچس نیست.
نسیم لبخندی زد و گفت :آره .تو موسسه هم با همه خوش برخورده.
با یادآوری موسسه و تًمیمی که برای ترکش گرفته بود حس بدی پیدا کرد...
حتی از اینکه خانواده اش انقدر با ماهان احساس نزدیکی و راحتی می کردند.
ً
نممان معموال هر کساای رو به جم خانوادگی راه نمی داد و اینکه انقدر با
ماهان جور شده بود ن سیم رو ناراحت می کرد .ن سیم ماهان رو کنار خانواده
اش نمی خواست کارن رو می خواست .سمت فروغ نگاه کرد و گفت :مامان
کی میریم؟
ً
 فعش که هوا خوبه ...تازه ناهار خوردیم. -آخه من ش پرواز دارم.

1012
 کو تا...حرفش رو قه کرد و به نقهه ای پ شت سر ن سیم خیره شد .چ شم هاش رو
تنگ تر کرد و دقیق تر شد .بعد تک سرفه ای کرد و ادامه داد :کو تا ش ؟
ً
نساایم از نگاه و رفتار می مادرش جاخورده بود ولی می دونساات که حتما
نخواسته جلوی زهرا چیزی بروز بده .ناخودآگاه می ترسید روش رو برگردونه.
باالخره وقتی پدرش سمت ماهان و نممان رفت و همراه شون م شغول گپ و
خنده شد ن سیم هم دل به دریا زد و نگاهی به پ شت سرش انداخت .درست
حدس زده بود .کارن کمی دورتر زیر آالچیق دیگه ای نشااسااته بود .تنها و
دست به سینه!
ن سیم سرش رو برگردوند و به چ شم های نگران مادرش نگاه کرد .فروغ کارن
رو درسااات نمی شااناخت حرف های ماهان هم روش تانیر گذاشااته بود.
ً
احتماال تًااور می کرد که کارن باید آدم ناتویی باشااه اما خیال نساایم از اون
بابت راحت بود .فقچ نگران دلخور شااادن کارن از حضااور ماهان تو جم
خانوادگیشون بود .زهرا گفت :نسیم اس داری.
نساایم گوشاایش رو از روی میز برداشاات و پیام رو باز کرد .کارن فرسااتاده بود
«ماهان اینما چکار می کنه؟» .نساایم جواب داد «وقتی پرساایدی کما قراره
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بریم باید حدس می زدم میای!» .کارن دوباره فرسااتاد «ماهان باشااه اما من
نباشام؟» بعد بشفاصاله نوشات «تو این رو می خوای؟» .نسایم جوابی نداد.
فروغ قهوه ای که براش ریخته بود رو وض کرد .نساایم نفس میقی کشااید و
گوشاای رو روی میز برگردوند .باید رو در رو باهاش حرف می زد نه با پیام.
برای منحرف کردن ذهنش مشغول خوردن قهوه و گفتگو با زهرا در مورد لباس
روس و مملس دی ش

شد .خو شبختانه صبح زود روس و داماد رو راهی

فرودگاه کرده بودند وگرنه یه جشن دیگه امروزشون رو هم درگیر می کرد .کارن
توی دیدرس نساایم قرار گرفت .داشاات قدم می زد و نگاهش به کارون بود که
توی فًااال زم س تون چهره ی ساارد و بی روحی به منهقه می داد .نساایم
دیشااا از هیمان نخوابیده بود و لحظه به لحظه به رفتار و حرف های کارن
فکر کرده بود اما حاال کارن هم با این پالتوی بلند و موهایی که روی پیشونیش
با باد حرکت می کرد مثل کارون افسرده به نظر می رسید.
ً
صااادای خنده های ماهان و نممان هر لحظه بلندتر می شاااد .حتما نممان
دو باره داشااات برای ماهان خالی بندی می کرد .ماهان از همون جا گفت:
خانوم محسنی نگفته بودید برادرتون همه فن حریفه!
زهرا ریز خندید و نسیم گفت :باز چی گفته؟
 -تو انتخابی تیم ملی هادی سا ی رو برده؟

1014
پدر نسیم بلند زیر خنده زد و سر تکون داد .فروغ گفت :نممان!!
نممان :چ یه؟ مگه دروغ میگم؟ ...حق خوری کردن وگرنه من باید باال می
رفتم.
ماهان :چی میگی! دایون شدم!
نممان :طرف التماسم کرد که کسی خبردار نشه.
ماهان :ما هم که خبردار نشدیم.
همه خندیدند و زهرا گفت :آقا ماهان! شااوهرم کمربند مشااکی داره .تو اسااتان
هم اول شده .مربی نیمه وقته.
ماهان :می دونم ...شوخی می کنم .یکی هم نیست از ما دفاع کنه!
فروغ لبخندی زد و به ن سیم خیره شد .ن سیم آروم شونه باال انداخت و دوباره
کارن رو زیر نظر گرفت .هنوز نگاهش رو از رود نگرفته بود ولی نساایم می
دونساات که صااداشااون رو میشاانوه .مردها برگشااتند و نممان قلیون رو وساچ
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گذا شت .کایذ برید و به سر لوله چ سبوند تا به ماهان تعارف کنه .گفت :ببین
این بهتره یا قلیون های تورنتو؟!
ماهان با خنده جواب داد :من که حرفی ندارم!
نسیم :کار مشترکتون خوب پیش میره؟
ماهان :در واق من فقچ نقش معرف رو دارم .قرار شده تو هفته ی آینده نممان
کربشیی رو به دادگاه معرفی کنه .بعد هم میره زمین ها رو بررسی می کنه.
نممان :بستگی داره کی حکم ابشغ براش بره ...تا ببینیم چموری ارزشگذاری
می کنه.
نسیم :زمین های بابا هم تو همون مسیره.
ماهان :بله خبر دارم.
ً
فاهرا ماهان ادی رفتار می کرد و قًاد داشات ماجرای کس ها رو به روی
نسیم نیاره .نسیم از این بابت ممنون بود.

1016
مح مد :پولش مهم نیسااات فقچ می خوام حل و فًااال بشاااه .نمی خوام
همینموری بین زمین و آسمون بمونه.
فروغ ساار تکون داد و ل

باز کرد که حرفی بزنه ولی جیک زنی اجازه نداد.

ناگهان همه به ساامت صاادا ساار چرخوندند و هر کس زیر ل چیزی گفت.
نسیم به طرف کارن نگاه کرد که مهمئن بشه ربهی به اون نداره اما کارن همون
لحظه از جاش کنده شد و به طرف رود دوید.
صاادای جیک زن هنوز توی ساارش اکو می شااد و گریه ها و ساار و صااداهای
اطراف توی پس زمی نه ی ذهنش جوالن می داد .وقتی چشاامش به ب چه ای
افتاده بود که توی آب دساات و پا می زد نتونسااته بود خونساارد بمونه و جلوی
هموم احساااساااد متفاود رو به مغزش بگیره .هنوز با بیشااترین ساار ت می
دوید و با نزدیک شدنش صدای گریه ی زن و پخش شدن آب به اطراف بیشتر
می شد.
بی اختیار پالتو رو از تنش در آورد و روی زمین پرد کرد .ده ای جم شااده
بودند .کارن حال خوشاای نداشاات و پساار بچه همچنان دساات و پا می زد.
صااداها کم کم قه می شااد تًاااویر گم می شااد و تنها چیزی که باقی می
موند صدای بریده بریده ی پ سربچه ای بود که پدرش رو می خوا ست .فریاد
کامی که کارن رو صاادا می زد .کارن بی توجه به همه چیز و همه کس خودش
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رو توی آب انداخت و م س تقیم به طرف کامی رفت .اما انگار یه دریا فاصله
بینشون افتاده بود که هر چی آب رو کنار می زد نمی رسید! آب خروشان تر از
چیزی بود که فکرش رو می کرد .نفساای تازه کرد و خودش رو به مساایر آب
سررد .سر تش رو بی شتر کرد و وقتی به کامی ر سید حباب های اطراف و بی
حسی دست و پاهاش کارن رو بدجور ترسوند .کمر کوچیکش رو توی بازوش
گرفت و با خودش به سمت لبه ی استخر کشوند .کامی هنوز زنده بود ...کارن
زود رسیده بود و می تونست نماتش بده .می تونست بدن کوچیکش رو از آب
بیرون ببره .حرکت د ستش رو تند تر کرد و با تمام قدرد رض آب ا ستخر رو
شااکافت .وقتی زمین رو زیر پاهاش حس کرد به ساار ت قدمی برداشاات.
کامی رو روی دست هاش بلند کرد و خودش رو از آب بیرون کشید.
نفس نفس زد و کامی رو به خودش چسبوند .جمعیت اطراف بیشتر شده بودند
و آدم ها مثل سااایه های گنگ و هاشااورهای ساایاه این طرف و اون طرف می
رفتند .کارن حتی صورد ها رو ت شخیص نمی داد اما اهمیتی براش ندا شت.
تنها چیزی که مهم بود کامی بود که بی حس روی دساات هاش خوابیده بود.
کارن نفس میقی ک شید بدن بی جونش رو ف شار داد و از سایه های مهاجم
دورش کرد .تلو تلو خورد ...بعد بدنش رو روی سنگ ریزه ها خوابوند و سرش
رو به طرفی کج کرد .ضربان تند خودش رو نادیده گرفت باید به سر ت قل
کامی رو ماساژ می داد ...باید تا دیر نشده کاری می کرد .دست هاش رو روی
سینه اش گذاشت و انقدر تکرار کرد تا به سرفه افتاد و آب توی ریه هاش بیرون
ریخت .کارن د ست هاش رو انداخت و زیر گریه زد ...کامی دا شت نفس می
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ک شید ...پلک هاش نیمه باز شده بود .سایه های اطراف هموم آورده بودند و
دساات هایی داشاات کامی رو بلند می کرد .کارن لباسااش رو نگه داشاات اما
سست تر چیزی بود که بتونه جلوی رفتنش رو بگیره.
ک سی از پ شت شونه هاش رو گرفت و وقتی سرش رو چرخوند لیلی رو دید
که با چ شم های در شت بهش خیره بود و نفس نفس می زد .لیلی اینما بود...
کنارش نشسته بود .به زحمت دستش رو سمت کامی که دور می شد بلند کرد
و گفت :کامی رو بیرون آوردم.
پلک زد و اشااک هاش روی صااورد خیسااش جاری شااد .دوباره گفت :زنده
موند ...دیدی؟ ...کما می برنش؟
اما لیلی حرفی نزد .فقچ د ست هاش رو دو طرف صورد کارن گذا شت و به
چشم هاش خیره شد .چشم های لیلی هم اشکی شده بود .چرا؟ گفت :کارن
منم «لیلی».
 می دونم ...نذار ببرنش! کارن ما کنار کارونیم ...اطراف رو ببین! اینما خونه ی یزاله نیسااات .بهخودد بیا!
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کارن با ناباوری ساارش رو به طرفین تکون داد .لیلی دو باره گفت :زیزم تو
جون پسر اون خانواده رو نماد دادی.
با سر به گوشه ای اشاره کرد .کارن به اطراف چشم چرخوند .به آدم ها و چهره
ها که حاال واضح تر شده بودند .به منظره ی خاکستری و آبی اطراف که بدنش
رو می لرزو ند .به په نه ی آبی که ازش بیرون او مده بود .ساار ما رو تا مغز
ا ستخونش حس می کرد .سرمای میبی که می دون ست ربهی به دمای هوا
نداره .لیلی به ساار ت از جاش بلند شااد و دوید .کارن دسااتش رو تکیه گاه
بدنش کرد تا نیفته .لیلی بعد از چند نانیه خودش رو رسااوند .پالتوی گرد و
خاکی رو دور شااونه های کارن انداخت و محکم توی آیوشااش فشااارش داد.
گفت :چیزی نیسااات .من اینمام ...االن بهتر میشاای .حالت تهوع نداری؟
سرگیمه نداری؟
کارن حرفی نزد فقچ ساارش رو به سااینه ی لیلی تکیه داد و پلک هاش رو
بست .لرزش بدنش کم کم داشت بهتر می شد .صدای لیلی رو توی گوشش
شنید :همه چیز تموم شد .کنار رودی ...کنار من.
کارن باالخره پلک باز کرد .چند نفر دورش حلقه زده بودند و یکی از زن ها
مدام با گریه تشکر می کرد .کارن نای حرف زدن نداشت .اون بچه کامی نبود.
کارن توان هیچ حرکتی نداشت .زیر ل ناله کرد :کامی.

1020

لیلی کف د ستش رو روی پی شونی کارن گذا شت و موهای خی سش رو ق
برد .کارن بیشااتر از قبل توی آیوشااش فرو رفت .دیگه چیزی براش مهم نبود.
چیزی از این دنیا نمی خواساات ...بار دوم که پلک هاش رو باز کرد صااورد
بهت زده ی ماهان رو دید که گو شه ای ای ستاده بود و خیره نگاه می کرد .کارن
ً
نمی خوا ست جلوی ماهان انقدر ضعیف به نظر بر سه مخ ًو صا حاال که
نگاهش پر از ترحم شااده بود .اون کینه ی همیشااگی توی چشاام هاش محو
شده بود و جوری با شونه های افتاده ای ستاده بود که انگار ق ًد ذرخواهی
بابت همه ی درد سر سازی هاش رو داره .اما کارن همون کینه و د شمنی رو به
این دلسوزی ترجیح می داد.
تکونی به خودش داد و از لیلی جدا شد .صداش رو شنید :بهتری؟
نگاهش کرد که بدجوری ناراحت و پریشون بود .گفت :خوبم.
بیشتر فاصله گرفت و درست نشست .دستی روی صورد لیلی کشید و گفت:
ترسوندمت؟
 -آره.
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 ... زنگ زدند اورژانس ...تو رو هم معاینه می کنه. من خوبم.نگاهش رو ساامت بچه ای که تو ب غ ل مادرش دراز کشاایده بود انداخت.
پدرش کتش رو دور تن بچه پیچیده بود و موهاش رو خشاااک می کرد .هوا
خیلی سرد نبود .لیلی آروم گفت :از همه زودتر جنبیدی...
ساار تکون داد و طرف دیگه رو نگاه کرد که خانواده ی لیلی ایسااتاده بودند .به
ً
کل شاارایچ رو فراموش کرده بود .ماهان که فاهرا از دیدن بدبختی بی پایان
کارن سیر شده بود به طرفشون قدم می زد .کارن فقچ می خواست خودش رو
روی تخت هتل بندازه و دیگه بیدار نشه .تکونی خورد و آروم بلند شد .سرگیمه
اش رو نادیده گرفت و چند قدمی راه رفت .لیلی توی سااکود با چشاام های
نگران نگاهش می کرد .خیالش رو راحت کرد :زیز دلم! خوبم .می بینی که.
 سردد نیست؟ -لرزشم از سرما نبود.
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 می دونم ...االن چی؟کارن لبخند زد .اولین بار بود که روی لهیف تر لیلی رو انقدر واضح می دید و
ً
خوشحال بود که به خاطرش خودشه .انگار برای مهربون شدن لیلی حتما باید
مریض می شد .گفت :خوبم .نگران من نباش!
نگاهی به طرف خانواده ی لیلی انداخت و ادامه داد :چی بهشون میگی؟
 توضیح میدم. چی رو؟ نمیگند من اینما چکار می کنم؟لیلی به طرفشون نگاه کرد .از همین فاصله هم می شد خشم توی چشم های
برادرش رو دید .از حرف هاشااون کنار آالچیق خیلی چیزها دسااتگیرش شاده
بود اما نمی دون ست فرفیت شون تا چه حد می تونه با شه .به نوان اولین دیدار
خیلی فاجعه بود .وقتی برادرش جلو اومد و مادرش دستش رو به ق کشید
لیلی سمتشون حرکت کرد .کارن نمی تونست توی این موقعیت تنهاش بذاره.
چنگی بین موهاش کشااید و مرتبشااون کرد .دنبال لیلی راه افتاد .لباس هاش
خیس بود و نمی تونساات پالتو رو کامل بروشااه .وقتی به نزدیکیشااون رسااید
ماهان از جم دور شد و همه به جای کارن به صورد لیلی زل زدند .برادرش
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باالخره به حرف اومد :این یارو کیه نساایم؟ همون مریضااات نیسااات که تو
روزنامه چرد و پرد گفته بود؟
 نممان بریم خونه ...من اینما هیچ حرفی نمی زنم.نممان با ًاابانیت داد زد :مگه حرفی هم مونده؟ داری تو تهران چه یلهی
می کنی؟!!
مادرش به صورد روسش نگاه کرد و لیلی پلک هاش رو روی هم فشار داد.
کارن نتونسااات جلوی خودش رو بگیره و با لحن آرومی گفت :با خواهرد
درست صحبت کن!
نممان به طرفش هموم آورد و داد زد :تو یکی خفه!
مادر و زنش دست هاش رو گرفتند .کارن ًبانی می شد ولی هیچوقت اهل
د وا نبود .همون یک بار د وا با دانشاامو ان قدر برای ه مه م ی بود که
کارش رو به اینما کشوند .حاال هم که حتی درست از شوک چند دقیقه پیش
ً
خارج نشااده بود .حتما نممان با دیدن اون حالش دلش سااوخته بود و زودتر
بهش حمله نکرده بود ولی حاال بدش نمی اومد یه د وای اساااساای راه بندازه.
کارن قدمی به ق برداشت و گفت :آروم باش! من که حرفی نزدم.
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 باز که دهنت رو باز کردی ...گفتم خفه!مادرش سااعی کرد آرومش کنه .اما لیلی و پدرش انگار تو یه الم دیگه ای
بودند .هیچ کدوم تششاای برای وض کردن جو نمی کرد .هر دو به هم خیره
شاااده بود ند .کارن به صااورد لیلی ن گاه کرد .خیلی گرف ته تر از ق بل بود.
ناخودآگاه گفت :تو خودد رو ناراحت نکن زیزم.
داد نممان دوباره بلند شد ولی این بار جمله ی پدرش ساکتش کرد :من هنوز
نمردم که تو قلدری کنی! اگر احتیاجی به درگیری باشه...
به سینه اش کوبید و ادامه داد :منم که باید اد ا کنم!
همه برای لحظه ای سااکود کردند .مرد چرخید و ساامت ماشااین های پارک
شده رفت .کارن دوباره به لیلی نگاه کرد .همونهور سرد و بی حرکت ایستاده و
به دور شدن پدرش چشم دوخته بود .بعد مثل اینکه به خودش اومده باشه به
طرف پدرش دوید و داد زد :بابا!
مرد به راهش ادامه داد .همه ی این اتفاق ها به خاطر کارن افتاده بود .ساامت
لیلی دوید که آرومش کنه ولی با دساات نممان که به سااینه اش خورده بود
متوقف شد .خواست دورش بزنه اما دست هاش با حرو بیشتری کارن رو به
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ق هل داد .پالتو از روی شونه های کارن افتاد و دندون هاش رو به هم فشار
داد .به ساامت دیگه ای حرکت کرد و از همون فاصااله لیلی رو زیر نظر گرفت
ً
که بهانه ی جنگ و د وا دسااات برادرش نده .احتماال قرار بود از این به بعد
باها شون رابهه دا شته با شه .ماهان سمت نممان حرکت کرد و م شغول حرف
زدن شاااد .به نظر قًاااد بردنش رو داشااات ولی نممان تکون نمی خورد و
بدجوری نگاه می کرد.
لیلی هنوز دن بال پدرش راه اف تاده بود و ازش می خواسااات حرف بزن ند ا ما
پدرش با قهر رو برمی گردوند و جوابش رو نمی داد .این جور خواهش کردن
لیلی بدجوری ا ًااابش رو تحریک می کرد .چرا باید به خاطر کارن خودش
رو کوچیک می کرد؟ مادرش برای آروم کردن اوضااااع رفته بود اما چیزی به
گوش لیلی فرو نمی رفت .صدای محوش رو می شنید که داشت با ساده ترین
جمله ها رابهه ی پیچیده اش رو با کارن توضاایح می داد .کارن نفس میقی
ک شید و شقیقه هاش رو ف شار داد .هنوز هم از توهم چند دقیقه پیش گیج می
زد .ماهان نممان رو به طرف آالچیق می برد و انگار تنها کساای که این وسااچ
اضافه بود کارن بود!
پدر لیلی در نهایت بهش پ شت کرد و سوار یکی از ما شین ها شد .لیلی حال
خوشاای نداشاات .کارن هیچوقت طعم پدر داشااتن رو نچشاایده بود و نمی
دونست با ناامید کردنش چه حسی به آدم دست میده ...پالتوش رو برداشت و
به طرف لیلی دویدا نگاه های مادرش رو نادیده گرفت .چند ضربه به شیشه ی
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راننده زد تا باالخره پدرش شاایشااه رو پایین داد .کارن خونسااردی خودش رو
حفظ کرد و گفت :جناب محسنی! متوجه این برخورد تند نمیشم!!
به لیلی اشاره کرد و ادامه داد :من نیتم خیره .ما قًد ازدواج داریم.
مادر لیلی با آشاافتگی اساامش رو برد و لیلی ساامت کارن اومد .مرد که از این
فاصااله موهای خاکسااتریش خیلی تو چشاام بود فقچ خیره نگاه می کرد و
حرفی نمی زد .کارن اضافه کرد :باور کنید نظر من نسبت به دختر شما خیلی
جدیه.
لیلی بلند گفت :کارن!! ...ساکت!!
مرد پوزخند زد و سری تکون داد .بعد بدون نگاه به لیلی ماشین رو روشن کرد.
کارن قدمی به ق برداشت و از جلوی راه کنار رفت .ماشین از جا کنده شد.
مادر لیلی بازوش رو گرفت و پرسید :چی میگه؟ ازدواج؟! باباد باید اینهوری
باخبر بشه؟
لیلی بازوش رو بیرون کشید و به طرف کارن قدم برداشت .حالت نگاهش مثل
کنار رود مهربون نبود .کارن گفت :چی شده؟ می تر سی پ شت سرد حرف
بزنند؟
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 ... می ترسی خانواده اد ...تو رو بذارند تو تنگنا؟ ... یه چیزی بگو؟دوباره مثل تهران اخم و تخمش رو شروع کرده بود .کارن ًبانی گفت :گفتم
که قًدم ازدواجه .دیگه باید چکار کنم؟
لیلی پوزخندی زد و جواب داد :االن باید ذوق کنم؟
 لیلی! فکر می کنی چون یه قیافه ای داری و دکتری همه ی دنیا دنبالتند؟ ... -مگه نگفتم فرصت بده در موردد فکر کنم؟
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 مگه ندیدی به حرفت گوش نمی داد؟با دست مسیر رفتن ماشین رو نشون داد .لیلی گفت :پدرمه ...دلش شکسته
حق داره!
 ... ساار من م نت م یذاری که قًااادد ازدوا جه؟! تو یه دوره ی روان کاویگذروندی یه بار ازدواج کردی با اون سابقه ی خراب ...چرا احساس می کنی
من حق چند روز فکر کردن هم ندارم؟!
به کارن برخورد .انتظار شنیدن تمام ی و ایرادهاش رو از لیلی ندا شت .این
همون چیزی بود که ازش می ترسااید ...باز کردن ساافره ی دل با زنی که می
خوای به نوان شااریک بهت احترام بذاره همزمان امکانرذیر نیساات! ...چند
دقیقه پیش جلوی همه ی مردم اونهوری ب غ لش کرده بود .خیال می کرد
کارن آدم آهنیه؟ نه خودش حساای داره و نه حس کساای رو می فهمه؟ با دیدن
رفتارش هیچکس شک نمی کرد که نیازی به سبک و سنگین کردن نداره .وقتی
سااکود طوالنی شااد مادر لیلی گفت :بیا بریم نساایم! نممان دوباره آتیشاای
میشه.
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ً
لیلی نگاه میقی به کارن انداخت و گفت :برو! من فعش توان بحث ندارم.
بعد چرخید و همراه مادرش ساامت آالچیق ها رفت .طرف نممان که کنار
همسارش و ماهان ایساتاده بود .خیلی محترمانه به کارن گفته بود از زندگیش
گم بشاه .سارما بدجوری به تن کارن نشاساته بود و لباس هاش هنوز مرطوب
بود .پالتوی خاکی رو دور خودش محکم کرد و از کناره ی خیابون راه افتاد.
توی جی شلوارش دست برد که مهمئن بشه وسچ تقش توی آب چیزی ازش
بیرون نیفتاده .جعبه ی قلبی شکل سفید رو بیرون آورد .کمی خیس شده بود.
درش رو باز کرد و به انگ شتر تک نگین خیره شد .نف سش رو فود کرد و جعبه
رو با بغض ناجوری داخل جیبش برگردوند .از دور آمبوالنساای رو دید که به
خاطر پسربچه خبر کرده بودند .به پشت سر نگاه نکرد و به راهش ادامه داد.
47
رو صندلی جا به جا شد و به تابلوی دیوار رو به روش زل زد تا از نگاه خیره ی
من شی فرار کنه .زن از همون لحظه ی اول که کارن وارد ساختمون ن شر شده
بود همینهوری نگاه می کرد .با فکر اینکه از این به بعد باید تو جاهایی که
شناخته شده است همچین نگاه هایی رو تحمل کنه آهی کشید.

1030
صاابح باهاش تماس گرفته بودند تا قرار ًاار رو بذارند .کارن خوب می
دونست جلسه به چه منظوری تشکیل شده .به خًوو که سگرلو هم نبود.
ً
حتما ناشاار می خواسااات در مورد چاپ کتاب تمدید نظر کنه .با توجه به
اتفاقاد اخیر هیچ آدم اقلی ری سک نمی کرد تا روی کتابی که نوی سنده اش
کارن باشه سرمایه گذاری کنه ...اما کارن روی جلد اول خیلی زحمت کشیده
بود حتی خود سااگرلو هم صاارف نظر از دشاامنی آخرش خیلی انرژی
گذاشته بود.
کارن با خودش تًاامیم گرفت هر طور شااده این سااری کتاب ها رو به کتاب
فروشی ها برسونه چه با این نشر چه با نشرهای خارجی چه حتی با سرمایه
گذاری خودش .نمی تونساات اجازه بده که زندگی خًااوصاایش انقدر روی
کارش تأنیر بذاره .زیاد طول نکشید که یه خانم و آقا از اتاق مدیر بیرون اومدند
و منشی گفت :بفرمایید داخل آقای دکتر!
کارن نگاهی به سااا ت انداخت و ساامت اتاق رفت .انتظار برخورد سااردی
داشت که مقدمه ی به هم زدن قرارداد باشه اما مرد با دیدن کارن از جاش بلند
شد و به طرف در اومد .خیلی گرم سشم و احوالرر سی کرد و د ست داد .بعد
کارن رو ساامت صااندلی های کنار پنمره راهنمایی کرد و خودش هم کنارش
ن ش ست .شاید می خوا ست با خو شرویی ناراحتی های بعد از مهرح کردن
موضااوع رو کمتر کنه! کارن پا روی پا انداخت و منتظر نگاهش کرد .مرد تک
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سرفه ای کرد و گفت :دکتر جلد اول رو کار شناس ها مهالعه کردند ...از نظر
محتوا که ما تو جایگاه ایرادگیری از شما نیستیم.
 اختیار دارید! خیلی ممنون ...فقچ مونده ویرایشااش که سااری اول انمام شااده .خواسااتمامروز ت شریف بیارید هم یه دیداری تازه ب شه هم متن رو برای بازبینی ببرید.
ً
اگر فرصااات داشااتید که همین جا یه نگاه کلی بندازید ...چون معموال کار
همکارهای ما بی یبه.
کارن سری تکون داد و گفت :پس برای بازبینی اومدم؟
 بله.مرد ساامت میز خم شااد و از بین پوشااه های روش یکی رو برداشاات .جلوی
کارن گرفت و تأکید کرد :یه نگاه کلی روی صاافحه آرایی کافیه ...نکاتی که
ممکنه از دست ویراستار در بره و اون اصشحیه های جزئی...
کارن پوشه رو گرفت و شروع کرد .جای تعم دا شت که مرد هیچ ا شاره ای
به جریاناد اخیر نکرده بود ...هرچند زیاد طول نکشید که به حرف اومد :زیاد
روی برخورد مردم حساس نباشید!
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کارن سرش رو بلند کرد و نگاهی به مرد انداخت .ادامه داد :قضیه ی کس رو
میگم.
کارن ابرویی باال ا ندا خت و فقچ گوش داد :ما با آدم های مشااهور ز یادی
همکاری کردیم .اساتید معروف و ییره.
 درسته ...االن مسئله ای هست که الزم باشه با من در میون بذارید؟ نه فقچ ...خودتون رو اذیت نکنید!کارن کشفه گفت :اذیت نمی کنم.
ً
 نگران کتاب هم نباشید! اتفاقا...مکثی کرد و با لبخند ادامه داد :تمربه نشااون داده هر چی حاشاایه های اطراف
صاح انر بیشتر باشه رضه ی کتاب بهتر پیش میره ...فروش هم باالتره.
تکونی به ل هاش داد و اضافه کرد :متوجه اید که؟
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کارن پوزخند زد و گفت :این یه کتاب تخًًیه! پزشکی! نه بیوگرافی و ادبی!
مرد روی صندلی لم داد و گفت :می دونم ...ولی شما هنوز جامعه رو درست
نشناختید .وقتی اسم کسی تو دهن ها می افته فروش تضمینه!
 ... البته برای اینکه نگران چیزی نباشید رض کردم.کارن ساکت موند .هیچ حرفی برای گفتن ندا شت .فقچ دوباره به بررسی متن
ادامه داد .چند تا نکته رو یادآوری کرد و با بیشااترین ساار تی که می تونساات
خودش رو از شر برگه هایی که حاال از چ شمش افتاده بودند رها کرد .جلوی
در با صدای مرد که برای بدرقه همراهش بلند شده بود چرخید :راستی جناب
دکتر!
مرد د ستی به ری شش ک شید و با لحن متفکرانه ای حرفش رو تموم کرد :نیازی
نیساات به خودتون سااخت بگیرید! ...بر کس از موقعیت به دساات اومده
اسااتفاده کنید ...یه جمله ی معروفی هساات که میگه «موفقیت یعنی تبدیل
تهدیدها به فرصت».
 -درست متوجه نمیشم.
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 ... اون کس ها یه سو تفاهم بود. بله بله ...البته که همینهوره ...ولی حاال که کاریش نمیشاااه کرد .یه کسمیفته بیرون بقیه اش رو خود مردم می دونند چکار کنند.
آروم شروع به خنده کرد و بریده بریده ادامه داد :خ ایرادش چیه؟
 ... از من بررسااید که میگم هر چی بیشااتر بهتر! به وقتش می تونید همه روتکذی کنید.
 که اینهور!! براتون فن پیج ساختند ...تو شبکه ها فعال نیستید نه؟ -من برای کار و مهالعه هم وقت کم میارم!!
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ً
 می دونم ...اتفاقا... با اجازه! من کمی مله دارم.مرد که حرفش نیمه کاره مونده بود دسااات هاش رو توی جی فرو برد و با
حالت طلبکارانه ای نگاهش کرد.
کارن در رو باز کرد و بیرون رفت .بشفاصله چشمش به سگرلو افتاد که روی
یکی از صندلی های انتظار ن ش سته بود .م سب همه ی این اتفاق ها اون بود.
نفس میقی کشید و به طرفش قدم برداشت .سگرلو با دیدنش بلند شد و از
منشی پرسید :می تونم برم تو؟
 خواهش می کنم ...بفرمایید!خواست کارن رو دور بزنه اما کارن زود تر بهش رسید و مان شد .سگرلو با
ً
اخم گفت :مدا خواسااتم جدا بیاییم .اگر لهف کن ید ق برید بنده هم به
جلسه ام می رسم.
 -چه جال ! ...البته خیلی هم تو زمانبندی دقیق نیستی!
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هر دو توی سااکود به هم خیره موندند .سااگرلو باالخره کوتاه اومد و چشاام
چرخوند .زیر ل با تمسخر گفت :فکر نمی کردم انقدر چشم تنگ باشی!
کارن پوزخندی زد و گفت :چی گفتی؟؟!!
سگرلو دوباره نگاهش کرد و جدی تر گفت :گفتم فکر نمی کردم مثل پیرزن
های چشم تنگ رفتار کنی!
کارن صداش رو پایین آورد و گفت :االن یه چیزی هم بدهکار شدم؟
سگرلو جواب داد :بعد از این همه سال ...یه چیزی رو برای خودم خواستم...
ببین چموری رفتار می کنی! من به خاطر پیشاانهاد ریاساات بهت خوشااحال
شدم ولی تو...
نگاهی به سر تا پای کارن انداخت و اضافه کرد :رفاقت دوطرفه است.
 رفاقت یا رقابت مرد حسابی؟ من بر کس تو با دوز و کلک پیشنهاد نگرفتم.سگرلو با دهن باز بهش خیره شد و بعد گفت :دوز و کلک؟ وقتی تو هنوز به
شان ست گند نزده بود من کوچکترین اقدامی نکردم! ک ست که افتاد د ست

به من بگو لیلی

1037

مردم می دونسااتم کارد تمومه ...با خاکرور حرف زدم .انتظار داشااتی از تو
اجازه بگیرم؟ انتظار دا شتی چون یه زمانی قرار بوده این پ ست به تو بر سه من
هیچ اقدامی نکنم؟
 کسم افتاد دست مردم؟!سااگرلو با گیمی نگاه می کرد و مشااخص بود ساار نخ گفتگو از دسااتش در
رفته .کارن برای لحظه ای پلک هاش رو روی هم فشاااار داد .کس ها کار
سگرلو نبود .مرد پرسید :چی شده؟
کارن دستش رو روی پیشونیش فشار داد و گفت :هیچی!
 چت شد؟ً
 برو به جلسه اد برس بعدا حرف می زنیم.از ساار راهش کنار رفت .با ساار ت خودش رو به پایین پله های ساااختمون
رسوند و سمت ماشین حرکت کرد .وقتی در ماشین رو محکم بست سرش رو
به ق تکیه داد و به بور ما شین ها و آدم های پ شت شیشه خیره شد .کما
اشتباه کرده بود که زندگیش به اینما کشیده بود؟ فشار چنگکی رو توی گلوش
احسااس می کرد ...کارش به جایی رسایده بود که در وض اون همه جراحی

1038
موفق و نماد دادن خیلی ها از مره قهعی داشاات به خاطر کس هایی از
زندگی شخ ًیش معروف می شد! اون همه دان شمو اون همه بیمار ...تنها
چیزی که ازش باقی می موند حرف های پشاات ساارش بود .کتابی که با اون
همه تحقیق و مهالعه و و سواس نو شته بود در حد خاطره ها و شعرهای ییر
حرفه ای یه هنرپیشااه پایین می اومد ...دسااتش رو روی گلوش فشااار داد و
سوزش اشک رو پشت چشم هاش حس کرد .سرش رو روی فرمون گذاشت
و به خودش اجازه ی خالی شاادن داد .یک مر کار و زحمت و موفقیت برای
هیچکس مهم نبود .حاال هم که یه دشاامن ناشااناس پیدا کرده بود .فقچ می
خواست تنها باشه ...جایی بره که خبری از این بی انًافی ها نیست .رفتن از
کشور بهترین کار بود .ول کردن این مردم به حال خودشون بهترین انتقامی بود
که می تونست بگیره.
بعد از چند دقیقه سر بلند کرد و روی صورد و چ شم هاش د ستمال ک شید.
بعد از کامی خیلی دل نازک شااده بود .کساای رو هم نداشاات که باهاش وقت
بگذرونه و از این بی انگیزگی مداوم خشو بشاااه .ماجرای لیلی هم که دیگه
تموم شده بود ...نفس میقی کشید و موبایلش رو بیرون آورد.
با اخم شااماره ی نساارین رو پیدا کرد و گرفت .بعد از چند بوق صااداش رو
شنید :سشم.
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 سشم.سکود کمی طوالنی شد .نسرین به حرف اومد :از خر شیهون پیاده شدی؟
 نمی دونم.دوباره هر دو ساکت شدند .این بار هم ن سرین سکود رو شک ست :کارن ما
ً
خیلی بد از هم جدا شدیم ...تو ا صش فر صت ندادی همدیگه رو ب شنا سیم.
چرا؟
 چون هیچوقت نمیشه زن ها رو شناخت! چرا صداد گرفته؟!کارن سرفه ای کرد تا صداش باز ب شه .ن سرین دوباره گفت :به من گفتی می
خوای تنها باشی .یادته؟
 نسرین زندگی من به خودم مربوطه. نه! اگر قراره با کساای باشاای اون منم! می فهمی؟ ما با هم بدترین ها روگذروندیم .بدترین ها رو شریک شدیم.

1040

 ... ذاب وجدان مره دو نفر رو تو زندگی من گذاشااتی کارن می فهمی با منچکار کردی؟
 نسرین!سااکود برای بار دیگه ای حاکم شااد .کارن گفت :من هیچوقت نگفته بودم
قراره ازدواج کنیم! تو اوضاع زندگیم رو می دونستی.
 تو فقچ با من می تونی کنار بیای .ما به هم میاییم .شااغل تحًاایل فاهرپول موقعیت ...هیچ کدوم امامزاده نی ستیم ...کارن ما شبیه همیم .ه ن ا ه
هامون هم شبیه همه.
 زندگی یه سری قانون و معادله نیست که دنبال شباهتی! -پس االن کدوم گوریه که تو داری تنها گریه می کنی!!
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کارن به فکر فرو رفت و صااورد لیلی رو توی ذهنش آورد .جواب داد :ساارما
خوردم.
 کماست؟ ... من رو اون ش به خاطر حسادتش بردی رستوران؟ آی کیوی نخبه ها رو داری نیازی به پرسیدن بود؟ حقیقتش رو بخوای نه ...پس اون کس ها فیک نیست!کارن لحن جدی به صداش داد و دلیل ا صلی تما سش رو رو کرد :نمی دونم.
تو بگو؟
 من؟ -تو رفتی سراغ کاسش درسته؟ یه زمانی کار تو رو هم راه انداخته بود.
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بعد از چند نانیه سااکود جواب داد :هیچوقت نباید خودم رو کوچیک می
کردم و دو باره می اومدم ساارایت ...وقتی دختره من رو تو آپارتمانت دید
نگاهت رو دیدم.
 جوابم رو بده! حاضاار بودی من رو از پنمره بندازی پایین ...ولی یه بار دیگه بهت فرصااتدادم.
 تو بودی که با آبروی دو نفر بازی کردی درسته؟ آی کیوی نخبه ها رو داری نیازی به پرسیدن بود؟با گفتن این جمله تماس رو قه کرد و کارن گوشی رو توی دستش فشار داد.
دوباره به صندلی تکیه داد و به بیرون نگاه کرد .دو ست دا شت یه گو شه ای رو
پیدا کنه و برای خودش قدم بزنه اما طاقت نگاه های می و یری بعضاای
ها رو ندا شت .دو ست دا شت دوباره برگردند به همون ش  ...با ب ستنی های
میوه ای ...با لیلی توی لباس ش ا مشااکیً .اار دیروز خیلی بد جدا شااده
بودند و کارن هنوز تانیرش رو حس می کرد .امیدی به بهتر شدن رابهه ا شون
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نداشاات .شااماره ی لیلی رو آورد ولی مکث کرد .نمی دونساات چی باید بگه.
لیلی مهربون بود اما دیروز بد حرف زده بود ...خیلی بد.
نساایم گوشاای رو از جیبش بیرون آورد و برای چندمین بار چکش کرد .هیچ
تماس و هیچ پیامی از کارن نداشاات .دیش ا تهران رساایده بود ولی تا صاابح
پلک روی هم نذاشته بود .توی دفتر هم سا ت های ق افتاده ی مشاوره از
هفته ی پیش روی ساارش تلنبار شاااده بود و حاال با خسااتگی از کوچه ی
ً
زم س تونی بور می کرد .با اینکه از قدم زدن خوشش می اومد امروز اصش
حوصله ندا شت .گوشی رو داخل جیبش برگردوند .جوری قهر کرده بودند که
معلوم نبود کی باید منت ک شی کنه!! ن سیم دلش برای کارن تنگ شده بود و از
وقتی حرف ازدواج پیش اومده بود ذاب وجدان دا شت .کارن مردی نبود که
خوا سته اش رو مدام تکرار کنه و ن سیم می دون ست اگر خودش حرکتی نکنه
شانسش رو با کارن از دست میده.
وقتی پای کارن و زندگی شااخًاایش وسااچ می اومد احساااساااتش اجازه ی
تًمیم منهقی نمی داد .حرف های آخرش به کارن حرف های قلش نبود و
حاال داشت با نگرانی دست و پنمه نرم می کرد .کارون و بازسازی اون حادنه
کارن رو از خود بی خود کرده بود .آهی کشاا ید و توی در سااااختمون کلید
انداخت .موق رد شدن از پارکینگ چیزی توجه اش رو جل کرد .چیزی توی
ماشینش اشتباه بود .قدمی به ق برداشت و سمت ماشین راه افتاد .با دیدن
چهار چرخ پنچر ماشااین ل هاش از تعم باز موند .ماشااین رو دور زد و
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کامل بررساایش کرد .دیش ا دیروقت رساایده بود و صاابح هم پیاده رفته بود.
ً
ا صش ًً باورش نمی شد که توی ییبت چند روزه اش و سچ پارکینگ همچین
بشیی سر ماشینش بیاد!!
سمت پله ها رفت و قدم هاش رو تندتر بردا شت .می دون ست این ماجرا زیر
سر کیه .خودش رو م س تقیم به طبقه ی احمدزاده ر سوند و محکم زنگ در
رو فشااار داد .دیگه زیادی کوتاه اومده بود .باید اول به خود احمدزاده و بعد به
پلیس خبر می داد تا تکلیفش رو روشاان کنند .کساای در رو باز نکرد .دوباره
زنگ زد و چند ضربه به در کوبید ولی باز هم خبری ن شد .به پایین برگ شت تا
از فرشته خانم در این مورد سوال کنه .با اولین زنگ خودش بیرون اومد و گیج
به صورد اخم آلود نسیم نگاه کرد .نسیم بعد از سشم کوتاهی پرسید :ماشین
من رو تو پارکینگ دیدید؟
ً
 آره بچه ها گفتند .حتما در پارکینگ باز مونده.نساایم سااری تکون داد و گفت :خانواده ی احمدزاده در رو باز نمی کنند...
متوجه نشدید کی بیرون رفتند؟
 -نرفتند بیرون ...هفته ی پیش اسباب کشی کردند.
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نساایم با تعم به فرشااته خانم خیره موند .بعد گفت :خیلی وقته ماشااین من
اینهوریه؟
 یاسمن چهارشنبه دیدش.نسیم نفسش رو با حرو بیرون فرستاد و مشتش رو فشار داد .می دونست این
آخرین ضااربه ی احمدزاده قبل از رفتنش بوده .اگر یه روز ادی بود به کارن
زنگ می زد تا در مورد خبر دادن به پلیس باهاش مشااورد کنه ...هرچند هیچ
شاهد و مدرکی نداشت .بعد از جریان کس ها احمدزاده راحت می تونست
انکار کنه و یه ق ًه برای تحقیر ن سیم ب سازه ...حداقل مردک از این خونه رفته
بود و از این به بعد به جای ن سیم به هم سایه های جدیدش گیر می داد! رو به
فرشته گفت :در پارکینگ باز نمونده کار آقای احمدزاده است.
فرشته پوزخندی زد و گفت :احمدزاده؟!!
 می دونم باورش سخته ولی... دختر جون بی خود به مردم تهمت نزن! -ولی شما در جریان نیستید.
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 چرا هستم .فقچ مونده بود مرد به اون خوبی رو بدنام کنی؟ چون یه چیزهاییازد می دونست ممبورش کردی از این خونه بره؟!
 بله؟!!فرشااته چند قدم به ق برداشاات و موبایلش رو از روی یکی از میزها بلند
کرد .داخل منو هاش گ شت و بعد کس ن سیم رو با کارن ن شون داد .همزمان
گفت :شقایق می خواست بهت زنگ بزنه پنچری ماشین رو بگه .من نذاشتم.
ن سیم توی سکود به فر شته نگاه کرد .کی قرار بود مردم این م سخره بازی رو
تموم کنند؟ فرشته گفت :دوست های یاسمن تو گروهشون گذاشته بودند من
اولش باورم نمی شد!
 ... این همون مردیه که اون ش باهاش رفته بودی؟ احمدزاده گفت همونه!نسیم با اخهار گفت :فرشته خانم! این زندگی خًوصی منه!
فرشته موبایل رو توی دستش تکون داد و گفت :همچین هم خًوصی نیست!

به من بگو لیلی

1047

 به لهف دیگران! باشااه من فضااول زندگی کساای نیسااتم ...اما تو هم از دخترهای من فاصاالهبگیر!
ن سیم پوزخند زد و فر شته ادامه داد :ببخ شیدها! صد نفر باید تو رو ن ًیحت
کنند من دختر دسته گلم رو آوردم تو نًیحتش کنی!!
نساایم کساای نبود که توی مسااائل روزمره کنترل خودش رو از دساات بده .با
خون سردی گفت :پس دفعه ی بعد به یه مرکز م شاوره مراجعه کنید هزینه اش
ً
رو هم نقدا برردازید!
فرشته خانم چشم هاش رو درشت کرد و در رو بست .کمای دنیا دندون اس
پی شک شی رو می شمردند؟ ن سیم اخمی کرد پله ها رو باال رفت و وارد خونه
شااد .چای ساابز دم کرد که آرامش بیشااتری پیدا کنه .تاریخ نابت کرده بود این
بحران ها خیلی زود تموم میشه و چیزی که باقی می مونه شخًیتیه که آدم ها
از خودشون نشون دادند.
48
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چند ضربه به در خورد و نسیم صورتش رو سمت خانم ایمانی برگردوند .الی
در ایستاده بود و برای گفتن چیزی این پا و اون پا می کرد .نسیم لبخندی زد که
بتونه راحت حرفش رو بزنه .ایمانی گفت :خانوم محسنی تشریف نمی برید؟
نسیم نگاهی به سا تش انداخت و جواب داد :هنوز یک رب مونده.
 اگر قرار بود بیاد تو این نیم سا ت اومده بود.نسیم تکیه اش رو از صندلی برداشت و بیشتر سمت در چرخید .پرسید :زنگ
نزده برای کنسل نه؟
 نه. تماس بگیر خونه اش اگر جواب نداد به شماره ی اضهراری. چشم.ایمانی بیرون رفت و دو دقیقه بعد به جای ا ستفاده از تلفن داخلی دوباره الی
در برگشت و گفت :یه خانومی شماره ی خونه شون رو جواب داد.

به من بگو لیلی
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نسیم گوش هاش رو تیز کرد و منتظر موند .ایمانی که انگار متوجه جل شدن
توجه نسیم شده بود اصشح کرد :یه خانوم مسن.
نسیم خودش رو بی میل نشون داد و پرسید :خ

چی گفت؟

 گفت آقای دکتر مریضند ...نمی تونند بیرون برند.ن سیم د سته ی صندلی رو توی م شتش ف شرد ولی فقچ سر تکون داد و گفت:
پس من میرم خونه ...خسته نباشی!
 بله ...شما هم همینهور!نسیم بر کس دوشنبه های دیگه امروز به خودش نرسیده بود .نمی خواست به
خاطر حضور کارن گزکی دست ایمانی بده .هر چند مثل بقیه ی آشناها بعد از
ماجرای کس ها چیزی رو به روی نساایم نیاورده بود .ایمانی هنوز ایسااتاده
بود و به نسیم نگاه می کرد .نسیم گفت :چیزی شده؟
 راستش... -اگر می خوای در مورد کسم تیکه بندازی من آماده ام!
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و آروم خندید .ایمانی هم خندید و گفت :نه .راسااتش کس ها خیلی هم
واضح نیست اگر کسی رابهه تون رو ندونه نمی فهمه شمایی.
 رابهه مون؟! فقچ می خواسااتم بگم خودتون رو ناراحت نکنید! هر کس شااما رو با همدیده باشه می فهمه اشق همید ...نمی خوام فضولی کنم ولی شق...
ً
ساکت شد .احتماال به خاطر ترس یا نگاه توی چشم های نسیم .نسیم سری
تکون داد و گفت :ادامه بده!
 شق چیزی نیست که به خاطرش خمالت بکشید! همین. -ممنون زیزم.

به من بگو لیلی
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ایمانی سر تکون داد و بیرون رفت .ن سیم هم آماده ی رفتن شد .حداقل یه نفر
بهش دلگرمی داده بود .چند دقیقه بعد از دفتر خارج شد .سرش شلوغ تر از
چیزی بود که ماشااین رو پنچرگیری کنه م س تقیم ساار خیابون رفت و برای
خونه ی کارن تاکسی گرفت.
وقتی به آپارتمان کارن رسااید سااری زنگ رو زد تا پشاایمون نشااه و برنگرده.
ایمانی گفته بود کارن مریضااه و نساایم حدس می زد به خاطر افتادن توی آب
بوده .جمعه تو ش ارایچ بدی تنهاش گذاشااته بود .باید زودتر از این ها یرورش
رو کنار میذاشت و بهش سر می زد .صدای زن رو از آیفون شنید :بله؟
ً
 سشم .من محسنی هستم ...اوووم ...لهفا باز کنید! یه دقیقه صبر کنید من بررسم! بفرمایید!چند لحظه صبر کرد .هنوز از کارن نررسیده بود که این خانم چه روزهایی سر
می زنه .دوباره صااداش رو شاانید :آقای دکتر گفتند حالشااون خوب نیساات...
ببخشید.
نسیم با خونسردی گفت :شما باز کنید! جواب ایشون با من.
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 ببخشید من اجازه ندارم. پس بهشون بگید تا این در باز نشه من جایی نمیرم!پنج دقیقه ی تمام جلوی در ایسااتاد تا باالخره باز شااد .امروز بیشااتر به خاطر
کارش اینما بود تا احساااس شااخًاای .باید مهمئن می شااد که بعد از بیرون
آوردن اون بچه از آب مشااکل خاصاای نداره .وارد خونه شااد و از زن پرسااید:
کما هستند؟
 تو اتاقشون.ن سیم به سا ت ای ستاده توی پذیرایی ا شاره کرد و گفت :نزدیک یروبه .شما
می تونید برید من هستم.
زن با تعم دسااتی به دامن بلند قهوه ایش کشااید و ِمن ِمن کرد .بعد ساامت

اتاق کارن رفت .ن سیم روی یکی از مبل ها منتظر ن ش ست .زن برگ شت و در

حالیکه چادرش رو روی ساارش مینداخت گفت :سااوپ رو گازه ...رشااته اش
مونده.

به من بگو لیلی
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 چشم ...میریزم .شما بفرمایید! جارو شارژی رو روشن نکنید...با صدای آهسته ادامه داد :آقای دکتر از سر و صدا بدش میاد.
نسیم سر تکون داد .زن کیفش رو از آشرزخونه برداشت و از خونه بیرون رفت.
ن سیم پالتو و مانتوش رو در آورد و روی د سته ی یکی از صندلی ها گذا شت.
بعد توی شی شه ی میز نگاهی به خودش انداخت و با آهی سمت اتاق رفت.
ضااربه ای به در زد و بازش کرد .کارن با چشاامبند مشااکی روی تخت دراز
کشیده بود و پتو نامرت دورش افتاده بود .گفت :چی از جون من می خوای؟
نسیم داخل اتاق رفت و لبه ی تخت نشست .جواب داد :وقتی قرار نیست بیای
سر جلسه هاد باید تماس بگیری معذرد بخوای کنسل کنی!
کارن سا دش رو روی پیشونی گذاشت و پتو کنار رفت .پیراهن نروشیده بود.
نساایم ناخودآگاه لبخند زد و خوشااحال بود که کارن صااورتش رو نمی بینه.
دوباره پرسااید :واسااه معذرد خواهی من اومدی؟ ...معذرد می خوام .حاال
برو! می خوام استراحت کنم.
 -نمیشه .حاج خانوم سوپت رو سررد به من.
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 زیرش رو خاموش کن برو!ن سیم از لمبازی کارن خنده اش گرفته بود .روی تخت جلوتر رفت و نزدیکش
چهارزانو نشست .پشت دستش رو روی صورتش گذاشت که تکون کوچیکی
خورد .حرارتش طبیعی بود .گفت :می بینم که خیلی هم مریض نیستی.
کارن مچش رو گرفت و د ستش رو ق ک شید .با کنایه گفت :انتظار دا شتی
چی ببینی؟  6کیلو وزن کم کرده با شم؟ ری شم به گلوم ر سیده با شه؟ چون تو
ردم کردی؟
پوزخند زد .ن سیم با د ست آزادش چ شمبند رو محکم باال داد و به چ شم های
دلخورش زل زد .جواب داد :تو ِکی خواستگاری کردی که من رد کرده باشم؟!!
این ادتت رو بذار کنار که به جای مردم فکر می کنی!

کارن ًبانی تر از چیزی بود که ن سیم انتظار دا شت .بلند گفت :حق با توئه
خواستگاری نکردم ...قًدش رو هم ندارم!!
نسیم نیشخندی زد و با نگاهی به سر و وض کارن گفت :حال و روز آدم ربهی
به ریش و وزنش نداره.

به من بگو لیلی
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گوشااه ی پتو رو کشااید و رو هوا ول کرد .همزمان ادامه داد :وقتشااه به خودد
بیای ...االن م شکل جدی نداری اگر دنبال من اومدی معنیش اینه که ن سرین
رو هم ول کردی ...به جای الکی یه گوشه افتادن برو به زندگیت برس!
کارن مچش رو فشااار داد که صاادای آخش بلند شااد .تلخ گفت :زندگی من
مشکلی نداشت ...تا وقتی تو واردش شدی.
ناراحتی ن سیم از این حرف بی شتر شد و ساکت موند .کارن روی آرنج نیمخیز
شد و با نگاه م س تقیم به نسیم سکود رو شکست :می دونی اون هایی که
آب از سرشون رد میشه چکار می کنند؟
نسیم بی توجه به فشار انگشت های کارن جواب داد :شنا کردن یاد می گیرند.
 نه ...به یرق شدن ادد می کنند.نسیم می دونست قراره با این جمله ها به کما برسه .کارن دوباره گفت :من به
تغییراتی که تو می خوای تو زندگیم ایماد کنی نیازی ندارم.
نسیم ابرویی باال انداخت و جدی تر از قبل جواب داد :منم که تشخیص میدم
تو به چی نیاز داری.
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کارن جلو تر اومد و گفت :اگر تشخیص می دادی اینما نمی نشستی.
برای چند نانیه به هم خیره موندند باالخره سااکه ی لیلی افتاد و سااری ق
کشااید اما کارن اجازه نداد و دسااتش رو محکم تر نگه داشاات .روی تخت
نشست و بدون کشمی جلو تر خم شد .لیلی که هنوز به چشم هاش خیره بود
آروم ق تر کشید .کارن آهسته گفت :جا خوردی؟
با جلوتر اومدن کارن بی شتر به ق خم شد و همونقدر آه سته گفت :همین
االن گفتی می خوای از شرم خشو شی!
کارن به خودش جر د داد و باز هم جلو رفت .وقتی شااونه های لیلی روی
تخت ر سید مچش رو ول کرد .دیگه نمی تون ست تکون بخوره هرچند انگار
قًادش رو هم نداشات .کارن از واکنش لیلی که درواق «هیچی» بود کمی
گیج شده بود ولی این حالت رو دوست داشت .مدد ها انتظار همچین لحظه
ای رو کشاایده بود .در حالیکه شااالش رو باز می کرد آروم گفتِ :کی حرف

خشو شدن از شرد رو زدم؟
 -منظورد همین بود.

به من بگو لیلی
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 بذار منظورم رو خودم بگم...انگشت هاش رو بین موهای پخش شده ی لیلی فرو برد و با دیدن چشم های
خیره و تیزش از این فا صله لبخند گو شه لبش ن ش ست .دا شت مثل دخترهای
حرف گوش کن رفتار می کرد و کارن دلش نمی اومد حرفی که می خواساات
رو بزنه.
 بگو؟! ...منظورد رو خودد بگو!دست لیلی رو روی سینه اش حس کرد و آهی کشید .چهوری باید می گفت؟
 چی می خواستی بگی؟کارن باالخره به حرف اومد :بهتره ...بهتره این رابهه رو هر چی که هساات...
همین جا تموم کنیم.
چینی روی پیشونی لیلی افتاد و حالتی از ناامیدی توی نگاهش نشست .کارن
با صاادای مشیم تری توضاایح داد :خانواده اد رو کنار ماهان دیدم .تو با آدمی
مثل اون زندگی راحت تری داری .الزم نیساات همه اش نگران حالش باشاای.
من نه می تونم قولی بهت بدم نه مایه ی آرامشت باشم .متوجه ای؟
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لیلی نفس میقی کشید و چشم هاش رو از نگاه کارن گرفت .چرا حرفی نمی
زد؟ چرا چیزی نمی گفت که کارن رو مهمئن کنه؟ بعد از چند نانیه سااکود
کارن با انگشت چونه ی لیلی رو سمت خودش چرخوند که نگاهش کنه .لیلی
جواب داد :این حرف ها رو می زنی که از ذاب وجدان خودد کم کنی.
 ... ولی هیچی این حقیقت رو وض نمی کنه اونی که تموم کرد تو بودی نهمن!
این بار هر دو دسااتش رو روی سااینه ی کارن گذاشاات و به ق هل داد .اما
کارن تکون نخورد .نمی خواساات این حس و حال به این زودی خراب بشااه.
ب عد از چ ندین ماه زنی رو روی تختش آورده بود ...لیلی رو ...برای آروم
کردنش گفت :لیلی من هر بار سااعی کردم چیزی رو درساات کنم خراب تر
شد.
 خیله خ ! پس یه لهفی کن بذار من برم به زندگیم برسم! -سوپ من چی؟

به من بگو لیلی
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 خودد گفتی زیرش رو خاموش کنم. همین؟ بریم دنبال زندگیمون؟ ... تو این رو می خوای؟ دیگه همدیگه رو نبینیم؟ تو گفتی تموم کنیم من نگفتم. منتظر بودی بگم زندگی با من سخته تا کنار بکشی؟ من نمی خوام خودم رو بهت تحمیل کنم کارن .اگر من رو می خوای بایدمسئولیت این رابهه رو هم قبول کنی .هر کاری الزمه انمام بدی نه اینکه...
جمله رو ناتموم گذاشت .کارن به خودشون توی اون وضعیت فکر کرد .بعد از
این چهور می تونسااتند راهشااون رو جدا کنند؟ وقتی تنها چیزی که ذهنش رو
م شغول کرده بود کمتر و کمتر کردن فا صله ی بین شون بود .وقتی سه روز مدام
بهش فکر کرده بود ...به لحظه ای که توی اهواز از هم جدا شده بودند .گفت:
لیلی من چهوری با زنی که همه ی ضااعف هام رو می دونه زندگی کنم؟ ...تو
توی بدترین موقعیت بهم یادآوری کردی!
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 اون بدترین موقعیت من هم بود! ... من خوبی هاد رو هم می دونم .همه چیزد رو.حق دا شت .مدد ها بود که همه چیز کارن توی د ستش بود .به جایی ر سیده
بودند که برگ شتی ندا شت .فقچ می شد جلوتر رفت ...کارن حرفی نزد .فقچ
صااورتش رو پایین برد و ل هاش رو ب و سااید .دساات لیلی روی کمرش
ن ش ست و کارن تمام فا صله رو از بین برد .باورش نمی شد که فرف چند ماه
کسی رو تا این حد به خودش و زندگیش نزدیک کرده باشه .انگشت هاش زیر
بلوز آبی لیلی خز یده بود صااورتش رو توی گردنش فرو برد و زیر گوشااش
گفت :دوستت دارم.
اما انتظار همچین جوابی رو از لیلی نداشااات .از تمام حرکاتش پیدا بود که
هنوز با این وضعیت راحت نیست .کارن نمی خواست وقتی از چیزی مهمئن
بود بیش از حد لفتش بده .نمی خواساات رابهه ای که هر دو انقدر مشااتاقش
بودند با احساااس ه ن ا ه و ذاب پیش بره .ساارش رو بلند کرد و نیم خیز

به من بگو لیلی
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شد تا در یکی از کشوهای کنار تخت رو باز کنه اما لیلی خیلی ناگهانی از جا
پرید و کارن رو کنار زد .بریده بریده گفت :من ...آ ...آمادگیش رو ندارم.
کارن با اکراه خودش رو ق کشااید و لیلی از روی تخت بلند شااد .چشاام
هاش هر جایی می چرخید به جز صااورد کارن .با قدم های نامنظم ساامت
در رفت و گفت :میرم سوپ رو آماده کنم.
کارن دندون هاش رو روی هم فشااار داد و به دور شاادنش چشاام دوخت .از
فکری که به ساار لیلی زده بود ًاا بانی بود ولی ن یاز خودش رو هم نمی
تون ست انکار کنه .انتظار دا شت کارن چی از داخل ک شو دربیاره که آمادگیش
رو ندا شت!؟ در ک شو رو باز کرد و جعبه ی انگ شتر رو بیرون آورد .این دومین
بار بود که لیلی بهش اجازه ی هیچ اقدامی نمی داد .جعبه رو توی دسااتش
فشار داد بعد داخل کشو انداخت .روی تخت دراز کشید و به سقف زل زد تا
حالش جا بیاد و خیال های ناجور از سرش بیرون بره.
بعد از چند دقیقه نفس میقی کشید و بلند شد .سری به سرویس زد تا آبی به
سر و روش بزنه بعد بیرون رفت و یه پیراهن مشکی روی شونه هاش انداخت
حو صله ی وض کردن شلوارکش رو ندا شت .از تیپ نامرتبش توی آینه جا
خورد اما اهمیتی نداد و ساامت پذیرایی رفت .صاادای به هم خوردن فرف از
آشاارزخونه می اومد .به همون طرف حرکت کرد و از داخل یخچال بهری آب
انار رو بیرون ک شید .روی یکی از صندلی های کنار جزیره ن ش ست و به لیلی
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نگاه کرد که به قابلمه ی سااوپ زل زده بود و تکون نمی خورد .میق توی فکر
بود .کارن تک ساارفه ای کرد و صااداش زد .بعد از مکث طوالنی جواب داد:
مگه مریض نبودی؟ خوب شدی؟
کارن لبخندی زد و جر ه ای از بهری خورد .لیلی در قابلمه رو گذاشااات.
دست هاش رو شست و سمت کارن چرخید .به کابینت کنار سینک تکیه داد
و مشااغول بررساای کارن شااد .کارن دوباره لبخند زد و گفت :من نمی خوام
اذیتت کنم.
 من هم نمی خوام تو رو اذیت کنم .فقچ... متوجه ام. ... دست خودم نبود ...دوستت دارم.و با سر به اتاق خواب ا شاره کرد .لیلی سرش رو پایین انداخت و کارن بحث
تازه ای پیش ک شید که فکر شون از اتفاق چند دقیقه قبل دور ب شه ...که دوباره
طرفش نره و...
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 به خاطر کس ها مشکلی براد پیش نیومد؟ به جز بحث با همسایه ام نه.کارن بشفاصله پرسید :چی؟!
 ... همون وضی دوباره اومده سرایت؟ نه نمیشناسی .مهم نیست. یعنی چی مهم نیست؟ جوابش رو دادم. ... -احمدزاده خونه اش رو فروخت و رفت.
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 چقدر زود!! ... دیگه مشکلی پیش نیومد؟جر ه ی دیگه ای خورد و منتظر جواب موند .لیلی ساااا تش رو توی مچش
چرخوند و دوباره به زمین خیره شد .کارن پرسید :چی شده؟
 چهار تا چرخ ماشینم رو پنچر کرده.برای چ ند نان یه کارن فقچ به صااورتش زل زد .ب عد روش رو برگردو ند تا
خونسردیش رو حفظ کنه .آروم گفت :به پلیس خبر دادی؟
 نه.کارن برگشت و بلند گفت :یعنی چی؟ از چی می ترسی؟
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 چموری نابت کنم کار اون بوده؟ مگه شاااهد و مدرک دارم؟ همسااایه هابهش احترام م یذار ند پاش بیف ته خیلی را حت هر تهمتی بهم می ز نه که
خودش رو خشو کنه .به خًوو...
 به خًوو بعد از کس ها؟ زیزم من تنها زندگی می کنم نمی خوام دردسر برام درست بشه. دردسر بیشتر از این؟ دیگه اسباب کشی کردند! تا ابد که قرار نیست تنها زندگی کنی!!لیلی حرفی نزد .کارن می دونست که باالخره برای شکایت راضیش می کنه اما
نمی خواست االن بحث کنه .صورتش خیلی یمگین و سردرگم بود .کارن می
خواسااات طرفش بره دوباره محکم ب غ لش کنه و بگه ترتی همه چیز رو
میده اما به خودش مساالچ موند و یه بار دیگه مساایر گفتگو رو تغییر داد :با
پدرد آشتی کردی؟

1066
لیلی شونه باال انداخت و گفت :نه تا ش جوابم رو نداد .بلیچ دا شتم نمی
تونستم بیشتر بمونم .پشت تلفن هم باهام حرف نمی زنه.
 همه اش به خاطر منه. نه به خاطر خودمه .باید زودتر درباره ی تو می گفتم .فرصت نشد. مادرد چی؟ دفعه ی قبل وسااچ ًاابانیتم من رو دید ...این دفعه هم کهخودد سنگ رو یخم کردی.
 ... خدا می دونه در مورد من چیا فکر می کنه!لیلی خیلی صریح گفت :میگه فکرد رو از سرم بیرون کنم.
 می تونی؟لیلی بعد از سااکود کوتاهی ساامت گاز رفت و همزمان گفت :رشااته اش رو
ریختم االن دیگه حاضر میشه.
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کارن بلند شد و دست هاش رو توی آستین ها فرو برد یقه اش رو مراب کرد و
کنار لیلی با پهلو به کابینت تکیه داد .لیلی در قابلمه رو برداشاات و سااوپ رو
هم زد .کارن دستش رو بلند کرد و تکه ای از موهای افتاده جلوی صورد لیلی
رو کنار زد .لیلی ل هاش رو روی هم فشااار داد و در حالیکه در قابلمه رو با
صدا میذا شت با لحن در مونده ای گفت :گفتم که االن حا ضر می شه ...چی
می خوای؟
کارن نفسش رو فود کرد و دستش رو ق کشید .آروم گفت :نمی دونی چی
می خوام؟! اگر نمی دونساتی چرا از رو تخت فرار کردی اومدی اینما؟ تو که
خودد تشخیص میدی ...خودد حکم صادر می کنی!
لیلی با صاادای گرفته اساامش رو برد و کارن آروم تر گفت :خیله خ ! من تو
پذیرایی میشینم .خوبه؟
از آشاارزخونه بیرون رفت خودش رو روی کاناپه ی جلوی ال ای دی انداخت
و کنترل رو برداشت .فقچ روشن کرد و به صفحه خیره شد تا بتونه چند دقیقه با
آرامش فکر کنه .گیج شده بود .نمی دونست لیلی منتظر نازکشی و قود قلبه یا
فقچ می خواد جوری «نه» بگه که کارن لهمه نخوره .یک رب بعد کارن هنوز
به حرف های گوینده ی خبر گوش می داد که لیلی جلوی دیدش قرار گرفت.

1068
سینی توی دستش رو روی میز گذاشت ...بشقاب سوپ لیوان آب و چاشنی.
گفت :دارم میرم.
کارن دستش رو نگه داشت و گفت :اینهوری نرو! ...بشین حرف بزنیم.
نگاه لیلی آروم تر از قبل بود .کنار کارن نشااساات و با لحن مشیمی گفت :این
ها اتفاق هایی نیست که روزانه تو زندگی آدم بیفته ...نیاز به زمان دارم تا هضم
کنم .باید به هم فر صت بدیم ...باید خانواده ی من رو ب شنا سی .را ضی شون
کنم.
کارن با ساار حرفش رو تایید کرد .خیلی رک به پدرش گفته بود قًااادش
ازدواجه و مهمئن بود لیلی نیازی به دیدن انگشااتر نداره تا مساایر فکرهاش رو
تنظیم کنه .بشقاب رو برداشت و با لبخند گفت :برای خودد هم بریز!
 من سوپ دوست ندارم. پس مال من رو بهم بده!ً
لیلی چشم یره رفت و کارن با خنده روی مبل لم داد اضافه کرد :مثش مریضم
ها!
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 پس زنگ بزن خانوم دکتر بیاد!خنده ی کارن بلند تر شد و بعد قاشقی از سوپ خورد .لیلی دست به سینه به
تلویزیون ن گاه می کرد .کارن دو باره به یاد چ ند دقی قه پیش اف تاد ...روی
تخت ...بعضی چیزها رو به مشاورش هم نمی تونست بگه .داشت خودش رو
وارد یه زندگی م شترک با لیلی می کرد ...هنوز نمی دون ست چه ح سی داره که
به خاطر زنی کار کنه بیمار ستان بره سر وقت برگرده م سافرد بره ...زندگی
ً
کنه .واقعا یزاله توی زندگیش چه نقشاای داشاات؟ به خاطر یزاله چکار کرده
بود؟ حتی توی دورهمی های ویشی شمالش هم ک سی مثل ن سرین رو بهش
ترجیح می داد .اون اواخر ان قدر بی پروا مل کرده بود که خیلی ها متوجه
رابهه اش با نسرین شده بودند حتی خود یزاله .بی مقدمه گفت :اگر یزاله رو
به خاطر خودش انتخاب کرده بودم االن انقدر سرگردون نمی شدم که ندونم
با چه زنی می تونم زندگی کنم!
لیلی که از حرف های بی ربچ کارن جا خورده بود ساامتش چرخید و گفت:
به خاطر همین میگم باید بهتر همدیگه رو بشناسیم.
 لیلی من تمام اون ساااال ها نمی دونسااتم چی می خوام .چیزهایی رو بهدست آوردم که فکر می کردم باید بخوام ...باید داشته باشم ...من هیچوقت به
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خاطر خودم زندگی نکردم ولی جوری زندگی کردم که از هر کساای بررساای
فکر می کنه خود خواهم! می نیست؟
 ...ً
 تازگی ها من اصااش نمی دونم کارن شاافیق چمور آدمیه .چهور توق داشااتهباشم تو من رو بشناسی؟ مدام از کارهای خودم سورپرایز میشم!
 این بحران ها برای همه تو مقاطعی از زندگی پیش میاد .برای تو یه کم زودتراز مو د .بیشااتر برای خودد وقت بذار! از این به بعد همونی باش که می
خوای! هر کاری کن که دو ست داری! هدف و شخ ًیت آدم ها همیشه نابت
نمی مونه ...مثل ذائقه ی یذایی ...فقچ باید این تغییراد رو برذیریم.
 اگر تو کارن شفیق واقعی رو نخوای؟ مهم خواسته ی توئه نه من!کارن دوباره مشغول خوردن سوپ شد .بعد از دو دقیقه گفت :اون پسر...
 -کدوم؟
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 همون بابای سه قلوها.خ ؟ دیروز با یکی از دوسااات هام ت ماس گرفتم .ا گه مرح له ی اول ترکش رودرسااات بگذرونه می تونه بره تو شاارکتش کار کنه .کارهای فنی نگهبانی
رانندگی .باید با خودش حرف بزنه ببینه چی بلده.
باز همون حالت آشنا به چشم های قهوه ای لیلی برگشت و کارن که از مهربون
شاادنش خوشااحال بود با لبخند قاشااق دیگه ای خورد .ره خوابش رو خوب
فهمیده بود .ادامه داد :بیمه هم می کنه.
 مهمئنی شرایهش رو بهش گفتی؟ آره ...گرچه حیف ...تو که دیگه تو موسسه فعال نیستی! من هم که پنمشنبهها نمیرم.
ً
 بعدا خودد به خانوم پرچمی زنگ بزن!کارن شونه باال انداخت و لیلی سا دش رو گرفت و گفت :زنگ بزن! باشه؟
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 اگر یادم نره.فشار انگشت هاش روی سا د کارن بیشتر شد و با هیمان گفت :یادد نمیره.
 اگر انقدر مهمه خودد زنگ بزن!می دونست که لیلی از جدا شدن از موسسه ناراحته اما به روی خودش نمیاره
لبخند زد .لیلی ابرویی باال انداخت و روش رو سمت تلویزیون برگردوند .بعد
از چند نانیه چرخید و گفت :مرسی ...می دونم به خاطر من اینکار رو کردی.
به چشاام هاش خیره شااد گردنش رو کج کرد و گفت :کی گفته به خاطر تو
بود؟
لیلی آروم خندید و راحت تر به مبل تکیه داد .نگاهش روی صااورد کارن
چرخید و کم کم پایین تر رفت بعد روش برگردوند و ساکت شد .کارن پلک
هاش رو بساات و آب دهانش رو قورد داد .بعد به خودش اومد و دکمه هاش
رو ب ست .م شغول خوردن سوپ شد .چند دقیقه گذ شت تا صدای لیلی رو
شنید :باز یه زم س تون دیگه و زلزله ها...
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کارن نگاهی به صفحه ی تلوزیون انداخت .به زیرنوی سی که لیلی ا شاره کرده
بود .با دیدن اسم شهرستان بی حرکت موند .لیلی گفت :پنج و نیم ریشتر.
کارن بشقاب رو روی میز گذاشت و لیلی سمتش چرخید .صورتش رو با دقت
بررساای کرد .دوباره به تلوزیون نگاه کرد و متن رو خوند .نیازی به پرساایدن
نبود .گفت :زادگاهته نه؟
 آره.دسااتش رو روی شااونه ی کارن گذاشاات و یمگین نگاه کرد .کارن یمش رو
نمی خوا ست .سر تکون داد و گفت :چیزی نی ست ...من خیلی وقته همه ی
خاطراتش رو دور ریختم.
 فامیل نداری اونما؟ فامیلی که بشناسم نه.دسااتش رو پشاات کارن حرکت داد .کارن دلداری هم نمی خواساات .دلداری
برای چی؟ برای کی؟ برای روزهای تار یک زندگیش؟ آروم گفت :من خوبم
زیز دلم ...برام مهم نیست.
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 مگه ممکنه؟کارن دست هاش رو توی هوا تکون داد و مهمئنش کرد :می بینی که ...خوبم.
گذشته ها گذشته.
لیلی سر تکون داد ولی از همون لحظه به فکر فرو رفت .دیگه مو س سه ای هم
نبود که بتونه از اون طریق کاری کنه ...شااااید این می تونسااات دلیلی برای
برگ شتش به مو س سه با شه .اما کارن به هیچ وجه نمی خوا ست تو این جریان
ً
دخالتی داشته باشه و اقدامی کنه ...به هیچ وجه! ...مرا!
49
خانوم پرچمی نگاه هیمان زده ای به کارن و لیلی کنار هم انداخت و رو به
کارن گفت :می دونستم شما می تونی راضیش کنی.
کارن لبخند شیهونی تحویل لیلی داد و گفت :معلومه که می تونم.
لیلی چشم یره رفت و به پرچمی رو کرد.
 -به خاطر زلزله اومدم ...شنیدم کمک رسانی خوب پیش نمیره.
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صورد پرچمی تو هم رفت و جواب داد :به خاطر برف و سرماست.
به اطرافش چ شم چرخوند .و سچ حیاط مو س سه ای ستاده بودند .ا ضافه کرد:
ً
هوای تهران رو نبین ...آذربایمان واقعا سرده.
لیلی به کارن نگاه کرد و کارن سااعی کرد بی تفاود نشااون بده .پرچمی جعبه
های دارو رو گوشااه ی حیاط نشااون داد و گفت :خیلی کمه .موسااسااه ی ما
کوچیکه کار زیادی ازمون بر نمیاد متاسفانه.
لیلی :من می تونم تا ق بل از رفتن بیشااتر جور کنم .یکی از دوسااات هام
داروهای مازاد خونه ها رو یربالگری می کنه ...واسه همچین مواردی...
پرچمی :چقدر خوب.
کارن :روی تاریخ انقضاشون دقت کن!
پرچمی :شانس آوردید که بلیچ هواپیمای تبریز گیرتون اومد .خیلی ها دارند با
سواری میرند.
لیلی :کارن آشنا داشت.
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این اولین بار بود که لیلی جلوی کساای اساامش رو می برد .خانوم پرچمی
لبخ ندی به روشااون زد و گ فت :نمی خوای ید لنی کن ید مردم فکر ناجور
نکنند؟
لیلی ساکت موند ولی کارن جواب داد :صبر می کنیم آب ها از آ سیاب بیفته
دامن زدن به حاشیه ها واسه شغلمون خوب نیست.
پرچمی :بله ...صحیح .ان شاالله درست میشه.
لیلی :تیم ما کی ا زام شد؟ چند نفر بودند؟
پرچمی :همون شااا  ...این دارو ها اون موق جم نشاااده بود .دکتر حقی و
سشم زاده خانوم نهاوندی ...جای تو خیلی خالی بود نسیم جان.
لیلی تشکر کوتاهی کرد و کارن گفت :طول کشید تا قبول کنه باید بیاد.
لیلی با ن گاه جدی به حرف او مد :الب ته این شاارایچ ییرمنتظره بود .وگرنه
همونهور که گفتم همکاری من با این موسسه تمام شده.

به من بگو لیلی
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نگاه خانوم پرچمی گرفته شاد ولی لیلی کوتاه نیومد .با دسات کارن رو نشاون
داد و اضافه کرد :ما به نوان امدادگر مستقل داریم میریم.
صورد پرچمی بی شتر از قبل ناراحت شد اما کارن فکرش درگیر ضمیر «ما»
توی جمله ی لیلی بود .پرچمی گفت :من اون روز حسااابی جا خورده بودم...
شاید کمی تند رفته باشم ولی همه اش به خاطر موسسه بود دختر گلم.
لیلی :بله متوجه ام.
پرچمی با صدای تلفن از دفترش ذرخواهی کرد و تنها شون گذا شت .کارن
ً
فورا پرسید :ما؟
 بله؟ با کی می خوای بری؟ با نامزد زیزم!کارن پوزخندی زد و گفت :کی گفته من قراره بیام؟
 -من! چهور تو من رو به زور آوردی!
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 چون خودد هم ته دلت می خواستی بیای.ً
 دقیقا. من... کارن اگر نیای پشیمون میشی. داری تهدیدم می کنی؟لیلی آروم خ ند ید و گ فت :خودد رو نزن به اون راه! من که می دونم بلیچ
اضافه گرفتی.
کارن از حرفش شااوکه شااد و فقچ نگاهش کرد .از کما فهمیده بود؟ براش برا
گذاشته بود؟ لیلی دو باره خندید.
 -حدسم درست بود؟

به من بگو لیلی
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کارن نفسش رو بیرون فرستاد و به آسمون نیمه ابری نگاه کرد .هنوز هم گاهی
از لیلی رودسااتی می خورد .لبخندی زد و لیلی گفت :باید واسااه جم آوری
دارو و کنسرو برم ...تو فرودگاه می بینمت.
لیلی از پرچمی خداحافظی کرد و رفتا کارن هنوز شااک داشاات که بره یا نه.
از طرفی مواجه شاادن با گذشااته اش سااخت بود از طرف دیگه می دونساات
برای خودشناسی جدیدی که قًدش رو داره این بهترین فرصته .سه سا ت
بعد همونهور که لیلی گفته بود همدیگه رو توی فرودگاه دیدند .هر کدوم یه
ساک کوچیک همراهشون بود .لیلی نمی تونست به خودش مرخًی بیشتری
بده و فقچ دو سه روز فرصت داشتند که خوشبختانه یک روزش هم جمعه بود.
پرواز بدون تاخیر بود ولی ماشااینی که از فرودگاه کرایه کرده بودند مساایر
طوالنی و سختی داشت .بار دارو کنسرو و لباس به کامیون های اصلی دولت
منتقل شده بود و به زودی می رسید .وقتی تاکسی به اولین منهقه ی اسکان و
درمان رسااید هر دو پیاده شاادند و لیلی با ا ضااای تیمشااون تماس گرفت تا
نشونی بدند .تاکسی بشفا صله توسچ بقیه کرایه شد و رفت .کارن ایستاد و از
همون فاصله به اطراف چشم دوخت .از منهقه ی شهری دور بودند .کانتینرها
و چادرها ی متراکم دور از آوار قرار گرفته بود .از دور سااااختمون های نیمه
ویران پیدا بود .ورودی شهر ِ کوچیک کمی وض شده بود اما طبیعت اطراف
نه .کارن هموم خاطره های گذشااته رو از ذهنش پس زد و به خودش اومد.
ساامت لیلی چرخید که کنارش ایسااتاده بود .با دهان باز به آوار دوردساات و
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ولوله ی پرصدای اطرافشون نگاه می کرد .زمین یا پوشیده از برف بود و یا گل.
همه چیز به شکل ترسناکی سفید بود .کارن پرسید :اولین بارته؟
جوابی نداد .صدایی از ق شنیده شد .آمبوالن سی پارک کرد و تخت های
ً
روان رو پیاده کرد .کارن صورد لیلی رو بررسی کرد .فاهرا توی حال خودش
نبود .دوباره پرسید :لیلی! حالت خوبه؟
لیلی در حالیکه چشاام از آدم های زخمی روی تخت ها برنمی داشاات ساار
تکون داد .ولی احسااااس کارن چیز دیگه ای می گفت .بازوش رو گرفت و
سمت ورودی چادرهای سفید درمان حرکت کرد .وارد شدند و کارن چ شم
چرخوند تا آشنایی از موسسه رو پیدا کنه .چادرها کنار هم تو در تو برپا شده
ً
بودند که ف ضای ن سبتا بزرگی رو ایماد می کرد .با دیدن همون پ سر جوون که
صدیقی دکتر کوچولو صداش می زد به طرفش حرکت کرد .تخت ها از چند
طرف چیده شااده بودند و فقچ راه باریکی بینشااون برای بور باقی مونده بود.
روی هر تخت کساای رو با لباس های پاره و بدن آساای دیده خوابونده بودند.
صاادای آروم ناله و گاهی گریه ی بلند توی فضااا طنین انداز بود .پساار جوون
دست های کثیفش رو نشون داد و گفت :نمی تونم دست بدم ...سشم.

به من بگو لیلی
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کارن جواب داد ولی لیلی هنوز سااکود کرده بود .کارن نگاهی با پساار رد و
بدل کرد و بعد به صااورد لیلی خیره شااد .با ترس میبی به آدم های زخمی
نگاه می کرد .کارن گفت :زیزم! ...چی شده؟
ً
لیلی که فاهرا پاهاش سست شده بود تکونی خورد و کارن سری کمرش رو
ً
نگه داشت .پسر جوون فورا جلو اومد و گفت :اینما بشین خانوم محسنی!
یه صندلی پشستیکی رو نشون داد .کارن لیلی رو به همون طرف راهنمایی کرد
و نشااوند .لیلی نگاهش رو از دور و بر گرفت و آهسااته گفت :من خوبم...
ببخشید!
 این اولین بارته نه؟ً
رنگ پریدگی صااورتش با وجود پوساات تیره هم کامش مشااخص بود .کارن
جلوی صندلیش نشست و گفت :نترس ...خودد رو کنترل کن!
لیلی تند تند نفس می کشید .جواب داد :دارم سعی می کنم.
 -خوبه ...یه تیکه شکشد بخور!
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نگاهش روی دست های خونی دکتر کوچولو زوم کرده بود .وقتی کارن صداش
زد بغ ضش ترکید و بی صدا گریه کرد .پ شت د ستش رو جلوی صورتش نگه
داشته بود .پسر جوون با نگرانی گفت :یبی نداره گریه کن!
کارن شونه ی لیلی رو ف شار داد .لیلی د ستمالی بیرون آورد و روی گونه هاش
کشید .بعد گفت :خوبم آقای حقی! فقچ ...یه لحظه...
 می دونم .طبیعیه.لیلی هنوز با صااورد گرفته به اطراف نگاه می کرد ولی کارن با دیدن اون همه
اورژانسی فرصتی برای دلداری دادن نداشت .لیلی هنوز یه گوشه ی کوچیک
از ماجرا رو دیده بود و باید ادد می کرد .دساات هاش رو دو طرف صااورد
لیلی گذاشت و گفت :چند دقیقه همین جا بشین بهتر میشی ...من باید برم.
لیلی سر تکون داد .کارن رو به حقی گفت :چند نفریم؟
 من و دکتر سشم زاده با دو تا پرستار اینماییم .تو چادرهای دیگه هم همینقدرً
هستند ...تقریبا ...با هر آمبوالنسی یه دکتر رفت و آمد می کنه.

به من بگو لیلی
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کارن سر تکون داد و او ضاع چادر رو برر سی کرد .چند الیه ایق بود ولی به
اندازه بیمار ستان موقت تمهیزاد ندا شت .به خ ًوو توی این سرما .حقی
ادامه داد :مردم ادی هم کمک می کنند.
 تهویه ی اینما؟ دارند هواساز نً می کنند. دما باید باالتر بره. بله. مسئول کیه؟ واال خیلی ها دستور میدن از دیروز!! ولی ما زیر نظر هشل احمریم.بعد سمت جعبه ها رفت و کاور سفید و قرمزی رو بیرون آورد و به طرف کارن
گرفت .کارن از ساک خودش روپوش و دستکش و ماسک شخًیش رو بیرون
آورد و گفت :من به جایی وابسته نیستم.
 -آقای راد اومد.

1084

مرد کوتاه قد و چاقی وارد چادر شااد و حقی ساامت یکی از ممروح ها رفت.
مرد کشه بافتنی به سر دا شت و شالش رو روی بینیش کیپ کرده بود .کارن به
طرفش رفت و گفت :سشم .من دکتر شفیق ه ستم .شما م سئول امدادر سانی
هستید؟
مرد شالش رو پایین کشید سشم کرد و دست داد .بعد به حرف اومد :در حال
حاضر بله ...مسئول چادرها منم .شما از طرف کدوم بیمارستانید؟
 من مستقل اومدم.اما اسم بیمارستان محل کارش رو هم برای اطمینان خاطر مرد گفت و کارتش
رو نشون داد.
ً
 بله .بعدا می فرستم اسم و مشخًاتتون رو نبت کنند مشکلی پیش نیاد.کارن با تای ید ساار تکون داد و لیلی رو به نوان مددکار به راد معرفی کرد.
همهمه ی بیرون بیشتر شده بود .راد با آهی گفت :رسیدند.
رو به حقی اضافه کرد :ببین چند تا تخت خالیه!

به من بگو لیلی
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هر دو ساامت خروجی رفتند و کارن تذکر داد :من بقیه ی چادرها رو ندیدم
ولی دمای اینما خیلی پایینه!
 آقای دکتر اینما موقته ...به اورژانساای ها رساایدگی میشااه ...با آمبوالنس وسواری ها فرستاده میشن به نزدیک ترین بیمارستان.
 به هر حال نمیشه سهل انگاری کرد. سهل انگاری؟!!با اخم ساامت کارن نگاه کرد و ساار تکون داد .بعد زیپ چادر رو کشااید و به
بیرون اشاره کرد .کارن که متوجه منظورش نشده بود جلوتر از راد بیرون رفت
و با انبوهی از ممروح دراز کشیده و نشسته و خانواده های منتظر وسچ برف و
گل مواجه شد .سمت راد چرخید که بی ا تنا از کنارش بور کرد و به طرف
مردم رفت .کارن آب دهانش رو قورد داد و قبل از ب ستن زیپ چادر با چ شم
های جدی جوری به حقی زل زد که اجازه ی بیرون اومدن لیلی رو نده ...پسر
جوون سر تکون داد و کارن سری به طرف فاجعه برگشت.
بین جمعیت ساار در گم راه افتاد .بین آدم ها و آمبوالنس ها بین نیسااان هایی
که مردم رو پیاده می کردند .از هر طرف صدای ناله و گریه شنیده می شد و هر
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کس یکی از وابسااتگانش رو ب غ ل کرده بود .قلقله ای که دور وانت ها و
نیسااان ها بود هر لحظه بیشااتر می شااد .مردها و زن هایی که کاورهای هشل
احمر رو به تن داشااتند مشااغول پیاده کردن آدم ها بودند .کارن جلو رفت تا
شئم حیاتی نزدیک ترین مرد رو بررساای کنه .مرد دیگه ای از کنارش گفت:
ً
قبش چک کردیم.
کارن به صورد اف سرده ی امدادگر نگاه کرد و مرد رو ول کرد .نگاهش سمت
اجسااادی رفت که از وانت پایین کشاایده می شاادند .از بینشااون بچه های
کوچیک با لباس های رنگ و وارنگ بافتنی خودنمایی می کرد .صااورد های
کوچیکی که کوبیده و تیره شااده بود .بچه هایی همساان و سااال کامی ...کارن
آب دهانش رو قورد داد و به خودش مساالچ موند .نباید اجازه می داد با دیدن
هر جنازه و هر بچه ای از پا در بیاد .دیگه نباید به هم می ریخت.
د ستی دور پاهاش حلقه شد .ناگهان تکونی خورد و سری به ق برگ شت.
دختربچه ای رو دید که با لباس های کثیف و صورتی خراش برداشته به جنازه
ها زل زده بود .کارن برای لحظه ای قادر به هیچ کس العملی نبود .زنی با
شاایون به طرفشااون دوید دساات های دختر رو از کارن جدا کرد و با خودش
برد .چشاام کارن به لیلی افتاد که کمی دور تر ایسااتاده بود و مثل ممساامه به
جنازه های دراز شده نگاه می کرد .سمتش رفت و شونه هاش رو چرخوند .به
چشم هاش خیره شد و گفت :چرا اومدی اینما؟ برو پیش مردم.

به من بگو لیلی
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با دساات چادرهای اسااکان رو نشااون داد .لیلی هنوز خیره نگاه می کرد .کارن
جدی تر گفت :برو! اینما نایست!
به طرف جمعیت هلش داد .چادر رو باز کرده بودند و مشااغول جا به جایی
آسی دیده ها بودند .کارن خودش رو به چادر رسوند .می دونست نباید هیچ
فرصتی رو از دست بده .مرد دیگه ای هم که حقی «دکتر سشم زاده» صداش
می زد برگشته بود .کارن تخًًش رو پرسید و مرد همونهور که دست هاش
رو ضد فونی می کرد جواب داد :ارتوپد هستم .جراح ران و لگن.
کارن هم خودش رو معرفی کرد .حداقل یه جراح دیگه هم اینما بود و کمی از
بار مسئولیت کارن کم می شد .هر چند تا به حال اسم مرد رو هم نشنیده بود!
روپوش و دستکش هاش رو پوشید و به حقی گوشزد کرد :دستکش! ماسک!
 آخه شرایچ... آخه بی آخه!و با اخم نگاهش کرد .این ها نکاد اولیه بود .حقی گفت :چشم!
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از جعبه دسااتکش بیرون آورد و سااراغ مریضاای رفت که کنار کارن بود .کارن
نگاهش رو چرخوند سااشم زاده داشاات بازوی شااکافته ی پساار جوونی رو
ً
محکم می بساات که خون از دساات نده .فاهرا از امدادگرها بود .کیسااه های
خون کم بود و اگر تموم می شد ممبور بودند از خود شون و مردم مایه بذارند.
پ سر جوون روی تخت درد دا شت و انگار سر و صداهاش تمرکز حقی رو به
هم می زد .داشت ل خ ته های خون رو ششتشو می داد و درباره ناحیه ی درد
از بیمار می پرسااید .کارن ضاارب دیدگی های بیمار رو بررساای کرد .حقی از
پ سش بر می اومد بلند شد و برای کمک سمت سشم زاده رفت که به خاطر
پاک کردن رق خون روی پی شونیش ن ش سته بود .با نگاه از کارن ت شکر کرد.
چند دقیقه بعد با اومدن راد کارن گفت :بگید حوله و بانداژها رو از چادر
بیرون ببرند .لباس های کثیف یذای مونده هیچی داخل نباشااه ...امکاناد
ضد فونی کمه.
سشم زاده :من هم گفتم ...ملحفه ها هم باید وض بشه.
راد :االن میگم ساولن و مشفه بیارند.
بعد ساامت کارتن های زباله فونی رفت یکی رو ساامت خروجی هل داد.
صدا زد تا کمکش کنند .م شخص بود که نیروهای ا زامی کافی نی ست .کارن
به کارش روی بیمار ادامه داد .بیشااتر از یک روز از وقوع زلزله می گذشاات.

به من بگو لیلی
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گفته بودند چند تا پس لرزه داشااته .خیلی از جراحت ها کهنه شاااده بود و
رسیدگی بهش سخت بود .تخًًش اینما کاربردی نداشت به جز تشخیص
آسی

ً و نخاع ولی به طرز میبی خوشحال بود که اومده.

از گو شه ی چ شم لیلی رو دید که قرو باال انداخت و بهری آب رو از کیفش
بیرون آورد .جر ه ای نوشید .متوجه اومدنش نشده بود .پرسید :بهتری؟
سر تکون داد .کارن سراغ مریض بعدی رفت و به حقی گفت :ش ست شوش با
تو...
حقی مثل اکسترن های حرف گوش کن «چشم» گفت .کارن پیراهن مرد رو با
قیچی برش داد و به لیلی گفت :قرو برای چی بود؟
صداش رو شنید :درد داشتم.
سری نگاهش کرد و پرسید :چرا؟
لیلی نگاهی به حقی انداخت و فقچ دسااتش رو روی دلش گذاشااات .کارن
گفت :به خاطر استرس دیدن این صحنه هاست ...نباید میذاشتم بیای.
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حقی لبخند شیهنت آمیزی زد که لیلی کمی خمالت ک شید .کارن تک سرفه
ای کرد تا حقی حواسااش رو به کارن بده .دوباره مشااغول معاینه ی کوفتگی
های سینه ی بیمار شد .مرد مشکل تنفسی داشت .کمکش کرد بشینه تا نفس
هاش رو کنترل کنه .لیلی کنارش نشااساات و زانوهاش رو توی ب غ ل جم
کرد .یًه داشتنش رو دیگه خوب تشخیص می داد .گفت :می خوای کمکت
کنم؟
کارن جواب داد :چرا نمیری به سالم ها کمک کنی؟
ً
صورتش منقبض شد و گفت :آذری حرف می زنند من ا صش نمی فهمم چی
میگن.
کارن نگاه کوتاهی بهش انداخت که انگار بدش نمی اومد دو باره گریه کنه.
لبخند زد و به مرد گفت :نفس بکش! ...میق ...میق تر.
بعد تکرار چند واژه و در نهایت ا سمش رو توی لی ستی نو شت که باید هر چه
سری تر به بیمارستان منتقل بشند .آمبوالنس ها برگشتند و امدادگرهای مردمی
به جا به جا کردن بیمارها کمک کردند .کارن از کنار تختی به تخت دیگه می
رفت و از آتل بستن تا بخیه و ضد فونی و وض کردن پانسمان هر چیز پیش
پا افتاده ای رو انمام می داد .فقچ نمی خواساات از این چادر بیرون بره .ساار و
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کار دا شتن با ممروح ها خیلی بهتر بود تا مرده ها و شیون و زاری بازمونده ها
که حتی از همین فاصااله هم ا ًااااب خرد کن بود .هر بار نگاهی به لیلی
مینداخت می دید که چشاام هاش اون رو زیر نظر داره ...تا باالخره خانم
نهاوندی به چادر اومد و لیلی با خوشااحالی ساااکش رو برداشاات و همراهش
رفت تا کارهای سرشماری و اسکان رو انمام بدند.
تمام طول شاا همه ی کادر بیدار بودند .این فشاارده ترین برنامه ای بود که
کارن تا به حال تمربه کرده بود .تیم امداد یک دقیقه رو هم از دساات نمی داد.
هر لحظه تاخیر می تونست مرگی رو رقم بزنه .همه با بیشترین سر ت کار می
کردند چون می دونستند بعد از روز دوم امکان زنده بیرون آوردن کسی از زیر
آوار به شدد افت می کنه و تمام فر صتی که ه ست توی همین سا ت های
آخره.
بعد از آرامش نساابی توی چادر کارن از جا بلند شااد و به بدنش نرمش داد.
چند تا المپ باالی سر که از موتور برق تغزیه می شد تاریکی فضا رو از بین
نمی برد .حقی داشاات چرد می زد .کارن دسااتی روی شااونه اش گذاشاات و
گفت :برو چادر ب غ ل بخواب!
حقی از جا پرید و جواب داد :نه ...نه ...بیدارم.
 -برو بخواب! ...الزم شد بیدارد می کنم.
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حقی به اطراف نگاه کرد .اوضاااع آروم بود .به بیمارها رساایدگی شااده بود .با
مسااکن خوابیده بودند تا فردا صاابح به بیمارسااتان های ممهزتر منتقل بشااند.
سمت زیپ چادر رفت و گفت :زود بیدارم کنید!
کارن ساار تکون داد .خوشاابختانه دمای داخل رو نابت کرده بودند و تهو یه
منا سبی هم ن ً

شده بود .با برگ شتن سشم زاده به اتاق کارن برای قدم زدن

بیرون رفت .روپو شش رو در آورده و پالتو پو شیده بود .سا ت از چهار صبح
گذشته بود و با وجود اینکه سر و صدا و جنبش قه نشده بود همه جا آرامش
خاصی داشت .زمین گل بود و برف رو از مسیر راه کنار زده بودند تا مان رفت
و آمد نشه .به آسمون مهتابی و صاف نگاه کرد و نفس میقی توی سرمای هوا
کشااید .هوای پاک زم س تونی .دنبال لیلی به اطراف چشاام چرخوند .انقدر
سر شون شلوغ بود که خبری از هم نگرفته بودند .کارن از اینما بودن و کمک
کردن حس خوبی داشاات .حس یک قهعه ی گم شااده پازل که باالخره ساار
جاش قرار گرفته ...تا به حال شااغلش رو از این زاویه ندیده بود .توی مساایر
منتهی به کمپ امدادگرها شااروع به قدم زدن کرد .سااال ها از آخرین باری که
اینما پا گذاشته بود می گذشت .آهی کشید و مه جلوی چشم هاش نشست.
شماره ی لیلی رو گرفت .بعد از چند تا بوق جواب داد :جانم؟
 -کمایی؟
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 کاری داری؟ من بیرون کمرم سرد شلویه؟ نه االن میام.دو دقیقه بعد از یکی از چادرهای کوچیک بیرون اومد و ساامت کارن قدم
بردا شت .شال و کشه م شکی پوشیده بود .کارن پالتوش رو کیپ کرد و گفت:
ببیند!
 انقدر پوشیدم نمی تونم راه برم.کارن لبخند زد و دستش رو دور بازوی لیلی حلقه کرد .با دست دیگه چراغ قوه
رو روی جاده انداخت .به سمت آوار حرکت کردند .لیلی گفت :انگار نه انگار
که شبه .کسی نخوابیده.
نگاهش به آدم ها و ماشااین و فریون های در رفت و آمد بود .ادامه داد :پس
ببین دیش چه خبر بوده!
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 راد گفت یه سااری پزشااک از مرکز اسااتان بودند که با ممروح ها رفتند یهسری هم فردا میان.
 خوبه. تو بهتری؟ آره اولش شوکه شده بودم .خیلی افتضاح بود.هر دو سااکود کردند .کارن می دونساات ذهن لیلی هم مثل خودش در حال
یادآوری صحنه های روز گذ شته ا ست .جنازه ها رو بعد از ت شخیص هویت
منتقل کرده بودند .مدتی توی سکود گذشت ...زیادی طوالنی شده بود ...با
بور از خیابون باریک بین ویرانه ها خاطراد دور کارن کم کم پررنگ تر می
شد .اگر چه این محدوده ی شهر محل زندگیشون نبود ولی حتی قدم گذاشتن
روی این زمین همون تانیر داشااات .تانیر یادآوری روزهای کودکیش ...اقوام
دور ...مغازه دارها ...خانواده ی صاح خونه ...پ سرهاش که هرچند ماه یک
بار با دبدبه و کبکبه از پایتخت یا کشورهای دیگه برمی گشتند و شور و هیمان
به خدمه ی خونه ی اجدادیشااون می افتاد .خونه ای که دسااات کم از قلعه
نداشاات ...رفتار محبت آمیزی که گاهی می دید ولی حالش رو به هم می زد.
حاال که فکرش رو می کرد آدم های بدی نبودند بلکه کارن تو وضااعیت بدی
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بود که با ث می شد از تک تک شون بیزار با شه .از تقدیری که ناخوا سته براش
رقم خورده بود .حاال حتی نمی دونست مرده اند یا زنده .بدجوری از این شهر
نفرد داشت ...بدجوری ازش بریده بود ولی هنوز هم همه چیزش آشنا به نظر
می رسااید .اینما زادگاهش بود اما هیچ کساای رو توش نداشاات .لیلی آروم
پرسید :به چی فکر می کنی؟
 به گذشته.ً
 واقعا انقدر بد بوده؟نگاه خیره اش به صااورد کارن بود .کارن اخم های بی اراده اش رو باز کرد و
گفت :نه ...من اون موق همه چیز رو بد می دیدم .من یه بچه ی بدبخت
بودم.
 بچه هایی که تو سن پایین خانواده رو از دست میدند همیشه یه جای خالیتو زندگیشون می مونه که نمی دونند با چی پر کنند.
 دقیقا ...همچین حسی. -این بدترین چیز ممکنه .اما...
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 اما پشیمون نیستم .از هیچ چیز .همون جای خالی همون نفرد از همه بودکه من رو به چیزهایی که االن دارم رسوند.
 کارن! ... تو با اومدنت این شهر رو بخشیدی.از تعبیر لیلی کمی تعم کرد .ادامه داد :گذشته و سرنوشتت رو بخشیدی.
می بود ولی کارن همین حس رو داشت .لبخند بزرگی زد و گفت :انگار یه
بار بزره از روی دوشم برداشته شده.
 من خیلی براد خوشحالم.لبخند کارن بزره تر شاااد .وسااچ ویرانه ها حس خوبی داشااات و فقچ می
خواساات بخنده .چراغ قوه رو روی صااورد لیلی گرفت که چشاام هاش رو
بست .پرسید :درد نداری؟
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لیلی با خنده مچش رو طرف دیگه ای چرخوند و گفت :نه زیاد.
کارن جلوتر رفت و دساات هاش رو از زیر پالتوی لیلی دور کمرش انداخت.
سمت خودش کشید و گفت :مسکن نخور! خوب نیست.
لیلی خندید و مثل بچه گربه ها به کارن چسبید.
 سردته بچه ی جنوب؟ هیچوقت به سرما ادد نمی کنم. آدم های بدی هستیم که تو این شرایچ انقدر خوشحالیم؟ نه ...فقچ آدمیم.50
زیپ چادر رو ک شید و به اطراف چ شم انداخت تا سرپرست رو پیدا کنه .مرد
پا به پای جوون ها سر پا بود و از هیچ کاری دریک نمی کرد .از مردی که رد می
شد پرسید :آقای راد رو ندیدید؟
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 از کمپ کارش داشتند.کارن ساار تکون داد و لیلی رو از دور تشااخیص داد که بیرون از چادر ایسااتاده
بود .برف به آرومی می بارید و سارمای وساچ دی با کسای شاوخی ندا شت.
دکمه های پالتوش رو بست و از چادر بیرون رفت .وقتی به لیلی رسید پرسید:
چرا بیرونی؟
لیلی چرخید و به موبایل زیر گو شش ا شاره کرد .به ک سی که پ شت خچ بود
گفت :نه خیالتون راحت باشه.
کارن د ست هاش رو به شمت «کیه؟» تکون داد و لیلی دوباره گفت :چ شم
بابا ...من همین فردا برمی گردم .دیگه کاری از دستم برنمیاد.
کارن ل زد :پدرته؟
لیلی سر تکون داد .کارن گفت :بده به من!
و دستش رو سمت گوشی برد اما لیلی با تعم

ق رفت .کارن جدی تر از

قبل گوشی رو ازش گرفت و شروع کرد :سشم قربان ...من شفیقم.
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سکود پشت خچ سنگین شد و لیلی روی پاهاش بلند شد تا گوشی رو بگیره.
کارن حس میبی داشت و بدجوری می خواست نظر مثبت این مرد رو جل
کنه .لیلی خانواده اش رو دوساات داشاات و هیچوقت بدون اون ها احساااس
خو شبختی نمی کرد .دوباره گفت :نگران نبا شید پدر جان! من نمیذارم آب تو
دلش تکون بخوره.
چشاام های لیلی درشاات شااد و کارن دونه های ریز برف رو از روی موهای
فرش تکوند .مرد باالخره به حرف اومد :گوشی رو بده به دخترم!
 ما با تیم موسسه اومدیم نه تنها.لیلی ق ای ستاد و با این کار اجازه ی صحبت کردن داد .کارن دوباره گفت:
حرف های پشت سر من رو باور نکنید ...همه اش سو تفاهمه.
 ... من دختر شما رو دوست دارم .نیتم خیره.صدای نفس مرد رو توی گوشی شنید .پرسید :صدام میاد؟
 -خیلی هم واضح!
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 قًاادم این بود که تو اهواز با شااما آشاانا بشاام رساامی ...ولی ...متاساافانهاوضاع اجازه نداد.
 فهمیدی دختر من دل نازکه ...هی تو آب می پری و سراغ زلزله زده ها میریآره؟
 ... جواب بده! اینما زادگاه منه .اون بچه هم من رو یاد پسرم انداخت.مرد حرفی نزد .هر دو سکود کردند تا اینکه پدر لیلی گفت :خدا صبر بده.
 ممنون. ... -ولی اگر پاش بیفته به خاطر دخترتون باز هم از این کارها می کنم.
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لیلی ابرو باال انداخت و دست هاش رو تو هوا تکون داد .مرد گفت :گوشی رو
بده دخترم!
کارن گوشاای رو به لیلی برگردو ند .لیلی ب عد از چ ند تا «ب له» و «چشاام»
خداحافظی کرد .کارن پرسید :چی گفت؟
 هیچی ...سفارش کرد. در مورد من هیچی نگفت؟ نه. هیچی؟!ًبانی هم ن شد .از من برر سی که ن شونه ی

 نه ...اما بدد رو هم نگفتً
خوبیه! مخًوصا با اون لحن دلخراشت!

کارن آروم خندید .معلوم بود که لیلی از آشتی نسبی با پدرش خوشحاله .ادامه
داد :راستش فکر نمی کردم تا یه ماه حتی جواب تلفن هام رو بده .شانس آوردم
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زلزله حواسااشااون رو پرد کرد .می ترسااند اینما چیزیم بشااه هی چک می
کنند.
کارن دو باره خ ندید و ب عد گ فت :برو دا خل چادرها .بیرون که کاری ازد
برنمیاد ...مگه برف رو نمی بینی؟
 موافبم. برو داخل! دکمه هاد رو هم ببند!کارن شال گردنش رو باال ک شید تا روی سینوس هاش رو برو شونه .لیلی از
زیر شااال خندید و جمله ای گفت که مفهوم نبود .کارن شااونه باال انداخت و
لیلی ساامت چادر برگشاات .رفتنش رو تماشااا کرد و دوباره دنبال راد گشاات.
گوشه ای مشغول صحبت با تلفن پیداش کرد و منتظر موند تا حرفش رو تموم
کنه .مرد تماس رو قه کرد و با صدای گرفته ی خروسکی گفت :جانم؟
کارن گلوش رو نشون داد و پرسید :ملتهبه؟
 -آره ...انقدر از دیروز تا االن داد زدم پدرم در اومد.

به من بگو لیلی

1103

چند بار ساارفه کرد و کارن گفت :ببینم چیز به درد بخوری تو دارو ها پیدا می
کنم.
 ممنون. راستی... چی شده؟ً
 م سکن داره تموم می شه ...یه ده رو نمی شه فعش تو این جاده جا به جا کرد.یه لیست دارو میدم بگید اگر تونستند برسونند!
 خیله خ  ...اطشع میدم.با هم راه افتادند .مرد به کانتینرهای ا ضافه شده به منهقه ی امن ا شاره کرد و
ً
گفت :فعش واسه اسکان موقت همین قدر از دستمون بر اومد.
 بعد چی؟ دو لت به مرور بود جه رو تامین می ک نه .مردم هم ک مک می کن ند .حلمیشه...
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راد ته لهمه ی آذری داشت و کارن بعد از سال ها به زبان مادری گفت :م
فًل بدیه واسه زلزله!
مرد لبخندی زد و مثل کارن جواب داد :خیلی بد ...خیلی بد ...کاش امکاناد
بیشتری تو خود شهر داشتیم .از پایتخت که خیری به کسی نرسیده!
کارن سر تکون داد .حاال این مردم قرار بود چند ماه آواره باشند تا کسی فکری
به حالشون کنه و از یی پولی برسه .گفت :فاهرا ساختمون ها ضعیف بوده.
 بله .به خًوو این منهقه.نگاه کارن سمت آمبوالنسی افتاد که تازه رسیده بود به سر ت طرفش دوید و
داد زد :صبر کنید خودم بیام!
امدادگرها با ترس ساار جاشااون ایسااتادند تا کارن برسااه .جلوتر از مردها وارد
چادر شااد و به خانواده ی یکی از مریض ها که دور تخت جم شااده بودند
گفت :کنار! کنار بایستید!
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خودش نظارد کرد که دو تا از ممروح ها رو با احتیاط سااوار آمبوالنس کنند.
پیرزنی با گریه ازش پرسید :آقای دکتر پسرم پاهاش حس نداره.
کارن که از دیروز موارد ز یادی از این دسااات داشااات همون حرف های
همیشگی رو تکرار کرد :خوب میشه نگران نباشید! باید برسه به بیمارستان تا
میزان صدمه رو تخمین بزنند.
آقای راد مردم رو از چادر به بیرون هدایت کرد .دکتر سااشم زاده طرف کارن
رفت و آروم پرسید :آسی نخا ی بود؟
کارن ساار تکون داد و گفت :شااانس ترمیمش خیلی پایین بود .هر چند ...کار
من رو جمممه ست.
سشم زاده آهی ک شید .با هم داخل برگ شتند و سعی کردند روحیه ی بقیه رو
ً
خراب نکنند .دیگه تقریبا همه ی ممروح های جدی منتقل شده بودند و فقچ
معالمه ی بیمارهای ساار پایی و حادنه های جانبی مونده بود .کارن سااراغ
تعویض پانساامان یکی از مریض ها رفت .حقی ساامتش اومد و گفت :من
وض می کنم.
 -به بقیه برس!
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 نه شما خسته ای استاد ...کل ش بیدار بودی ...چهور هنوز سر پایی؟! وقتی جراحی چند سا ته رو تمربه کنی بیدار موندن براد راحت میشه.و نگاهی به مریض انداخت که با دقت گوش می داد .دو باره ساامت حقی
برگشت که انگار زیادی رویایی نگاهش می کرد .سشم زاده از اون سمت چادر
پرسید :اخوی کی می خوای تخًص بگیری پس؟
حقی خندید و گفت :کو تا من تخًص بگیرم! هنوز طرحم مونده!!
 مگه قرار نبود اختیاری بشه؟!هر دو خ ندید ند و کارن هم لبخ ند زد .حقی جواب داد :اگر هم بشاااه من
دوست دارم برم مناطق محروم خدمت کنم.
سشم زاده صدایی از گلوش در آورد و گفت :همه اولش همین رو میگن!
بعد م شغول کارش شد .کارن صورد حقی رو زیر نظر گرفت .آدم از زیر کار
در رویی نبود .چند در صااد از دانشااموهای این دوره و زمونه برای کارهای
خیریه این همه به خودشون سختی می دادند؟! پسر جوون انگار روحش هنوز
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وارد دنیای آدم بزره ها ن شده بود که حتی سر حق ویزیت باالتر کل دا شتند.
معلوم نبود تا کی می تونه با این آرمان ها ادامه بده ...گفت :بیا به کارد برس
بچه!
حقی از جا پرید و سراغ بیماری رفت که بیدار شده بود و کمک می خواست.
کارن بلند شد و د ستکش رو بیرون آورد .د ست هاش رو ش ست و گفت :من
میرم چادر ب غ ل یه رب دراز بکشم.
سشم زاده خیالش رو راحت کرد .وقتی روی زمین سفت پوشیده از موکت دراز
کشید تازه متوجه سرمای زیاد شد .پلک هاش رو بست و به بدنش استراحت
داد .به پنج دقیقه نکشاید که با ورود کسای پلک هاش رو باز کرد .لیلی باالی
سرش ایستاده بود .به حرف اومد :حقی گفت اینمایی.
کنارش نشست و گفت :زمین سرده ...یه چیزی زیرد بنداز!
 یه استراحت کوتاهه. از من دلخور نیستی که ممبورد کردم بیای؟کارن دساات لیلی رو توی دسااتش گرفت و گفت :من از تو دلخور نمیشاام.
پشیمون هم نیستم.
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پلک هاش رو ب ست و به سیاهی مهلق زل زد .د ست لیلی رو روی سینه اش
گذاشت .بیرون چادر فرصت حرف زدن نداشتند .کارن پرسید :امروز چکارها
کردی؟
 با نهاوندی کمک های مردمی رو ساار و ساااامون دادیم .از اقشم مورد نیازلیست گرفتیم و ...همین چیزها .بقیه هم بودند.
با خنده اضافه کرد :جریان نامزدیمون به گوشش رسیده!!
کارن لبخند زد و گفت :حالت خوبه؟
 آره .تو چی؟ نمی دونم. ... -لیلی چقدر زود تشش یه مرمون از بین میره ...آدم ها چقدر بی ارزشند.
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 ب ستگی داره از چه زاویه ای ببینیم .از ماوراء همه ی کهک شان ها یا از چ شمیه مورچه تو جنگل های آمازون!
 ... هر کس به اندازه ی چیزی که هست ارزش داره. چه فایده؟! ... مره چیز بدیه. حتی همین مره هم می تونه نقهه ی هف زندگی بقیه باشااه ...به خوددنگاه کن!
حق داشاات .بعد از مره یزاله و کامی زندگی کارن به کل وض شااده بود.
آهسااته گفت :من تو این چند ماه خیلی کارها کردم .سااعی کردم آدم بهتری
بشاام .سااعی کردم یه جور دیگه به دنیا نگاه کنم ...من خوب شاادم ولی اون
نیرویی که تو گفتی باهام خوب تا نکرد .این دنیا چیزی رو که می خواسااتم
بهم نداد.

1110

 ... فرقی نداره من چموری باشم .هیچی نمی تونه کامی من رو بهم برگردونه.با حس انگ شت های لیلی الی موهاش چ شم باز کرد و سفیدی اطراف توی
ذوقش زد .لیلی گفت :ممکنه بعضاای چیزها هیچوقت برنگردند ولی همین که
صبر و تحملمون برای قبول کردن وضعیت باال میره خودش یه نشونه است.
کارن اشق حسی بود که تو اون لحظه بهش دست داده بود .کاش می تونست
زمان رو همون جا نگه داره و تا ابد به چ شم های لیلی زل بزنه .انگ شت هاش
روی صااورتش حرکت کرد و کنار چشاامش متوقف شااد .با لبخند ادامه داد:
کارن برای به دسااات آوردن هر چیز خوبی باید بهایی پرداخت .اون نیروی
مثبتی که بهت گفتم اول آمادگی آدم ها رو می سنمه.
 ... من دیدمت که جنازه ی بچه ها رو دیدی و خودد رو کنترل کردی .شاادیهمون دکتری که باید باشی .مسلچ با ا تماد به نفس ...این چیزها همینموری
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ساده به د ست نمیاد .خیلی ها رو دیدم که تا آخر مر نتون ستند سر پا ب شند.
نتونستند به زندگی نرمال برگردند ولی تو تونستی.
 ... اگر پرونده اد هنوز دسااات من بود ...امروز روزی بود که با ا تماد کاملامضاش می کردم.
کارن با نگاه به چشم های آروم لیلی لبخند زد .دستش رو سمت جیبش برد تا
باالخره حرف از آینده رو وسااچ بکشااه و تموم کنه .انگشاات هاش جعبه ی
انگ شتر رو توی جی لمس کرد و خوا ست بیرونش بیاره که با صدای برخورد
چیزی از بیرون چادر متوقف شد .هر دو با تعم

سمت صدا نگاه کردند و

کارن نیم خیز شااد .لیلی زودتر بلند شااد و بیرون رفت .کارن به جعبه ی توی
دستش خیره شد و پوزخند زد .انگار قسمت نبود که حرفش رو رو راست بزنه.
جعبه رو برگردوند ...شاااید همه ی این ها نشااونه ای بود که به کارن بفهمونه
لیلی سااهمش نیساات .شاااید لیلی توهمی بود که بعد از برگردوندن کارن به
زندگی ناپدید می شاااد! دندون هاش رو فشاااار داد و به خودش قول داد که
هیچوقت تسلیم نشه .بعد از چادر بیرون رفت.
کمی دورتر نیسااانی دنده ق گرفته و بشااکه های فلزی آب رو انداخته بود.
چند نفر مشغول بلند کردن بشکه ها بودند .اون طرف کنار چادر آرم دار هشل
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احمر ولوله ای راه افتاده بود .کارن سااراغ لیلی و حقی رفت که جلوی چادر
بیمارها ایستاده بودند .پرسید :چی شده؟
حقی به ماشااین هشل احمر اشااااره کرد که برای پارک کردنش جلوی چادر
نیسان رو حرکت داده بودند .جواب داد :فکر کنم با گروه امداد یه دکتر معروف
اومده.
سشم زاده از پشت سرشون به حرف اومد :االن؟ ...زحمت کشیده!! یه کم زود
نیست؟
حقی آهسته خندید و گفت :تو ترافیک مونده بیچاره.
لیلی :شاید هم مادربزرگش فود شده.
سشم زاده :نه سا تش خواب مونده!
هر سه خندیدند و حقی گفت :البد شما میشناسیدش.
و به کارن نگاه کرد .کارن م شتاق بود که ببینه کی اومده .کمی جا به جا شد تا
دید داشااته باشااه .مردی داشاات پیاده می شااد و چند نفری دورش جم شااده
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بودند .با آقای راد د ست داد و بعد از پ شت ما شین بیرون اومد .کارن پوزخند
صداداری زد و به کت و شلوار اتو کشیده ی دکتر یاوری نگاه کرد .لیلی پرسید:
میشناسیش؟
کارن :معلومه که میشناسم!
حقی :کاره ایه؟ مال دانشکده ی ما که نیست.
ً
کارن سااکود کرد و بعد از چند نانیه گفت :فعش یه معاونت داره ...ولی داره
خودش رو واسه ریاست یه بیمارستان آماده می کنه.
حقی :جدی؟!
ً
کارن :مثش رقی منه ...البته این سمت به من پی شنهاد شده بود قبل از به هم
ً
ریختن زندگیم ...تقریبا قبول کرده بودم.
نفس میقی ک شید و سرش رو چرخوند .ناگهان با سه جفت چ شم در شت
شده مواجه شد که توی سکود نگاهش می کردند .خندید و گفت :چیه؟
حقی سکود رو شکست :وااو !!
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کارن دو باره خندید و شااونه باال انداخت .سااشم زاده پرسااید :ریاسااات
بیمارستان؟!!
 بله. هنوز پیشنهاد رو میزه؟! اگر دکترهای معروف اجازه بدند!و «معروف» رو با یلظت گفت و نگاه کنایه آمیزش رو به یاوری انداخت.
ک سی چیزی نررسید ولی از صورت شون پیدا بود که انتظار ندا شتند کسی که با
کله گنده ها نشست و برخواست داره سر از این کمپ دربیاره! کارن لبخند زد
و رو به لیلی گفت :انقدر بیرون نمون! من به باباد قول دادم مریض نشی.
لیلی لبخ ند محوی زد و زیرچشاامی به مردهای ک نارش ن گاه کرد .ب عد « با
اجازه» ای گفت و رفت .کارن به داخل چادر برگشت و دوباره روپوش پوشید.
بقیه چند دقیقه ای بیرون موندند .نیم سا ت بعد گروه خبری صدا و سیما هم
برای گزارش گرفتن وارد شد .دیروز انقدر اوضاع وحشتناک و شلوغ و پلوغ بود
که به جز چند بار فیلم برداری و کس خبری از حادنه دیده ها مزاحم دکترها
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نشااده بودند .اما امروز با خلود تر شاادن محل قًااد مًاااحبه و پیگیری
ملکرد ها رو داشتند.
یکی از مرد های جوون با میکروفون شااب که ی خبر جلو او مد و گروه فیلم
برداری هم مشغول آماده سازی شد .کارن بی حوصله به وضعیت داخل چادر
نگاه کرد .اگر چند ماه قبل بود صااحبت کوتاهی می کرد و می رفت ولی االن
فکرش بی شتر از این حرف ها درگیر بود .بعد از پخش شدن ک سش با لیلی و
حرف های پشت سرشون دیگه هیچ اهمیتی برای نظر آدم های پشت گیرنده
ها نمی داد .ما سکش رو کامل روی صورتش ک شید و از چادر بیرون رفت تا
ممبور به تو ضیح دادن نبا شه .راد د ستی روی شونه ی مردی زد که شیر پایین
بشااکه ی آب رو درساات می کرد .ساامت کارن اومد و گفت :اگر نفت بود
حیف می شد.
 آره ...نیسان چی شد؟ بار آورده بود برگشت. امروز چقدر رفت و آمد زیاده!ً
 فعش همه دلسااوزند .بازار فیلم گرفتن دایه ...یه ماه دیگه همه یادشااون میره.این مردم می مونند و بدبختی هاشون.
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کارن سر تکون داد .راد با نگاهی به تشکیشد صدا و سیما و بشکه ها با تاسف
ادامه داد :ببین چه اوضا ی درست کردند!!
کارن سمت ما شین یاوری چ شم چرخوند و گفت :نگران نبا شید ...زودتر از
چیزی که فکر کنید میرند!
چند دقیقه بعد گزارشااگرها از چادر بیرون اومدند و دوربین رو مقابل چادر
اصاالی هشل تنظیم کردند .حقی کنار کارن ایسااتاد و هیمان زده گفت :مادرم
من رو تو تلویزیون ببینه ذوق می کنه.
کارن سری تکون داد و آروم خندیدً .ر بود و تکاپو بیشتر شده بود .چند نفر
از چادر هشل بیرون اومدند و آخر از همه دکتر یاوری با روپوش سفید و قرمز
مخًااوو امدادگرها .ماساااک رو زیر چونه اش داده بود .تیم فیلم برداری
فاصااله اش رو با دوربین تنظیم کرد و مردی نکاتی در مورد مًااااحبه زیر
ً
گوشش توضیح داد .بعد م ًاحبه رو شروع کردند .حتما با ک سی توی شبکه
آ شنایی دا شت .کارن هم اگر می خوا ست می تون ست همچین گزار شی رو
ترتی بده ...به فکر خودش نیشخند زد!
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گزارشااگر بعد از معرفی کوتاه یاوری برای مردم سااوال هایی در مورد نحوه ی
کمک ر سانی و ا سکان زلزله زده ها پر سید .یاوری با کمال ا تماد به نفس در
مورد امدادگری های شاابانه روزی خودش و تیمش توضاایح داد و در نهایت از
روی لیسااات و فرم هایی که کارن و بقیه ی دکترها تهیه کرده بودند درباره ی
تعداد و آمار سنی آسی دیده ها درصد صدمه و جراحت رایج حرف زد .بعد
از مساائولین و مردم تشااکر کرد و درخواساات کمک های نوع دوسااتانه داد .در
نهایت ابراز امیدواری کرد که به زودی وضعیت اسکان بازمانده ها تثبیت بشه.
کارن تمام مدد توی سااکود نگاهش کرده بود .باد سااردی شااروع به وزیدن
کرد و ل باس ها رو به هر طرف حرکت داد .جمع یت اطراف کم کم پراک نده
شدند ...دوربین ها رو جم کردند ...میکروفون ها رو بردند ...یاوری روپوش
و ما سک رو درآورد ...کت پ شمیش رو براش آوردند و همراهش م شغول قدم
زدن بین چادرهای کمپ شاادند ...کارن هنوز ماسااکش رو در نیاورده بود .از
دور لیلی رو دید که توی زمینه ی ساافید برف و چادرها بی حرکت به طرف
کارن خیره شده بود و باد شال گردنش رو تکون می داد .نیازی نبود که نزدیک
بشه و حرفی بزنه .کارن نشنیده می دونست چی تو سرش میگذره که اینهوری
به کارن نگاه می کنه ...مثل نگاه خرس های قهبی به ذوب شدن برف ها.
صدای حقی از کنار گو شش اومد :یه ا ستادی دا شتم می گفت «یه روزی می
رسه که باید انتخاب کنید دکتر خوبی باشید یا آدم خوبی».
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کارن نگاهش کرد .بر کس همیشاااه به جای بی خیالی و خنده اخم روی
چهره اش نشسته بود.
51
وقتی تیبا رو پارک کرد خانوم پرچمی جلوی در مو س سه م شغول تحویل دادن
بار بود .با دیدن نسیم تعم کرد و پرسید :امروز که یکشنبه است!
 کارم زود تموم شد ...سشم. سشم .من دارم کمک های مردمی رو دسته بندی می کنم می فرستم مرکز.ما تا آخر هفته پایگاهیم.
 خوبه ...کسی نیست واسه کمک؟ نه زیاد وسچ هفته همه کار دارند .دست تنهام خوب شد اومدی.ً
نسیم تًمیمش رو گرفته بود و نمی خواست فعش وقتش رو صرف چیزی ییر
از برنامه ی شغلیش کنه .حداقل نه اینما .تک سرفه ای کرد و جواب داد :من
هم نمی تونم بمونم ...متاسفانه.
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پرچمی چند نانیه به صورد جدی نسیم نگاه کرد و بعد گفت :درک می کنم.
 اومدم گزارشی رو که خانوم نهاوندی جمعه بهم داد برسونم. درسته ...قراره تا سه شنبه بمونه .سفر تو چهور بود؟ خسته شدی؟ خیلی نه من فقچ دو سه روز بودم .بیشتر از اون به کارم لهمه می زد. آره خدا رو خوش نمیاد.راننده ی وانت باری درش رو بساات و با نگاهی به کارتن ها و جعبه هایی که
محکم بسته بندی شده بود گفت :تموم شد خانم.
پرچمی دفتری رو سمتش گرفت و گفت :بی زحمت اینما رو امضا بزن پسرم!
مرد دفتر رو گرفت و ر سید رو ام ضا کرد .سوار شد و راه افتاد .خانم پرچمی
همراه نسیم به داخل حرکت کرد .پرسید :اونما وضعیت خیلی بدی بود آره؟
 -آره .من که وقتی رسیدم تا چند سا ت حالم بد بود.
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 آقای دکتر با دکتر کوچولو موند یا با تو برگشت؟نسایم چیزی رو انکار نکرد .بعد از دیدن اون آقای دکتر میانساال که داشات با
سیا ست شانس شغلی کارن رو مال خودش می کرد نمی خوا ست لهمه ی
دیگه ای به کارن وارد بشااه .با لبخند جواب داد :کارن با من اومد .بلیچ ها رو
ً
هم خودش گرفته بود .من فعش اوضاع مالی خوبی ندارم.
هر دو خندیدند و پرچمی با لحن مادرانه ای گفت :اجباری به همکاری با
خیریه نی ست زیزم ...فقچ از د ست من ناراحت نباش! من صشح تو و اینما
رو می خواستم.
نساایم ساار تکون داد .صاادای مردونه ای داخل راهرو پخش شااده بود .نساایم
پرسید :کسی هست؟
 آقای یری نواز داره مشاوره میده. مزاحم صحبتشون نشیم؟ -نه ...بیا!

به من بگو لیلی
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نساایم دلش برای بی خبری و آرامش ساافر کوتاهش با کارن تنگ شااده بود.
دوباره داشاات به زندگی روتین واقعیش برمی گشاات .به اون همه سااوال بی
جواب توی ذهنش در مورد همه ...دوساات نداشاات با ماهان رو به رو بشااه.
ً
مخ ًو صا بعد از تلفن نممان توی کمپ برای آ شتی و حرف هایی که درباره
ی ماهان گفته بود .اما کاریش نمی شااد کرد .با هم وارد دفتر مدیر شاادند و با
ماهان و مردی که کنارش نشااسااته بود احوالررساای کردند .ماهان از مرد
ذرخواهی کرد و از نسیم پرسید :کم پیدا شدید خانوم محسنی؟!
 سرم شلوغ بود.و با یادآوری دیدار آخر شون کنار کارون سرش رو پایین انداخت .او ضاع به
هم ریخته ی پیکنیک د وای نممان و کارن رفتن پدرش د وای خودش و
کارن ...ماهان دوباره گفت :رفته بودید واسه امداد؟
ن سیم در حالیکه پوشه ی نهاوندی رو از کیف د ستیش بیرون می آورد جواب
داد :بله.
 من هم بدم نمی اومد بیام ولی تخًص من به درد اونما نمی خورد. از د ست من هم کار زیادی ساخته نبود ...هشل احمر ا ستان خیلی بهتر ازپس اوضاع برمی اومد.
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 نامزدتون هم اومده بود؟نسایم م س تقیم نگاهش کرد .صاورتش مثل قماربازهای حرفه ای موق بره
ً
انداختن کامش بی حس شده بود .جواب داد :بر کس شما تخ ً ًش به
درد اونما می خورد.
یکی از ابروهای کلفت ماهان باال رفت و روش رو سمت مرد برگردوند .ن سیم
ً
پوشاااه رو جلوی خانوم پرچمی گذاشااات که فاهرا از این جور تنش ها توی
محیچ موسسه خوشش نمی اومد .نسیم روی یکی از صندلی ها نشست .از
چیزی پ شیمون نبود .چون هیچوقت رفتار خا صی با ماهان ندا شت که توقعی
ایماد کنه .حتی با کارن هم جلوی همکارها صاامیمی رفتار نکرده بود .با
خونساردی به پرچمی گفت :این یه لیسات از نحوه ی توزی هساتش .یه جور
رسیده که خانوم نهاوندی می خواست پیش شما باشه.
 بله.پرچمی م شغول خوندن برگه ها شد و ن سیم ادامه داد :صفحه ی آخر نیازهای
بازمانده هاست ...خواستم تمرکز روشون باشه چون فًل سرماست حداقل
تا یک ماه تامین باشند.

به من بگو لیلی
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 درسته.پرچمی ینکش رو زد و روی برگه دقیق تر شد .ن سیم وقت دا شت ولی کاری
نبود که انمام بده .به صحبت های ماهان و مرد گوش داد .ماهان مثل همی شه
وقتی تو ضیح می داد مثل معلم های مهربون با مشیمت حرف می زد .از نظر
نساایم بهترین شااغل براش اسااتادی دانشااگاه بود .کارن اما برای یاد دادن زیاد
ساارسااخت و خشااک به نظر می رسااید ...با فکر کارن در حال داد زدن ساار
دانشااموهاش لبخند روی صااورتش نشااساات .مرد بعد از تموم شاادن حرف
ماهان سری تکون داد و گفت :پس می فرمایید ق نشینی نکنم؟
 از نظر من نه ...همونهور که گفتم با این مدارک از طریق پلیس هم میتونید پرونده رو در جریان بندازید.
 ولی تو دادگاه وکیل الزمه و همه ی اون قضایا...ً
 بله .حتما.مرد هنوز با تردید نگاه می کرد .ماهان خیالش رو راحت کرد :درسته که شاهد
داره اما کدوم آدم اقلی که با لم به شکستن قانون تًمیم به کاری می گیره
خودش اقدام می کنه؟
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 ... درسته؟ کسی که برنامه ای داره م س تقیم پیش نمیاد ...اگر شاهد نداشتباید شک می کردید!
مرد دوباره ساار تکون داد و گفت :بله شااما درساات می فرمایید .اون همه ی
سرمایه ی من بود ...نمیشه همینموری دست رو دست بذارم.
 بله .کارنشاااس ها جنس ها رو دقیق بررساای می کنند .چون بیمه نداشااتیدپرونده از دید قانون دور مونده .وگرنه خود کار شناس های بیمه ته و توی ماجرا
رو درآورده بودند.
 بله ...اگر بیمه کرده بودم انقدر بدبخت نمی شدم.نساایم دلش به حال مرد سااوخت .ماهان با لحن مشیم تری گفت :االن هم
نیسااتید ...هرچه زودتر پرونده رو در جریان بندازید .اگر ایران بودم کمکتون
می کنم.
 -چشم چشم ...خدا خیرتون بده.

به من بگو لیلی
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 خواهش می کنم.مرد باز هم از ماهان و خانوم پرچمی تشااکر کرد و رفت .ماهان به اسااتکان
چایش دست زد تا دماش رو تست کنه .نسیم آروم پرسید :قًد رفتن دارید؟
 تکلیف دارایی های پدریم مشخص شده مشتری هم دارند.گو شه های ل خانوم پرچمی به سمت پایین متمایل شد و گفت :یعنی دیگه
قرار نیست هیچوقت برگردید؟
 دیگه کسی رو ندارم که به خاطرش بیام ...این موسسه هم وقفه زیر نظر مننیست.
نگاهش رو سمت نسیم چرخوند و منتظر موند .وقتی سکود طوالنی شد از
پرچمی خداحافظی کرد و برای ن سیم سر تکون داد .از دفتر بیرون رفت .ن سیم
هم بلند شد و گفت :چند لحظه ...یه صحبتی دارم.
با پرچمی خداحافظی کرد و برای اینکه دلخوری ها از بین بره صااورتش رو
ب و سید .همراه ماهان سمت حیاط رفت .توی حیاط چیزی رو که به ذهنش
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ر سیده بود بی مشحظه پر سید :فکر می کردم خونه پدری براتون ارزش معنوی
داره .حاال می خواید بفروشید؟
چینی روی پیشااونی ماهان افتاد .کمی جا خورده بود .جواب داد :باید از شااما
نظر می خواستم؟
ً
 صرفا کنمکاوی بود. مگه خودتون یه بار توصیه نکردید تو اون خونه نمونم؟ بله ...ولی شااما یه جوری از خونه و خانواده حرف می زدید ناخودآگاه اینذهنیت ایماد می شد که قراره نسل به نسل اونما زندگی کنید.
 من سااه ساااله از زندگی اصاالیم فاصااله گرفتم .اول به خاطر تنها نموندنیزاله ...بعد به خاطر میراث ...دیگه نما...
 میراث؟! فکر نمی کردم ان قدر درگیر ارث و میراث باشاا ید که تن ها دل یلموندنتون باشه.
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ماهان پوزخندی زد و گفت :به هر حال دیگه دلیلی ندارم بیشااتر از این صاابر
کنم.
 ... دارم؟!به چشم های نسیم خیره شد و تکرار کرد :دارم؟
 شما ...از دست من دلخوری؟ماهان بلند تر از قبل جواب داد :معلومه که دلخورم! ...یه نفر رو واسااه تعیین
صشحیت فرستادم دفترد ...به قضاوتت ا تماد کردم ...اما تو چکار کردی؟!
اشقش شدی! اشق شوهر خواهرم!
ن سیم با خمالت به پنمره ی دفتر مدیر نگاه کرد .بعد صداش رو آه سته کرد و
گفت :رابهه ی ما ...اگر رابهه ای با شه ...هیچ تانیری روی ق ضاود من نداره.
شما که بین زلزله زده ها ندیدیش! از هر نظر نرمال شده .هیچ مشکلی نداره.
ماهان به نشونه ی رد حرف های نسیم توی هوا دستی تکون داد و با اخم روش
رو برگردوند .ن سیم دلیل این همه ا صرار از طرف ماهان رو نمی فهمید .اتفاقی
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که یک سااال و چند ماه ازش می گذشاات چرا برای ماهان هنوز انقدر تازه بود
که هیچ تغییر مثبتی رو توی کارن نمی پذیرفت؟! با آرامش بیشتری پرسید :اگر
یزاله انقدر براد مهم بوده که هنوز این همه از کارن متنفری چهور می خوای
برای همیشه از همه ی خاطراتش دور بشی؟
 ... یک سال با خونسردی دنبال کارهای ارث و میراث بودی که بفروشی و بری؟ منظورد از این حرف ها چیه؟ دوباره بازجویی رو شروع کردی؟ دیگه پای من و آینده ام هم به این مسئله باز شده ...حق دارم بدونم! ... تو کمپ چند بار با نممان صحبت کردم ...میون حرف ها یه چیزی گفت. -چی؟
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 بهش گفتید وا سه نبت یه شرکت حقوقی پول الزم دارید .شرکت بزرگی کههمیشه آرزوش رو داشتید!
خ ؟ن سیم شهامتش رو جم کرد و وا ضح گفت :یه چیزی برام خیلی جالبه ...اگر
یزا له ق بل از مره طشق نمی گرفت اگر کام یار طوریش نمی شاااد ت مام
نروتشون به تو نمی رسید.
ماهان با دهن باز به نساایم خیره شااده بود و نساایم می دونساات که پاش رو از
گلیمش درازتر کرده .مرد پوزخند زد و درحالیکه روی صااورتش دسااات می
ً
کشااید به آساامون نگاه کرد .بعد رو به نساایم گفت :باورم نمیشااه!! کارن واقعا
دیوونه اد کرده ...مثل همه زن های دور و برش ...من...
زیر ل با یریر چیزی زمزمه کرد و بعد بلند گفت :من اون شااا از هواپیما
پیاده شاادم که بهم خبر دادند ...تو راه فرودگاه تا خونه پدرم در اومد! سااا ت
ً
بلیچ ها چک شده .من ا صش تهران نبودم ...شما خمالت نمی ک شی از این
همه توهین و تهمت؟!!
نساایم از رفتار تند ماهان مردد شااده بود .تیر آخر رو زد :همین االن به اون آقا
گفتید کسی که برنامه چیده خودش م س تقیم اقدام نمی کنه!
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 می فهمی چی داری میگی؟ با این ح ساب کارن هم می تون ست همین کاررو کنه؟
بعد توی ناباوری به طرفین ساار تکون داد و با جمله ی « به اندازه ی کافی
شاانیدم!» بیرون رفت .هنوز زیر ل یرولند می کرد .نساایم نفسااش رو بیرون
فر ستاد و به شیر آب حیاط که جلوی چ شمش بود خیره شد .روزی که کارن
مشغول درست کردنش بود رو به خاطر می آورد .نمی خواست به این فکر کنه
که تانیر کارن روز به روز توی زندگیش بی شتر می شه .شاید این و سوا سی که
روی جر یان یزاله پ یدا کرده بود توهمی بود که از همذاد پنداری با کارن
نا شی می شد .شاید این و سچ چیزی رو جا انداخته بود .شاید کارن همه ی
واقعیت رو نگفته بود ...پلک هاش رو برای چند لحظه بساات و بعد ساامت
خروجی رفت.
وقتی پشت فرمون نشست کمی مکث کرد و دوباره مغزش رو به کار انداخت.
د
نمی تون ست با شک زندگی کنه .از یه طرف وا ضح بود که دادگاه به ماهان به
چشاام برادر دایدیده نگاه کرده که بلیچ هواپیما و ساافرش قهعی ترین ذر
برای نبودن سر صحنه ی جرم بود .ک سی که شاکی پرونده هم به ح ساب می
اومد و دساات پیش رو گرفته بود .از طرف دیگه کارن فعلی آدم سااابق نبود و
نسیم نمی دونست از اون شخًیت چه کارهایی برمی اومده! به خًوو که
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ً
جریان دادگاه رو اصش کش نداده بود ...این وسچ گفتگوی آخر یزاله با نسرین
هم مهرح بود .زنی که به نو ی با هر دو مرد رابهه دا شت .ن سیم نمی دون ست
باید کدوم رو باور کنه!
شقیقه هاش رو فشار داد .فقچ می دونست برای وارد شدن به زندگی کارن نمی
تونه درگیر اما و اگرها بمونه .از هر آدمی می شد برای پوشش این جرم استفاده
کرد ولی باید ک سی ا ستخدام می شد که خود یزاله و کامی یا خدمه ی خونه
ً
بهش م شکوک ن شند یا ا صش متوجه ح ضورش نبا شند .ک سی که همه جای
خونه و راه های ورود و خروج ا ضهراری رو می شناخت ...از فکرهایی که به
سرش زده بود ترسید .د ستش رو روی دهان ف شار داد .یعنی امکان دا شت؟!
ترساای که به ساارایش اومده بود هر لحظه بزرگتر می شااد .این همه مدد با
ماهان و کارن وقت گذرونده بود .چهور متوجه این بخش پنهان توی روح و
روان هیچ کدوم نشاااده بود!! حاال که فکرش رو می کرد گاهی لحظه های
تاریکی رو کنار شون حس کرده بود .موبایل رو بردا شت و شماره ی کارن رو
گرفت .خیلی زود جواب داد :جون دلم؟
مثل هر بار توی هفته ی گذشته با شنیدن این لحن مهربون یه احساس دوست
داشتنی توی ره های نسیم جوشید .گفت :سشم کارن!
 -سشم زیزم .شکایت کردی؟

1132
نسیم با حواسررتی پرسید :چی؟
 از اون همسایه ی وضیت شکایت کردی؟ آهان ...نه هنوز. مگه قرار نبود بری به پلیس گزارش بدی؟ می خوای من هم بیام؟ ... من اجازه نمیدم به بهانه ی یه دختر تنها بودن ...یا چه می دونم ...روانشناسبودنت بخوای ازش بگذری!
 خیله خ میرم .خوبه؟ چرا صداد یه جوریه؟ کارن به خاطر ِ ...یه سوال زنگ زدم .ممکنه ناراحتت کنه. -چند بار بگم؟ من از دست شقم ناراحت نمیشم.
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ن سیم پلک هاش رو روی هم ف شار داد و آروم به فرمون کوبید .وقتی اینهوری
ً
حرف می زد زبون ن سیم رو می ب ست .قبش جلوش اینهوری نمی شد شاید
ً
اسم این واقعا شق بود ...یا شاید دیوونگی!! سرفه ای کرد و با جر د بیشتری
به حرف اومد :کارن ک سی رو از بین آ شناهای ماهان می شنا سی که زیاد توی
خونه رفت و آمد داشته باشه؟ منظورم قبل از کار یزاله است.
کارن سکود کرد .بعد از چند نانیه جواب داد :چرا می پرسی؟
 باید بدونم. من اون اواخر وقتم رو هر جایی می گذروندم به جز خونه. یعنی همچین کسی رو سراغ نداری؟ نه ...یعنی ...ماهان تا وقتی یزاله زنده بود آ شناهاش رو تو خونه نمی آورد.اگر هم می آورد واسه مراسم و ید و مهمونی و این چیزها بود نه همیشه.
 که اینهور. -می خوای به چی برسی؟
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خود ن سیم هم نمی دون ست .چ شم هاش رو کمی مالش داد .برای ماهان بهتر
بود چه کساای رو اجیر کنه؟ پرسااید :کارن! ...حیاط و اسااتخر اون خونه تو
دیدرس خدمه بود؟ کما کار می کنند؟
 لیلی دارم نگران میشم.ً
 لهفا بگو! کم و بیش. ممکنه کسی وارد محوطه بشه و نگهبان نفهمه؟ نه .اگر قرار بود نفهمه برای چی حقوق می گیره؟! دزدگیر و دوربین نًبه.نساایم دوباره توی فکر فرو رفت .هر کساای هم که بود باید از بین خودی ها
انتخاب می شد .کسی که شک خدمه رو تحریک نکنه .شاید...
 -شاید یکی از خدمه!

به من بگو لیلی
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 چی؟! کارن نگهبان ویش وض شده.خ ؟ تو آدرسی شماره ای چیزی ازش نداری؟کارن بی میل جواب داد :برای چی باید داشااته باشاام؟ خود دکتر شااکوهی و
مادر یزاله به کار م س تخدم ها رسیدگی می کردند .بعد هم که ماهان بود.
جلوی زبون نساایم اومد که بررسااه «پس تو اونما چکاره بودی؟» ولی به موق
خودش رو کنترل کرد .تمام این چند ماه مشاوره تبعاد زندگی تحت سلهه ی
کارن بود و سرزنش کردن چیزی رو درست نمی کرد .خواست خداحافظی کنه
ً
که کارن فورا گفت :با اون آدم چکار داری؟
 فقچ چند تا سوال دارم. -از من بررس!
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 کارن جای نگرانی نیساات ...می دونی که اگر چیزی فکرم رو مشااغول کنهباید حلش کنم تا خیالم راحت بشه .همین.
 لیلی من با چه زبونی بگم؟ نمی خوام آرامشاامون به هم بخوره! خواهش میکنم انقدر گذشته ی من رو نبش قبر نکن! این به نف هر دومونه ...باور کن!
نسیم لحن صداش رو دوست نداشت .جدی تر گفت :اگر آدرس یا شماره ای
ازش داری بده!
 می خوای چکار؟ می دونی که من دست برنمی دارم.صدای نف سش رو توی گو شی شنید .بعد جمله هاش رو :گذ شته رو ول کن
لیلی! من دیگه اون آدم گذشااته نیسااتم .بذار حاال که همه چی خوب شااده
زندگیمون رو کنیم! خواهش زیز دلم.
نسیم نمی تونست جلوی ذهنش رو از به تًویر کشیدن یه جفت چشم روشن
ً
و یمگین بگیره .آروم گفت :لهفا من رو اینهوری صاادا نزن! وقتی هنوز چیزی
بینمون نیست.

به من بگو لیلی
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 ... کارن! ...الو!تماس قه شاااد و نساایم نفس میقی کشااید .این روزها م س تقیم و ییر
م س تقیم کارن فکرش رو پر کرده بود و به جز وقت کار توی دفتر زمانی
نبود که درگیرش نباشاااه .اما از هر زاو یه ای که به جریان نگاه می کرد هنوز
هیچ راب هه ی قا بل قبولی بینشااون نبود .دو نفر بود ند که ه مدی گه رو می
ب و ساایدند و بعد با هم بحث می کردند!! به صااندلی تکیه داد و پلک هاش
رو بساات .بعد از چند دقیقه خواساات ماشااین رو راه بندازه که پیامی از کارن
رسید .سری بازش کرد .شماره ی نابتی با کد شهرستان بود .زیرش شوه بر یه
اسم کوچیک نوشته بود «اگر می خوای تماس بگیر ولی یادد باشه که بهت
هشدار دادم!»
ن سیم گو شی رو توی د ستش ف شار داد .به طرز بیان جمله ها می خورد که یه
جور حرکت انتحاری باشه و این نسیم رو بدجوری به وحشت مینداخت .چند
دقیقه با خودش کلنمار رفت که زنگ بزنه یا نه .باالخره تًاامیم گرفت که
تماس بگیره .ک سی که گو شی رو بردا شت زن م سنی بود که خودش رو مادر
اون مرد معرفی کرد و گفت که بیشااتر از یک سااااله هیچ خبری ازش نداره.
دوباره یه بن بست دیگه .نگهبانی که ناپدید شده بود!
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موبایل رو روی صندلی ب غ ل گذاشت و از شیشه به کوچه زل زد .به بارونی
که حاال نم نم شروع شده بود به آسمون خاکستری و درخت های بدون بره.
وضااعیت نا آرومی داشاات اما ماشااین رو روشاان کرد و راه افتاد .االن وقت
تر سیدن و جا زدن نبود .باید به خاطر خودش هم که شده به یه نتیمه ای می
رسید.
52
موق پایین رفتن از پله های طبقه ی دوم متوجه فر شته خانم شد که با پالتوی
ساده ی مشکی و دو تا نون بربری باال می اومد .خیلی واضح گفته بود که نمی
خواد ن سیم هیچ جور رابهه ای با خانواده و دخترهاش دا شته با شه ن سیم هم
بدون سشم از کنارش بور کرد .اما زن روی پله ها ایستاد و گفت :نسیم جان!
نسیم ابرویی باال انداخت و سمتش چرخید که کمی باالتر ایستاده بود .جواب
داد :بله؟
 سشم. -سشم.

به من بگو لیلی
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 چند دقیقه وقت داری؟ حقیقتش نه ...باید برم از یکی از هم سایه ها شکایت کنم کارهای دفتر همزیاده.
 شکایت؟! از ما؟ به خاطر حرف هایی که زدم؟نسیم لبخند محوی زد و گفت :نه! از کسی که ماشینم رو پنچر کرده.
 یعنی ...جریان احمدزاده راست بود؟دیگه مرا اد کردن کافی بود .خیلی جدی گفت :بله .آقای احمدزاده تا حاال
چند بار برای من دردسر درست کرده که چون می دونستم قًدش فقچ جل
ً
توجه منه نخواستم آبروش جلوی خانواده بره ولی فاهرا لیاقتش رو نداره.
فرشااته خانم تمام مدد با تعم و ابروهای گره خورده به حرف های نساایم
گوش می داد .نون ها رو توی دستش جا به جا کرد و گفت :جدی میگی؟ مگه
ممکنه؟ آخه ...اون جور آدمی نبود!
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نسیم شونه باال انداخت و فرشته ادامه داد :دیدم چرا هول هولکی اسباب کشی
کردند .شاید زنش بویی برده بود!
با سکود نسیم صورد فرشته ناراحت شد و گفت :نسیم جان! من اون روز
باهاد خیلی بد حرف زدم .نوشااته ی همراه کس ها ناراحتم کرده بود .توق
اون چیزها رو نداشتم.
 م سئله ای نی ست ...در واق من با دکتر شفیق رابهه ی نزدیکی دارم ولی نهاون چیزی که شما فکر می کنید .اون متن ها هم نًفش دروغ بود.
 خشصااه اینکه معذرد می خوام ...ما توی این مدد همسااایگی هیچ چیزبدی ازد ندیدیم .شقایق هم کلی من رو د وا کرد.
 یبی نداره .اتفاقیه که افتاده.فرشته سر تکون داد و خواست دور بزنه که نسیم پرسید :خواستگاری یاسمن
به کما کشید؟
ً
فر شته حرکتی به ل هاش داد و گفت :والله فعش که خبری نی ست ...انگار...
انگار با هم قهر کردند .دیگه حرفش رو نمی زنه.

به من بگو لیلی
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نساایم سااری تکون داد و لبخند زد .فرشااته با خنده گفت :جوونند دیگه...
مزاحمت نشم.
 خواهش می کنم ...خدافظ.فرشته باال رفت و نسیم پله ها رو سری تر طی کرد .کارن توی کوچه منتظرش
بود .شااکایت از احمدزاده ساااده ترین بهانه برای دیدنش بود .باید از نزدیک
بررسیش می کرد .تمام طول راه تا نزدیک ترین کشنتری توی سکود گذشت.
کارن حتی اخم هم داشت .موق پیاده شدن نسیم پرسید :چرا امروز بداخشق
شدی؟
 ... چیزی اذیتت می کنه؟ حرف ناگفته ای؟ ترسی از کاری؟اخم کارن یلیظ تر شد و سمتش نگاه کرد .گفت :شما فرمودید حاال که چیزی
بینمون نیست باهاد بد رفتار کنم.
 -من نگفتم بد رفتار کن .گفتم...
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 خوب رفتار نکن؟! کارن! کارن بی کارن! یه بار شااده کاری که من میگم رو انمام بدی؟ یه بار شاادهحرفم رو قبول کنی؟
 چرا انقدر از پرسموهای من می ترسی؟ ... مگه کار خشفی کردی؟ آره!! ... من خیلی کارها کردم که نمی خوام ازشااون باخبر بشاای .حتی خودم هم ازیادآوریشون حالم بد میشه.

به من بگو لیلی
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 ... اگر االن اینمام فقچ به خاطر اینه که مهمئن بشم شکایت می کنی .همین! شاید هم می خواستی من رو چک کنی! مهمئن بشی بی خیال قضیه شدم.کارن برای چند لحظه بهش زل زد .جوری که ن سیم فکر می کرد قراره بیاد جلو
و یکی از همون حرکت های خود جوشااش رو ان مام بده .ولی روش رو
برگردوند و پیاده شد .ده دقیقه بعد سرباز به شون اطشع داد که می تونند وارد
ً
اتاق سااروان بشااند .مدا صاابح اومده بودند که کارشااون زود راه بیفته .کارن
بازوی نسیم رو محکم سمت در کشید و گفت :بریم خانوم محسنی!
نساایم با دلخوری نگاهش کرد اما چشاام های کارن م س تقیم به جلو بود .با
هم وارد اتاق شدند و کارن د ستش رو بردا شت .جلوی میز سروان توی یک
ردیف نشستند .پنمره ی پر نور اتاق و بامبوها فضا رو قابل ا تماد کرده بود و
نسیم دلیل حضورشون رو با خیال راحت توضیح داد .مرد دستی به چونه اش
کشااید و پرسااید :چرا همون روزی که متوجه ورود ییر قانونی به خونه اتون
شدید با  110تماس نگرفتید؟
نساایم ل باز کرد اما کارن به جاش گفت :ایشااون چون تنها زندگی می کنند
می تر سیدند با بزره کردن ماجرا اتفاق های بدتری بیفته! آخه ضری هو شی
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ً
ای شون خیلی باال ست خیلی هم خوب آدم ها رو می شنا سه .ا صش هم اهل
تهمت زدن و پیش داوری نیست خدا رو شکر!
نساایم جلوی لبخندش رو از حرف های بی ربچ کارن گرفت و سااروان که به
خاطر لحن جدی کارن متوجه تیکه هاش ن شده بود رو به ن سیم گفت :اینکه
دلیل نمی شه! می دونید ساالنه چند نفر به خاطر همین مخفی کاری ها و ترس
ها خسارد مالی و جانی می بینند؟
نسیم :تشخیص من به نوان روانشناس اون لحظه همین بود.
کارن :آخ یادم رفت ...ایشون روانشناس برج سته ای هم هستند .تشخیًشون
حرف نداره!
نسیم :اگر آبروش جلوی خانمش می رفت دیگه براش راه برگشتی نمی موند!
کارن :ما مساائول راه برگشااات مردم نیسااتیم جناب سااروان! باید انقدر تو
زندگیشون کندوکاو کنیم تا باالخره هیچ راه برگشتی براشون نمونه.
نسیم :جناب سروان زندگی ای که با قایم کردن حقیقت شروع میشه یه دروغ
بیشتر نیست.

به من بگو لیلی
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کارن :ایشون دروغ سنج هم هستند!
نسیم :من...
سروان :شما با این خانم چه نسبتی دارید؟!!
ً
نسیم آب دهانش رو قورد داد و به کارن نگاه کرد .فاهرا گفتگوی شخًیشون
رو به سروان مرد رو کشفه کرده بود که اینهوری با چشم های درشت و دست
های گره شااده نگاهشااون می کرد .کارن خیلی جدی گفت :من بیمارشااون
هسااتم .چون تنهایی اینما اومدن براشااون سااخت بود همراهشااون اومدم.
خانواده ی خانوم محسنی تو یه شهر دیگه اند.
نسیم دندون هاش رو روی هم فشار داد و چیزی نگفت .از این لحن و برخورد
ً
جدید کارن اصش خوشش نمی اومد .حس می کرد هر دو توی حوضی دست
و پا می زنند که فکر می کنند باطشقه! سااروان سااری تکون داد و گفت :به هر
حال ساااکت موندن تو همچین مواردی فقچ راه رو واسااه قربانی شاادن نفر
بعدی باز می کنه!
نسیم :تو این مورد شک دارم .ولی بله ...حق با شماست.
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مرد مشغول نوشتن چیزی شد .سواالد دیگه ای هم پرسید و پرونده رو تکمیل
کرد .اولین کاری که باید صورد می گرفت پیدا کردن آدرس فعلی احمدزاده
بود ...وقتی از کشنتری بیرون رفتند کارن خون سرد گفت :ب سیار خ

خیالم

راحت شد ...مثل یه بار بود رو دوشم.
 بار!توی پیاده روی پهن ایستادند .هوا داشت کم کم ابری می شد .کارن ادامه داد:
حداقل یه نفرمون کارهاش درست پیش رفت.
نساایم پوزخندی زد و گفت :این مدل جدید به هم زدنه؟ مدل جدید کنار
کشیدن؟ انقدر زود دلت رو زدم؟
ً
 فاهرا که تو به شک افتادی .خواستگار بهتری پیدا شده؟ حرف های قشنگً
تری زده؟ مثش ماهان!
هر دو سکود کردند و کارن شروع به قدم زدن توی یه م سیر ب سته کرد .ن سیم
ً
متوجه بود که کارن اصااش رو به راه نیساات .بعد از مدتی به حرف اومد :بیا با
این حرف ها به هم توهین نکنیم کارن!

به من بگو لیلی
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 ... نکنه نگرانی که بیشتر از این سر زبون ها بیفتی؟کارن نی شخند زد و با تا سف سر تکون داد .آه سته گفت :کار من از این حرف
ها گذشته.
ته مایه ی یمگین صداش توی گوش های نسیم زنگ می زد .م س تقیم بهش
خیره شد .به صورد بی حال و حوصله اش که کمی هم رنگ پریده به نظر می
رسید .پرسید :منظورد چیه؟
 حاال حاالها باید از کارم خدافظی کنم.نسیم بازوش رو نگه داشت که دوباره راه نیفته .گفت :درست حرف بزن!
 ماهان به خاطر کس ها با رئیس صحبت کرده گفته ما رابهه ی خًوصیداریم امضای تو بی ا تباره.
 ... -البته نیازی هم به یادآوریش نبود ...دیر یا زود این موضوع مهرح می شد.
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 ِکی صحبت کرده؟ همون موقعی که جریان کس ها داغ بود .دکتر ممیدی هم دسااات هاشبسته است.
کارن به طرف ماشااین راه افتاد و نساایم هم دنبالش حرکت کرد .پرسااید :هنوز
نفهمیدی کی اون کس ها رو پخش کرده؟
 ... قًد پیگیری نداری؟ پای خودم گیره .از این بدترش کنم؟ نمی دونم یه کاری کن!!!کارن و چند تا ابر با شنیدن صدای بلند ن سیم سر چرخوندند و چپ چپ
نگاه کردند .نسیم راهش رو سمت خیابون کج کرد .کارن پرسید :کما؟؟!

به من بگو لیلی
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 کار دارم. می رسونمت. نه خودم باید تمومش کنم...و زیر ل اضافه کرد :همین امروز!
نمی تونست دست رو دست بذاره و شاهد از هم پاشیدن کارن باشه .واقعیت
هر چی که بود حتی اگر بر خشف حدس و انتظار و میل نساایم همه حق
ً
دا شتند که بدونند! فعش تنها سر نخ این بود اون کس ها وقتی پخش شد که
ن سیم توی هتل به ماهان گفت پرونده ی کارن رو با ت شخیص مثبت فر ستاده.
این تنها راه برای بی ا تبار کردن ت شخیص ن سیم بود ...چرا همه چیز به ماهان
ً
ختم می شاااد؟ ماهان واقعا کی بود؟ همون مرد قوی و دلسااوزی که نساایم
شناخته بود یا کسی که به خاطر خواسته هاش هر کاری ازش برمی اومد؟! یه
تاکساای گرفت و آدرس خونه ی ویشیی ماهان رو داد .از شاایشااه ی پشاات به
کارن که ماد ای ستاده بود و رفتنش رو تما شا می کرد نگاه کرد .شاید همه ی
حرف هاش برای ه ن ا هکار جلوه دادن ماهان بود .شاید فکر می کرد می
تونه نساایم رو رام کنه تا به کنمکاویش ادامه نده .نفس میقی کشااید و با
سرگردونی منتظر رسیدن به مقًد شد.
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وقت پیاده شادن از تاکسای هنوز مردد و گیج بود .با اینکه می دونسات ماهان
ً
این وقت روز حتما به دفتر وکالتی رفته که توش مشااغوله باز هم از حرف زدن
با خدمه می ترساید .مهمئن بود که مثل دفعه ی قبل به ماهان اطشع می دادند
ً
و ن سیم نمی خوا ست م س تقیم با ماهان در بیفته .مخ ًوصا اگر ت ًوراتش
د
واهی از آب در می اومد! اما به هر حال می دونساات که اگر تکلیف این شاک
ها رو همین امروز روشن نکنه ممبوره بقیه ی مرش رو با فکر کوتاهی کردن
ً
در مقابل یه زن بیمار و یه بچه ی چهار ساله ی بی ه ن ا ه بگذرونه .ا صش
چهوری می تونست با این همه تردید کنار کارن بمونه؟!
نفس میقی کشااید و زنگ رو به صاادا در آورد .منتظر موند تا صاادای همون
خانوم مسن رو بشنوه ولی در باز شد .نسیم دوباره با دودلی به در بار نگاه کرد.
با این فکر که چند تا سوال درباره ی سرایدار قبلی می پر سه و برمی گرده به
خودش آرامش داد و قدم به داخل محوطه گذاشاات .برای نساایم همین که یک
بار با ساارایدار حرف می زد و حقیقت حرف هاش رو بررساای می کرد کافی
بود.
ف ضای زم س تونی حیاط سرمای میبی به تنش می ن شوند .خی سی ما سه
های بادومی و سنگفرش ها بایچه های برف گرفته درخت های ل خ د که
حیاط رو کوچکتر نشااون می داد و خونه ای که وسااچ حیاط قد لم کرده بود.
نسیم قدم هاش رو تندتر برداشت و روی ایوان خونه بلند گفت :سشم!
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ترسی رو که هر بار به اینما پا میذاشت سرایش می اومد از دلش بیرون کرد
و دوباره گفت :ببخشید ...سشم.
صدایی شنیده ن شد .با احتیاط وارد البی و بعد سالن بزره شد و به طرفی که
دفعه ی قبل خدمتکار ازش بیرون اومده بود نگاه کرد .خبری از کساای نبود.
بلندتر پرسید :کسی اینما نیست؟ سشم!!
وقتی دو باره جوابی نشاانید تًاامیم گرفت که از همون جا برگرده .سااری
چرخید و با دیدن ماهان درست پ شت سرش جیغی ک شید .ناخودآگاه قدمی
به ق برداشاات و در حالیکه سااعی می کرد نفس های تندش رو کنترل کنه
گفت :سشم.
اما ماهان با لباس های راحتی یک دساات خاکسااتری هیچ جوابی نداد .فقچ
توی سکود نگاهش کرد .نسیم دچار دلشوره شده بود ولی نمی خواست بروز
بده .ماهان به حرف اومد :انتظار نداشتی من رو ببینی؟
 نه ...یعنی ...من چقدر حواس پرتم اومده بودم در مورد یه...با آرامش بیشتری ادامه داد :یه ...همکار با شما مشورد کنم.
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 پس چرا وسچ روز کاری اومدی؟ چرا قبلش تماس نگرفتی؟ً
 فکر کردم حتما منزلید. سا ت ده صبح؟نسیم تک سرفه ای کرد و گفت :اگر وقت ندارید باشه برای بعد...
و با سر ت سمت خروجی رفت .ولی ماهان جلوی راهش رو بست و با همون
چ شم های بی حس که حتی پلک هم نمی زد به صورتش خیره شد .ن سیم به
یاد آورد که کساای از اینما اومدنش باخبر نیساات و هیچ کساای رو توی خونه
ندیده .پرسید :خانوم خدمتکار نیست؟
 نه!! صاح اینما منم ...هر وقت بخوام می فرستمش بره!نسیم پوزخند زد و گفت :مثل سرایدار قبلی خونه؟!
 -مثل سرایدار قبلی خونه.
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این بار ماهان سعی نداشت هیچ توضیح و توجیهی بیاره و این نشونه ی خوبی
نبود .ن سیم تا قبل از پا گذا شتن توی سالن به طرز خو شبینانه ای امیدوار بود
که تمام تًااوراتش خیالی باشااه و ماجرا ختم به خیر بشااه ...اما این بار ترس
ً
حقیقی بود که از درون نسیم رو می لرزوند مخًوصا با این چهره ی ًبی
ً
ماهان .دوباره سمت در رفت و گفت :من بعدا مزاحم میشم.
فقچ می خوا ست بدون درد سر از این خونه بیرون بره بعد ت ًمیم می گرفت
که باید چکار کنه .ماهان باز هم جلوش ایستاد و گفت :مله نکن!
 ... می دونم برای سرک ک شیدن تو زندگی من اومدی .شهامت دا شته باش ازخودم بررس!
 نه ...سو تفاهم شده.ماهان داد زد :سو تفاهم؟؟!!
ن سیم قدم دیگه ای به ق بردا شت .ماهان ادامه داد :تو خیال کردی از پلیس
هم باهوش تری؟
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حاال که به اینما کشاایده بود نساایم هم به حرف اومد :حرف پلیس رو می
زنی؟!
 ... تو خودد بهتر از من می دونی پخش کردن زندگی خًوصی مردم تو رسانهها چه جرمیه! اون هم با تهمت های همراهش.
به صورتش خیره شد که واکن شش رو در مقابل این ا شاره ببینه .فقچ سکود
کرد که از یک وک یل کمتر از این انت ظار نمی ر فت .نساایم ادا مه داد :من
صشحیت تشخیص ندارم؟ به خاطر دو تا کس؟ انقدر از کارن متنفری؟
 ... از همون اول واساااه این معرف من شااادی که بتونی کنترلم کنی؟ که رویتًمیماتم تسلچ داشته باشی؟ به خانواده ام نزدیک شدی ا تمادم رو جل
کنی؟ چرا؟ چون از کارن متنفری؟
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ماهان پوزخند زد و روش رو برگردوند .وقتی دوباره به صاورد نسایم نگاه کرد
دیگه خبری از خون سردی و بی ح سی توی چهره اش نبود .با اخم گفت :نمی
خوای دست برداری نه؟
نسیم با ا تماد به نفسی که همیشه وسچ مشکشتش بیشتر می شد جواب داد:
من زنی نیستم که از ترس خفه خون بگیره!
 نه! داری از روی خوش و آرامش من سو استفاده می کنی!نسایم برای توی دسات گرفتن کنترل اوضااع داد زد :اونی که داره از همه سو
استفاده می کنه تویی!
ماهان با خشم جلو اومد و مثل نسیم داد زد :چیه؟ افسار پاره کردی! جلود رو
نگیرند همینهوری ادامه میدی؟ ...اومدی اینما چه یلهی کنی؟
نسیم باورش نمی شد این لحن حرف زدن مال ماهان باشه .جوابی نداد .فقچ
ق تر رفت تا باهاش فاصله ی بیشتری داشته باشه .ماهان دوباره جلو اومد
و گفت :نمی خوای این فضولی هاد رو تموم کنی نه؟
 -نه تا وقتی حقیقت روشن بشه .همین حاال هم از کشنتری دارم میام!
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ماهان با دهن باز بهش خیره شاااد و همونهور که جلو تر می اومد زیر ل
گفت :کشنتری!!
بعد دندون هاش رو روی هم فشااار داد و بلندتر گفت :زنیکه ی احمق! همین
کافی نبود که ممبورم کردی خونه ی پدریم رو بفروشم؟
نساایم از حرف هاش ساار در نمی آورد .ماهان به جلو اومدن و نساایم به ق
رفتن ادامه داد.
 افتادی وسااچ زندگی کارن ...برنامه هام رو خراب کردی حاال هم میگیدست بردار نیستی ...بگو باهاد چکار کنم؟
 می خوام همین االن برم بیرون! جر تش رو داری؟نسیم نگاهی به پشت سر ماهان انداخت .گیج بود ولی می دونست باید از این
خونه بیرون بره .تو یه حرکت ناگهانی م س تقیم به طرف در دو ید .با اینکه
می دونسااات تا کوچه راه طوالنی ای داره .ماهان ساامتش هموم آورد و بند
کیفش رو کشید .نسیم کیف رو رها کرد و به دویدن ادامه داد .ماهان نزدیک در
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دساات نساایم رو گرفت و به ق کشااید .نساایم با دساات دیگه گلدون روی
نزدیک ترین میز تزیینی رو بردا شت و بلند کرد تا اگر الزم شد برای دفاع ازش
استفاده کنه .صورد ماهان از ًبانیت سرخ شده بود و دیگه شباهتی به اون
آدمی که ن سیم می شناخت ندا شت .داد زد :هر کاری کردم که د ست از سرم
برداری .خودد ول کن نیستی...
د ستش رو سمت داخل می ک شید و ف شار انگ شت هاش هر لحظه بی شتر می
شد .نسیم از درد ناله ای کرد و گلدون رو پشت گردنش کوبید .صورد ماهان
تو هم رفت و دادی زد .چرخید و با دیدن گلدون توی دست نسیم ًبانی تر
گفت :بگو باهاد چکار کنم لعنتی؟!!
گلدون رو از دستش کشید و روی زمین انداخت .صدای شکسته شدن فرف
نفیس چینی توی فضااا پیچید .نساایم با تقش به دساات ماهان چنگ انداخت و
فریاد زد .به امید اینکه صداش به گوش کسی برسه .این دیوونه که از خواهرش
نگذ شته بود ممکن بود هر بشیی سرش بیاره! ماهان که از تقشی ن سیم کشفه
شده بود دوباره داد زد :اگر می دون ستم قراره به اینما بک شه هیچوقت کارن
رو سمتت هل نمی دادم.
 ولم کن ماهان! می خوای به جرم هاد اضااافه بشااه؟ پلیس همه چیز رو میدونه! به کارن هم گفتم که اینمام!
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 لعنتی!! ...چی بهشون گفتی؟ ماهان! دیگه تموم شااد ...بیشااتر از این خرابش نکن! می تونی جرمت رو تاحد تحریک به خودکشی پایین بیاری .بذار من برم.
ماهان چیزی زیر ل گفت و پلک هاش رو روی هم فشااار داد .صاادای نفس
های تند و خ شنش به گوش ن سیم می ر سید .ن سیم از حواس پرتیش ا ستفاده
کرد تا سا دش رو بیرون بکشه ولی ماهان دوباره به خودش اومد و دستش رو
داخل جی شلوارش فرو برد .نسیم از ترس چیزی که قرار بود بیرون بیاد جیک
کشاید و چشام هاش رو بسات .انتظار داشات لبه ی تیز کاتری زیر گلوش رو
لمس کنه اما هیچ اتفاقی نیفتاد .بعد از چند نانیه چشم باز کرد و به جای کاتر
موبایل ماهان رو جلوی صااورتش دید .نمی دونساات باید چه کس العملی
نشون بده .ماهان با صدایی که انگار از چاه بیرون می اومد گفت :ببین!
آروم سا د نسیم رو ول کرد و نسیم هم انگشت هاش رو از دور بازوی ماهان
ً
بردا شت .فاهرا او ضاع کمی آروم شده بود ولی وح شت هنوز ته دل ن سیم رو
خالی می کرد .نمی تونست بهش ا تماد کنه .ماهان دوباره با اخم اصرار کرد:
ببین!!
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موبایل رو از دستش گرفت و دکمه ی پلی ویدیوی روی صفحه رو لمس کرد.
د
فیلم پخش شد .تًویر زنی که با پالتوی سفید و موهای لخت و پریشون روی
شونه هاش روی پل زیبایی ای ستاده بود و با لبخند برای دوربین د ست تکون
می داد .جلوتر اومد و نسیم صورتش رو تشخیص داد .یزاله بود .رو به دوربین
گفت :سشم ماهان!
بعد خم شد .زاویه ی دوربین هم تغییر کرد .یزاله دست های کوچیک پسربچه
ای رو گرفت و سمت دوربین کشید .با لبخند بهش گفت :سشم کن!
کامیار دست تکون داد و یزاله رو به دوربین ادامه داد :دایی ما حالمون خوبه...
اینما خیلی قشاانگه .فقچ دلمون برای دایی جون تنگ شااده .مگه نگفتی موق
آدم برفی ها میای؟
به کامیار گفت :ب و س بفرست!
کامیار خندید شال گردنش رو پایین کشید و ب و س فرستاد .کسی که پشت
دوربین بود خندید و دوربین رو سمت صورد خودش برگردوند .یه زن بلوند
با چشم های روشن بود.
-

don’t worry mahan! I’ll keep them safe. Just come back

please
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دوباره هر سه با خنده تکرار کردندplease :

و یدیو قه شاااد و نساایم با گیمی به صااورد ماهان زل زد .ماهان گفت:
تاریخش رو ببین! ...کس های کامیار رو تو اتاقشااون دیدی این همون بچه
ی چهارساله است؟
نساایم آب دهانش رو قورد داد .تاریخ فیلم مال همین ساااه هفته پیش بود.
کامیار هم بزره شده بود .گوشی از دستش افتاد و ماهان روی هوا گرفتش.
نساایم تلو تلو خورد .نمی تونسااات با تمرکز فکر کنه .ماهان بازوش رو نگه
داشت و سمت یکی از مبل ها حرکتش داد .نسیم نشست و به نقش های فرش
زیر پاش خیره شد .مهمئن نبود تو حالی باشه که بتونه هیچ جور توضیحی رو
ه ضم کنه ولی ماهان رو به روش ن ش ست و با آرام شی که به د ست آورده بود
گفت :یزاله و کامیار نمردند .مرگشون رو از روی یکی از پرونده هام تو کانادا
بازسااازی کردم 9 .ماه از برگشااتنم به ایران می گذشاات که دیگه مهمئن شاادم
باید یه کار اساسی کنم.
 -من نمی فهمم.
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ماهان چشم هاش رو بست و روی صورتش دست کشید آهسته گفت :باورم
نمیشه ممبور شدم به تو توضیح بدم!! فکر کردی من قاتلم!!
با تاسف سر تکون داد .نسیم گفت :حرف بزن! من نمی فهمم.
ماهان با کشفگی دسااتش رو توی هوا تکون داد و به حرف اومد :یزاله داشاات
زیر ف شار دیوونه می شد .نمی خوا ستم ک سی بویی ببره مخفیانه براش دارو
ً
می گرفتم می بردمش روانکاوی ...اگر کسی می فهمید مخًوصا پرونده ی
ق بل از ازدواجش رو ...نوع بی ماریش رو ...ب عد از طشق هیچ حق و حقوقی
بهش تعلق نمی گرفت.
 کارن که بیماریش رو می دونست. نه قبل از ازدواج .وقتی شئم بیماری ود کرد تازه کامل فهمید. ... برنامه ریزیم یک سال و نیم طول کشید .تا تونستم آشنا پیدا کردم .آشناهایپدرم پدر یزاله ...باید خواهرم رو از دست اون آشغال نماد می دادم.
 -مگه میشه؟ برگه ی پزشک قانونی! اورژانس! پلیس!
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 به همون نگهبان که دنبالش افتادی و زنگ زدی به مادرش...م کث کرد تا به نساایم بفهمو نه از ه مه چیز باخبره .ادا مه داد :گفتم وقتی
هواپیمام بلند شااد اسااتخر رو آماده کنه .باید به یزاله و کامیار یه نوع ماده ی
بیهوشی تزریق می کرد که نبض و ضربان و تنفس رو تا آخرین حد پایین بیاره.
زمانبندی و دوز خا صی دا شت که از دکتر گرفته بودم .می خوا ستم کارن فقچ
یه بار هر دو تاشااون رو ببینه و قبول کنه .اگر زیاد ساار صااحنه می موند می
فهمید .یه د وا راه انداختم که حواسااش پرد بشااه .اورژانس مال نزدیک ترین
بیمارستان بود .بیمارستانی که پدر یزاله اونما کار می کرد .با پزشک اورژانس
آشاانا بودم .خودش ترتی همه چیز رو داد .همه از وضاای بودن کارن باخبر
بودند .ک سی نبود که ندونه داماد شکوهی چمور آدمیه .ازش خوا ستم بعد از
رساایدنشااون به بیمارسااتان مره رو ا شم کنه ...تو پزشااکی قانونی رشااوه ی
سنگینی دادم که با خودک شی روش سرپوش بذارند و پرونده رو بفر ستند بره.
طرف فکر می کرد ماجرا ساایاساایه!! یزاله و کامیار رو هم بعد از مراقبت های
اولیه منتقل کردم تو یه آپارتمان تا آب ها از آسیاب بیفته.
نسیم که ماد صورد ماهان شده بود زیر ل گفت :به همین راحتی؟!
... -
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 مردم چی؟ به همه گفتم به خاطر خودکشی می خوام مراسم بی سر و صدا باشه .فقچدو تا ساانگ توی مقبره اضااافه کردم ...حتی بدون اطشع دفتر قبرسااتون .دو
سا ت طول کشید!
 اگر کارن تهران می موند چی؟ اگر پیگیر می شد؟ من دو سااال با کارن زندگی کردم .همه ی واکنش هاش رو میشااناختم .میدونسااتم تا پای مشااکلی وسااچ میاد فرار می کنه و دردساار رو میندازه گردن
بقیه ...پدر و مادر زنش مردند زنش رو تنها گذاشت .مریضی زنش ود کرد
ولش کرد .بعد از هر د وا می زد بیرون و چند روز نمی اومد .حاال هم که می
بینی به خونه ی جدید فرار کرده و هیچ کدوم از وساایلش رو نبرده حتی لباس
هاش.
پوزخند زد و ادامه داد :کار کارن همینه شااونه خالی کردن! فرار کردن از هر
چیزی به جز شغل لعنتیش!
... -
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 ریساااک بزرگی بود ولی جواب داد .اگر هم جواب نمی داد چیز ز یادی ازدساات نمی دادیم .تبدیل می شااد به یه خودکشاای نافرجام ...کارن به هر حال
حضااانت کامیار رو می گرفت .از وکیلش شاانیده بودم که می خواد مریضاای
یزاله رو بهانه کنه اجازه ی دیدن کامیار رو بهش نده .با یه خودکشاای نافرجام
حداقل می تونستیم قاضی رو نرم تر کنیم که به ضرر یزاله رای نده.
 این حرف ها ...خ  ...ن با ید ق بل از ازدواج بی ماری رو ازش مخفی میکردید!
ماهان به پشتی صندلیش تکیه و چشم هاش رو مالش داد .بعد دوباره به حرف
اومد :هدف کارن دور کردن کامی از خهر نبود!!! تو فکر می کنی به اون بچه
اهمیتی می داد؟ وقتی من رساایدم ایران یه بچه رو دسااتم مونده بود که مادرش
ً
کم آورده بود و مش بابا نداشااات!!! من بودم که بزرگش کردم .دکتر بردنش
گردش بردنش رسیدگی به خورد و خوراکش وقتی پرستار نبود...
نسیم با انکار سر تکون داد .و آهسته گفت :من ...من هنوز نمی تونم باور کنم.
 چرا؟... -
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1165

 خواهرم داشااات با یه حیوون زندگی می کرد که فقچ دنبال موقعیت پدرشبود ...اون مرد بیچاره واسه بستن دهنش مدام باغ و ملک به نامش می زد .این
ها رو بهت گفته؟
 ... تو هر سوراخی یه زن قایم کرده بود .تو ویشیی که از پدرزنش باج گرفته بودهر ماه پارتی می گرفت .حتی از زنی که من باهاش قرار میذاشااتم نگذشاات.
می خواست هر دومون رو بچزونه!
 انقدر بی انًافی نکن! از این خبرها هم نبود! تو چی می دونی؟ ده سااال یزاله رو بازی داد ده سااال زجرش داد تا حددیوونگی! ...خواهرم می خواساات یه زندگی جدید داشااته باشااه .یه آدم جدید
بشااه .درس بخونه کار کنه .من هم بهش قول دادم هر کاری ازم بربیاد انمام
بدم.
 -قاچاقی بفرستیش بره؟
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 به یه جا ل پول دادم تا براش یه هویت جدید درساات کنه ...فرسااتادمشراق بعد هم دوستم بردش کانادا.
ن سیم نگاهش رو سمت دیگه ای چرخوند .این شوک از شوک زلزله هم بدتر
بود .ساارش تیر می کشااید کارن بهش گفته بود مسااکن نخوره ولی درد بهش
اجازه ی نشااسااتن نمی داد .ساامت کیفش رفت و قرو در آورد .ماهان در
حالیکه جای ضربه ی گلدون رو روی گردنش ماساژ می داد بلند شد و گفت:
براد آب میارم.
ن سیم م شغول قدم زدن توی سالن شد .تنها چیزی که و سچ این همه دروغ و
فری و تنفر بهش امید می داد زنده بودن کامیار بود .کارن می تونست دوباره
ب غ لش کنه ...با فکر کارن اخم کرد .این چه زندگی گندی بود که تا همین
یه سال پیش برای خودش درست کرده بود؟! ماهان با لیوان آب برگشت و نسیم
قرو رو خورد .ماهان لیوان رو گرفت و گفت :کارن به ما اهمیتی نمی داد ما
ً
هم بهش اهمیتی ندادیم ...تو واقعا از کشنتری اومدی؟
نساایم به شمت منفی ساار تکون داد .در وض پرسااید :اگر این همه مخفی
کاری کرده بودی دیگه دادگاه رو چرا راه انداختی؟
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 بعد از چهلم هر کی من رو می دید حرف از شااکایت کردن می زد .خودموک یل بودم ...اگر کاری نمی کردم خیلی تو ذوق بود .تازه ...کارن هم خیلی
ریلکس برگشااته بود ساار کارش انگار نه انگار دو نفر مردند .می خواسااتم
زندگیش به هم بریزه .یه در صد سختی های یزاله رو تحمل کنه .می دون ستم
مدارک و شااهدها انقدر قوی هساتند که تو همون مرحله ی اول اد ا رد بشاه
ولی به هر حال رو زندگیش تانیر میذاشت.
ن سیم آهی ک شید .این همه فامیل و دو ست و همکار همه بی شتر از یک سال
سر کار بودند .ماهان دوباره سکود رو شک ست :بدم نمی اومد مثل سگ از
دانشگاه و بیمارستان پرتش کنند بیرون ...مردیکه ی یه ال قبای بی خانواده!
ن سیم ل باز کرد که حرفی بزنه ولی من ًرف شد .باز طاقت نیاورد و باالخره
گ فت :چهور ان قدر خونساارد حرفش رو می زنی؟ نمی بینی با هاش چ کار
کردی؟
 اون وقتی که جیک جیک م س تونش بود باید یادش می افتاد بچه ای همداره! بچه ای که با وجود بابای متخ ً ًش نمی تونه ش ادراریش رو کنترل
کنه و تو تخت داییش می خوابه.
نسیم برای لحظه ای پلک هاش رو بست و دستش رو روی ل هاش گذاشت.
بعد به خودش مسلچ شد و گفت :ندیدیش چهوری پرید تو کارون؟
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ابروی ما هان باال ر فت و روش رو برگردو ند .گ فت :اون ما دلم به حالش
سااوخت ...ولی قبلش با دکتر ممیدی حرف زده بودم .کاری نمی شااد کرد...
فقچ می خواستم تمومش کنم و برگردم کانادا.
به صااورد نساایم زل زد و ادامه داد :ولی مگه تو گذاشااتی؟ چند ماهه مدام
افتادی تو کار و زندگی من .هی سااوال پیچ می کنی! ...هی به این و اون زنگ
می زنی! ...این رو می خواستی؟
 هیچ می فهمی چی داری میگی؟ من رو ساارزنش می کنی؟ اونی که بازندگی و حرفه ی یه دکتر معروف این مملکت بازی کرده تویی! حاال طلبکار
هم هستی؟
ماهان ًبانی جلوتر اومد و گفت :هیچ کدوم از این ها ربهی به تو و زندگیت
نداره!!
 ولی شاید ربچ پیدا کنه. -پس خواستگاری کرده.
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ً
 تقریبا. مهمئنی قرار نیست پدرد رئیس جمهوری چیزی بشه؟نساایم نفسااش رو با حرو فود کرد .کارن با اون ازدواج حساااب شااده اش
آبروی خودش رو برده بود و چیزی این واقع یت رو وض نمی کرد .ما هان
ً
دو باره شااروع کرد :نمی دونم تو با کارن چکار کردی ...اصااش هم برام مهم
نیس ات چهوری تونسااتی روش تانیر بذاری ...اما این آدم کساای نیساات که با
یزاله زندگی می کرد .ممکنه وض شده با شه ولی چیزی از ه ن ا هش کم
نمیشااه! فکر می کنی اگر یزاله براش اهمیتی داشاات نه موقعیت پدرش نمی
رفت سااوابق پزشااکیش رو در بیاره؟ مریضاایش مال سااال ها قبل بود ...موق
ازدواج خوب شده بود.
نسیم حقیقت تلخ حرف های ماهان رو درک می کرد اما به این هم باور داشت
که سختی ها و از دست دادن ها شخًیت مردم رو وض می کنه .کارن کم
چیزی رو از دساات نداده بود .واضااح بود که تغییر می کنه .شاااید اگر یزاله
سرسخت تر بود و بیشتر تحمل می کرد اون دوران سرگردونی کارن که ناشی
از فشااار زیاد قبلش بود تموم می شااد و دوباره به راه اصاالی زندگیش برمی
گشت .شاید با هم می تونستند مشکشتشون رو پشت سر بذارند ...نسیم نمی
دونساات این بحث تا کما پیش میره اما سااوال هاش تمومی نداشاات .ساامت
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پنمره های رو به حیاط رفت و پرسااید :اصااش هیچوقت تو مرش کارن رو
دوست داشت؟
 ... دوست داشتن با اد ای مالکیت فرق داره! ... جدا کردن کسی از بچه اش...ً
 دقیقا کاری که کارن قًدش رو داشت! یزاله بدون کامیار با من نمی اومد...من هم نمی تون ستم ولش کنم .نمی تون ستم بذارم خواهرزاده ام با ک سی مثل
کارن بزره بشه.
نسیم نگاهش رو از پنمره گرفت و به ماهان دوخت .گفت :بدد هم نمی اومد
که یه مر با ذاب وجدان مره زن و بچه اش زندگی کنه .حتی نساارین هم
ً
حتما خودش رو مقًر می دونه!!
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ماهان حرفی نزد .نساایم دوباره برگشاات و کیفش رو از روی زمین برداشاات.
سمت در رفت ولی با صدای ماهان متوقف شد :چکار می خوای کنی؟
 تو چه انتظاری داری؟ حق رو به تو و خواهرد بدم؟ماهان حرکت کرد و جلوش ایسااتاد .با لحن مشیمی که همیشااه ازش سااراغ
داشت گفت :نسیم مادر رو از بچه اش نکن!
چیزی توی سینه ی ن سیم فرو ریخت .از این زاویه نگاه نکرده بود .با چهره ی
گرفته گفت :پدر رو جدا کنم؟
 باور کن اگر نممان هم به جای من بود و از دسااتش برمی اومد صااد بارهمین کار رو کرده بود.
نساایم می دونساات که از نممان کله خراب هم همچین کاری بعید نیساات.
ماهان ادامه داد :خیلی ها تو ماجرا درگیرند .زندگی خودشون و خانواده هاشون
وابسته به این جریانه .شغلشون رو از دست میدند.
... -
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 حکم ر شوه و صحنه سازی و جعل برای من و خواهرم می برند .یزاله هنوزدرگیر بیماریشه ...حقش نیست بیشتر از این زجر بکشه.
 ... کارن که ادد کرده ولی همه ی دلخوشاای یزاله کامیاره .جداشااون کنیً
واقعا خودکشی می کنه.
 ولی کارن... آره! من هم وقتی تو کارون دیدمش ناراحت شدم .گفتم سری تر برم و بذارمزندگیتون رو کنید...
نسیم پوزخند زد و سرش رو چرخوند .ماهان دوباره به حرف اومد :اون کس
ها کار من نبود.
... -
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 کارن االن فراموش کرده .می خواد با تو زندگی کنه ...حتی جلوی پرچمیبراد قهرمان بازی در آورد .دیگه چی می خوای؟ شانست رو باهاش از دست
نده .ما هم قول میدیم پامون رو کامل از زندگیتون بکشیم بیرون.
 می فهمی چی از من می خوای؟ این به نف همه سااات .بیشااتر از همه کارن .فکر می کنی اگر بفهمه چیمیشااه؟ بهت مژدگونی میده؟ نه! نه زیزم! تازه میفته دنبال انتقام و شااکایت از
من و یزاله ...کامیار بدون مادر می مونه ...زندگی خودتون هم جهنم میشااه.
کارن کامیار رو زنده ببینه میشه همون آدم آشغال سابق ...فکر می کنی خودش
این رو می خواد؟ نذار این همه زحمتی که براش کشیدی هدر بره.
 ماهان! این که تًمیم من نیست .خیال می کنی من وحشت نکردم؟ پس خرابش نکن! وقتی ب چه اتون رو ب غ ل بگیره دی گه یادش نم یادکامیاری هم بوده.
 چهور دلت میاد این حرف رو بزنی؟ -حقیقت همینه! خودد هم می دونی...
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ن سیم د ست هاش رو م شت کرد .گلوش خ شک شده بود و همچنان سردرد
داشت .ماهان اضافه کرد :کامیار رو ببینه تو رو فراموش می کنه.
نسیم توی فکر فرو رفت .این ماجرا روی زندگی همه تانیر میذاشت .پای یزاله
دوباره به زندگی کارن باز می شد .کامیار بهانه ی مادرش رو می گرفت .کارن
برای جبران یک سااال از دساات رفته خودش رو وقف کامیار می کرد ...حال
یزاله بهتر شده بود و کارن ممکن بود به خاطر کامیار دوباره ...با این تًوراد
سرش رو تکون داد و سمت در رفت .ماهان گفت :نسیم من نمی تونم تو چشم
های خواهرم نگاه کنم و بگم همه ی رویاهاش به باد رفته.
 ... نسیم خواهش می کنم!نسیم از همون جا داد زد :باید روش فکر کنم.
همین که پاش رو از در بیرون گذاشاات متوجه بارون شاادید شااد .بحث با
ماهان انقدر داغ بود که این چیزها حواس هیچ کدوم رو پرد نمی کرد .از طول
ایوان گذشت و بقیه ی راه رو به سر ت طی کرد تا بدون چتر زیاد خیس نشه.
با بی شترین سر ت خودش رو از این خونه ی نفرین شده بیرون انداخت .باید
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به خونه می رفت و خوب فکر می کرد .باید شاارایچ همه رو بررساای می کرد.
کامیار یزاله کارن و حتی خودش .می تونست حداقل یک سال حرفی نزنه تا
به زندگی خودشون سر و سامون بدند .کارن هنوز چیزی از ازدواج نگفته بود و
ورود ناگهانی کامیار ممکن بود برای همی شه ساکتش کنه .چرخید که سمت
خیابون اصلی راه بیفته ولی با دیدن کارن درست رو به روش در جا میخکوب
شد .سر تا پاش خیس بود و با چ شم های سرخ شده نگاهش می کرد .ن سیم
بعد از گذروندن ف شار و سردرد چند دقیقه پیش بی خیال کنترل و خون سردی
شااد و زیر گریه زد .کارن جلوتر اومد و با صاادای گرفته ای پرسااید :این همه
تردید و پس زدن به خاطر آقای ممنون بود؟
 کارن! از جنتلمنی مثل ماهان نمی تونی دل بکنی؟!گریه ی نسیم بیشتر شد و کارن در حالیکه جلوتر می اومد گفت :نگران نباش!
من نمی خوام ممبورد کنم ...اگر قراره چیزی رو به زور نگه داریم ولش کنم
بهتره!
بعد برگ شت و سمت ما شینش رفت که زیر درخت پارک شده بود .نه! ن سیم
برای ت ًمیم گرفتن احتیاجی به فکر کردن ندا شت .قرار نبود چیزی رو به زور
ً
نگه داره .قبش تو همین موقعیت قرار گرفته بود و با بدترین ت ًمیم وحید رو به
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خاطر پنهانکاریش از دسااات داده بود نباید دو باره با یه پنهانکاری دیگه
اشااتباهش رو تکرار می کرد .ده سااال بزرگتر نشااده بود که یک بار دیگه مثل
همون دختر همده سااااله مل کنه ...حتی اگر این حقیقت تمام زندگیش رو
زیر و رو می کرد! دنبال کارن دوید و گفت :صبر کن!
 ... کارن! چی می خوای؟! از کی اینمایی؟ از وقتی تاکسی اینما پیاده اد کرد.ن سیم د ستش رو روی بازوی کارن گذا شت و برش گردوند تا به صورتش نگاه
کنه .می دون ست اتفاقاد اخیر و ضربه ی شغلی کارن با ث این بهانه گیری
های الکی شده.
 -کارن!
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کارن پوزخندی زد که سرخی چشم ها و گرفتگی صداش رو پنهان کنه گفت:
با هر کی می خوای برو! ...من نمی خوام شقم رو اذیت کنم...
بغض نسیم دوباره شکست و گریه اش بیشتر شد .ابروهای کارن توی هم رفت
و چشم هاش دقیق تر شد .نسیم گفت :می خوام ...یه خبر خوب بهت بدم...
به خودد مسلچ باش!
 چی شده؟! کارن همه چیز درست شد.همه چیز برای کارن درساات شااده بود ولی نساایم نمی تونساات جلوی اشااک
هاش رو بگیره .می دون ست برای خودش هیچ چیز دیگه مثل قبل نی ست .می
دونساات رابهه اش با کارن به پیچیده ترین حالت ممکن رساایده .کارن هنوز
گیج نگاهش می کرد .د ستش رو روی گونه ی ن سیم گذا شت و پر سید :چی
داری میگی؟
نساایم هنوز هم کنترلی روی اشااک هاش نداشاات .کارن با نگرانی بیشااتری
گفت :گریه نکن! حرف بزن! ماهان کاری کرده؟!
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 کارن! ...دنیا باالخره اون چیزی که می خواستی رو بهت برگردوند... درست حرف بزن لیلی! من نمی فهمم.نسایم دساتمال توی جیبش رو روی بینیش کشاید و در حالیکه ساعی می کرد
گریه رو تموم کنه جواب داد :یادته تو کمپ گفتی چی می خوای؟
دساات کارن پایین افتاد و منتظر موند .نساایم ادامه داد :کامیار زنده اساات .هر
دوشون زنده اند ...این ها همه بازی ماهان بوده.
کارن همچنان به صورد ن سیم خیره شده بود و حرفی نمی زد .صدای بارون
موسیقی متن این کوچه ی خلود بود.
 کارن متوجه شدی؟ همه اش دروغ بود ...از اول دروغ بود.دست هاش رو دو طرف صورد ناباور کارن گذاشت و تکرار کرد :کامیار زنده
است .پسرد زنده است .تو کانادا زندگی می کنه.
دوباره ا شک راه خودش رو باز کرد و ن سیم نمی دون ست به حال کی داره گریه
می کنه؟! وقتی یریبه ای به بچه ها شااکشد تعارف می کنه می ترسااند و
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خودشااون رو ق می کشااند .چون با همون ذهن کودکانه هم می دونند
زندگی انقدر بی رحمه که هر مهربونی اضااافه ای تاوان سااخت تری داره...
کارن هم شبیه بچه هایی نگاه می کرد که شکشد رو می خوان اما نمی گیرند.
نسیم قدمی به جلو برداشت تا مهمئن ترش کنه :کامیار...
اما زانوهای کارن سست شد و به در ماشین چنگ انداخت تا سقوط نکنه .بعد
خودش رو رها کرد و آروم آروم روی آ سفالت خیس کوچه ن ش ست .ن سیم به
برخورد قهره های بارون با صااورد مبهود و دسااات های بی جونش خیره
شد ...هیچ حرفی برای گفتن نداشت.
53
قبل از ورود به سالن لیلی آروم پرسید :اگر می خوای برگردیم!
 نه کاریش نمیشه کرد.و به اطراف چشاام چرخوند .هر طرف ده ای از آشااناها و همکارهاش جم
شده بودند .این مرا سم چیزی نبود که نا شر به نوان یه رونمایی کتاب ساده
قولش رو گرفته بود .هر چیزی بود به جز ساده!! اما کارن االن نمی تون ست جا
بزنه و برگرده .با هم وارد سااالن شاادند .به جای یه محفل کوچیک از دوساات
ً
های کارن و سااگرلو این یه مراساام کامش مومی بود .سااالن بزره تر از
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چیزی بود که برای یه رونمایی کتاب اساتفاده بشاه و حتی خبرنگارهای زیادی
گوشااه و کنار منتظر سااوژه بودند .لیلی اتوماتیک وار از کارن فاصااله گرفت و
کارن اخم کرد .تا کی این موش و گربه بازی ادامه پیدا می کرد؟
جمعیت سااالن رو پر کرده بود و بنرهایی با اساام کتاب و طرح جلد و کس
های کارن و سگرلو دو طرف ِسن نً شده بود .کارن ردیف اول رو نشون
داد و لیلی هم دنبالش اومد .توی مساایر چند نفر جلو اومدند و تبریک گفتند.
ً
فاهرا ناشاار هیچکس رو از قلم ننداخته بود .بعد از برمش شاادن کار ماهان و
یزاله همه ی نگاه ها رو به کارن بود و مگس های دور شیرینی برگ شته بودند.
حاال کارن قربانی یه صااحنه سااازی بود و دادگاه و جنمال های بعدش بی پایه
شناخته می شد .حتی کس ها هم تکذی شده بودند .به همین سادگی!
کارن همی شه از مرکز توجه بودن لذد می برد و سخنرانی های طول و درازش
تو کنگره ها و سمینارها گواهی می داد ولی امروز اینما بودن حالش رو به هم
می زد .صندلی رو برای لیلی آماده کرد و خودش هم نشست .به صورد لیلی
نگاه کرد صورد نماد دهنده اش ...چشم هاش به بنرها و نورپردازی ها بود
و حالت یمگینی روی چهره اش سایه انداخته بود .کارن پرسید :خوبی؟
 -آره .تو چی؟
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 من؟! بعد از ویدیو چتت با کامیار حرف نزدیم.لبخند بزرگی روی صورد کارن ن ش ست .تو ده روز گذ شته چند بار کامی رو
دیده بود و با هم حرف زده بودند .با کلی فاصله ولی زنده و سر حال .بیشتر از
یک سال بزره شده بود .برای کارن دست کمی از معمزه نداشت .کی فکرش
رو می کرد؟ کارن از برخورد کامی بعد از این همه وقت می تر سید .از را ست
و دروغ های احتمالی ای که توی گوشش خونده بودند ...ولی کامی از دیدنش
ذوق کرده بود .کامی با اون چشاام های آبی که می خ ندید .با این که کارن
هیچوقت براش با بای خوبی نبود .به لیلی جواب داد :هیچوقت بهتر از این
نبودم .همه اش رو به تو مدیونم.
لیلی لبخند زد .قل کارن با فکر اینکه ممکن بود تا آخر مر هیچوقت متوجه
این جریان ن شه ف شرده می شد .حق با لیلی بود همه چیز در ست شده بود.
کامیار زنده بود و به زودی به ایران برمی گشاات .مگه می شااد زندگی بهتر از
این هم بشاااه؟ چند نفر از همکارها برای تبریک اومدند .کارن از جاش بلند
شد با همه د ست داد و ت شکر کرد .حتی رئیس هم از راه ر سید .سگرلو که
صورتش یرق خو شحالی بود همراهش می اومد .انگار خوابش رو هم نمی
دید که جلسااه ی رونمایی کتابش انقدر پر ساار و صاادا تشااکیل بشااه .کارن
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پالتوش رو در آورد و د ست لیلی داد .به سمت رئیس ا شاره کرد و گفت :میرم
دکتر ممیدی رو ببینم ...االن برمی گردم.
لیلی پالتو رو گرفت و ساار تکون داد .کارن به طرف دیگه ی سااالن رفت .تمام
هفته ی گذ شته م شغول تو ضیح دادن به آدم های اطرافش بود که ناگهان حس
رفاقتشااون برگشااته بود .همه تماس می گرفتند یا برای تبریک یا برای ابراز
تأسف بابت این یک سال بازی خوردن .همه چیز خیلی پیچیده و می شده
بود .حتی آدم های این سالن .دکتر ممیدی با دیدن کارن نیمخیز شد که کارن
اجازه نداد و کنارش نشااساات .از اومدنش تشااکر کرد .دکتر جواب داد :وفیفه
بود ...تو یکی از بهترین دانشموهای منی.
کارن لبخند زد و آروم جوری که فقچ خودشااون بشاانوند گفت :با وجود شااما
حداقل یه نفر رو دارم که فقچ تو موفقیت ها سرایم نیاد.
و با چشم به اطراف اشاره کرد .دکتر زیر خنده زد و با سر به صندلی ب غ لش
ً
اشاره ی کوچیکی زد .سگرلو فاهرا خودش رو به نشنیدن زده بود .کارن برای
رف کدورد ها به طرفش دست دراز کرد و گفت :البته گفتم «حداقل».
سگرلو ابرویی باال انداخت و با لبخند نًفه نیمه ای دست داد.
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چهره ی دکتر ممیدی توی هم رفت و به حرف اومد :هنوز هم باورم نمیشاااه!
ً د
اصااش تو کتم نمیره! ماهان پساار نمیبی بود .اهل این گنگسااتربازی ها نبود!!
ً
اصش درکش نمی کنم.
کارن ساارش رو پایین انداخت و حرف هایی رو زد که فکر نمی کرد هیچوقت
کسی ازش بشنوه :من هم فرشته ی الهی نبودم دکتر! خودم رو مقًر می دونم.
رئیس د ستش رو روی شونه ی کارن گذا شت و حرفی نزد .کارن می دون ست
که تمام این ماه ها یه جور ممازاد برای راه وح شتناکی بوده که انتخاب کرده
بود .نتونسااته بود مثل یه مرد خانواده مشااکشد زن و بچه اش رو درک کنه و
برای حل شون تشش کنه .حتی به خودش و ا تبارش هم رحم نکرده بود .براش
اهمیتی ندا شت که با ت ًمیماد بی فکرش چه بشیی سر خودش و آینده اش
میاره .توی سردرگمی هاش یرق شده بود و به هر کسی حتی نسرین پناه برده
بود تا از م شکل ا صلیش فرار کنه .کارن زندگی ای که براش رقم خورده بود رو
نمی خواساات و به هر کاری دساات می زد تا از فکرش بیرون بره .حاال این ها
رو خوب می فهمید .اینکه کساای مره هویتش رو ترجیح بده فقچ برای دور
شدن از اون!
اما هیچ چیز نمی تونساات این سااال و ماه های از دساات رفته رو جبران کنه.
بهترین سال های زندگی کارن .نفس میقی کشید و دوباره با دو نفری که برای
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احوالررسی اومده بودند د ست داد .رئیس باالخره پرسید :می خوای با ماهان
ً
چکار کنی؟ فعش که با ونیقه آزاده .یه کرور رفیق وکیل هم داره.
و لبخند زد .کارن جواب داد :نمی دونم ...بدکاری با من کرده.
 حق داری .ولی... ... دختر و پسرخونده ی رفیق منند .دلم می سوزه براشون. یک سال و چند ماه از زندگی من رو جهنم کردند.دکتر سر تکون داد و کارن ا ضافه کرد :ولی اگر این کار رو نمی کردند همه ی
زندگیم جهنم می موند.
دکتر با گیمی به کارن خیره شد و پرسید :یعنی می خوای ...رضایت بدی؟
کارن کمی سکود کرد و بعد گفت :آره .ولی جرم هاشون جنبه ی مومی هم
داره.
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صورد دکتر خوشحال شد و با تایید نگاهش کرد .دوباره زیر ل زمزمه کرد:
با زندگی خودش قمار کرد.
و هر دو می دونستند ماهان حسابی گند زده.
کارن متوجه اومدن کسی شد و سرش رو برگردوند .جناب ناشر بود که کنارش
ً
نشااساات .کارن فورا گفت :به من نگفته بودید قراره انقدر شاالویش کنید! من
بیشتر از  15نفر د ود نکردم!! این ها کی اند؟
مرد بی خیال شونه باال انداخت و جواب داد :آشناهای من ...خودتون جناب
سگرلو خبرنگار...
 اما... چه ایرادی داره؟ سالن که فرهنگیه ...خرجی نداره.کارن پوزخند زد و مرد با لبخند بزرگی نادیده اش گرفت .همه به فکر مناف
خودشااون بودند .چند تا خبرنگار برای گرفتن وقت مًاااحبه جلو اومدند و
کارد رد و بدل شد .چه سوژه ای بهتر از زنده شدن مرده ها و قربانی شدن یه
پزشاااک معروف؟ کارن قرار بود به زودی مه رو هم باز کنه .با وجود این

1186
ً
مًاحبه ها و خبرها حتما سرش شلوغ تر از همیشه می شد .اما حس میبی
دا شت و می خوا ست زودتر این حا شیه ها رو از دور و برش کنار بزنه .ممری
برای مقدمه چینی باال رفت و سر و صداها خوابید .مرد شروع به صحبت کرد.
میز و صندلی های روی سن آماده و مرت بود تا درباره ی کتاب گفتگو ب شه.
همه چیز طبق برنامه پیش می رفت کارن مشااغول آماده کردن تبلت و برگه
های نهقش شد که سر وقت باالی سن بره.
ن سیم از این تنهایی اح ساس بدی دا شت .از اینکه با پالتوی کارن توی ردیف
اول نشااسااته بود و هر کساای که رد می شااد نگاه معناداری بهش مینداخت.
برگ شت و توی سالن چ شم چرخوند تا انری از ن سرین پیدا کنه اما نمی شد
ک سی رو توی این شلویی پیدا کرد .ن سیم دو باره سمت صحنه چرخید .بعد
نگاهی به کارن انداخت که به نظر خوشااحال بود .با همه دساات می داد و می
گفت و می خندید .اتفاقی که کارن رو سر راه نسیم قرار داده بود حاال یه دروغ
ً
محض بود .انگار ا صش وجود ندا شته .آ شنایی ای که با دروغ شروع شده و
حاال هم به ته خچ رسیده بود.
پسر و زن سابقش زنده بودند به زودی شروع به طبابت و جراحی می کرد و به
دان شگاه برمی گ شت .کارن به معنای واقعی کلمه به زندگی ادی گذ شته اش
برگ شته بود .ن سیم به اطراف و ردیف هایی که توی دیدرس بود نگاه کرد .همه
مشغول گوش دادن به حرف های مرد باالی صحنه بودند .خبرنگارها هم گاهی
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فیلم و کس می گرفتند .برای اولین بار از خودش پرسااید که اینما چکار می
کنه؟! از این به بعد برای کارن چه فرقی می کرد که روانکاو چند ماهه اش رو
ً
دوباره ببینه یا نه؟! مخًااوصااا که توی این ده روز روحیه و حرف هاش مثل
ساااابق نبود .نساایم نگاهی به خودش انداخت جایگاهش کنار کارن به جز
«همون زن ِ توی کس ها» کما بود؟! توی بی ربچ ترین نقهه ی ممکن به
این مراسم!
سوزش ا شک رو پشت چشم هاش حس کرد .آیا همین کافی نبود که کارن به
زندگی نرمال برگشااته و انقدر تغییر کرده؟ باید بیشااتر از این می خواساات؟
نفسش رو با آه بیرون فرستاد و از جاش بلند شد .اهمیتی نمی داد به کما میره
اما جایی نمی نشااساات که مهمئن نبود جایگاهشااه .به طرف خروجی سااالن
رفت .جو البی و راهروها آروم و نیمه رو شن بود .از شی شه ها می شد آ سمون
خاکستری ًر رو دید .سمت در محوطه حرکت کرد که انتهای یکی از راهرو
ها بود ولی با صدایی از پ شت سر متوقف شد .به ق چرخید و چهره ی پر
از سوال کارن رو بررسی کرد .داشت به طرفش می اومد .آهسته پرسید :کما؟
 خونه! وسچ مراسم؟؟ً
 -بعدا براد گل می فرستم!
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کارن که بهش رسیده بود با اخم گفت :پالتوی من رو کما می بری؟!!
نسیم تازه متوجه سا دش شد و با لبخند بی جوونی پالتو رو به طرفش گرفت.
کارن د ست دراز کرد به جای پالتو مچش رو گرفت و سمت خودش ک شید.
نساایم قدمی به جلو برداشاات و با تعم به صااورد کارن خیره شااد که انگار
ً
ا صش متوجه زمان و مکان نبود .کارن کمی خم شد و جلوی صورتش گفت:
حواسم هست که همه اش داری طفره میری!!
نساایم دسااات دیگه ی کارن رو روی کمرش حس کرد و با گیمی به ورودی
سالن نگاه انداخت .گفت :کارن! ...االن یکی میاد!!
 حواسم هست که همه اش فاصله می گیری!!ب و ساااه ی کوتاهی گرفت و گ فت :کلی حرف داریم .تو هم که به روی
خودد نمیاری.
ب و سه ی دوم طوالنی تر بود .نسیم دستش رو روی شونه ی کارن گذاشت
و بی خیال شرایچ چشم هاش رو بست .با صدای تشویق از داخل کارن ق
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کشااید و گفت :بذار این مسااخره بازی ها تموم بشااه میریم حرف می زنیم...
خ ؟
نساایم ساار تکون داد و کارن گفت :من باید برم رو ِساان ...تو هم برمی گردی
سالن پیش پدر و مادرد! خ ؟ جایی نمیری ها!

بعد دستش رو به طرف در سالن کشید .نسیم پرسید :پدر و مادرم؟!!!
به در ر سیدند و کارن جوابی نداد .فقچ ن سیم رو به داخل هل داد و با چ شم و
ابرو شااکلکی درآورد .بعد به مردم لبخند زد و م س تقیم ساامت پله های
صحنه رفت .ن سیم با دقت بی شتری ردیف ها رو چک کرد و باالخره صورد
پدر و مادرش رو دید که دستشون رو تکون می دادند .نسیم گیج شده بود ولی
سری به طرفشون رفت .نمی دونست برای چی باید اینما باشند! با ذرخواهی
از جلوی صندلی ها بور کرد و خودش رو بهشون رسوند .کنار پدرش نشست
و گفت :اینما چکار می کنید؟ چی شده؟
فروغ با صدای آهسته جواب داد :د وتمون کرد.
و با د ست به کارن ا شاره زد که صداش توی سالن پخش می شد .ن سیم به
صورد پدرش خیره شد .بشفا صله بعد از باخبر شدن از کار ماهان باها شون
ً
تماس گرفته بود و همه چیز رو تعریف کرده بود .احتماال خبر رو از جاهای
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دیگه هم شنیده بودند .محمد با آرامش به صحنه نگاه می کرد .ن سیم پر سید:
بابا چرا د وتش رو قبول کردی؟ این همه راه!!!
فروغ :می خواستیم بیاییم ببینیمت .این بهانه شد.
نسیم :ولی...
فروغ :دو ش ا پیش زنگ زد به باباد یک سااا ت حرف زدند .شااماره رو تو
دادی؟
نسیم :نه .نمی دونم چهوری پیدا کرده.
فروغ :شاید از گوشیت برداشته!
و با لبخند ابرو باال انداخت .محمد گفت :هیس!
نسیم آروم تر ادامه داد :بابا!
محمد به حرف اومد :د ود کرد ...ما هم اومدیم.
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نسیم به صندلی تکیه داد و بحث رو برای بعد گذاشت .می دونست پدرش بی
دلیل نیومده .دوساات کارن داشاات در مورد مبحثی که مساائول نوشااتنش بود
حرف می زد .با اشاااره ی کارن کساای از پله های صااحنه باال رفت .صااورد
کارن پر از آرامش و ا تماد به نفس بود .فا صله زیاد نبود و می شد با جزئیاد
دید .به جلو خم شااد و جر ه ای آب خورد .بعد زیر گوش کساای که باال رفته
بود چیزی گفت .نسیم دستش رو زیر چونه زد و به چهره اش خیره شد .چهره
ی مردی که این همه بشتکلیفی رو به زندگی بی دیدیه اش تحمیل کرده بود.
کارن دوباره جمله ی دیگه ای گفت و بعد توجه اش رو به ادامه ی صحبت ها
داد.
یک دقیقه بعد همون ک سی که از صحنه پایین اومده بود کنار صندلی فروغ
ایستاد و رو به نسیم آهسته گفت :ذر می خوام! خانوم محسنی؟
 خودم هستم. دکتر خواستند موبایلشون رو از جی پالتو بدید. بله .االن.ن سیم جی های پالتو رو گ شت اما موبایلی نبود .جی ب غ ل رو هم چک
کرد و بعد گفت :اینما موبایلی نیست .مهمئنید؟
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 بله .یه بار دیگه دقت کنید!نساایم نفسااش رو فود کرد و دوباره جی ها رو گشاات .بعد چیزی رو که به
دستش خورده بود بیرون آورد و گفت :هیچی نیست .فقچ همینه.
اما مرد جوون دا شت لبخند می زد .ن سیم به پدر و مادرش نگاه کرد که اون ها
هم لبخند می زدند .ساار در نمی آورد .به جعبه ی توی دسااتش نگاه کرد .یه
قل چرم و مخمل ساافید که فقچ یه چیزی می تونساات توش باشااه .صاادای
فروغ رو شنید :بازش کن!
 مگه من فضولم؟محمد هم به جعبه اشاره کرد و گفت :باز کن!
ً
نساایم با شاانیدن این حرف از پدرش واقعا تعم کرد .با تردید به جعبه نگاه
انداخت و بازش کرد .یه انگشتر فریف و زیبا بود با تک نگین درشت و خوش
تراش .مرد جوون با خنده ی آرومی «با اجازه» گفت و از صندلی ها دور شد.
نسیم هم از حرکت کارن خنده اش گرفته بود .انگشتر رو بیرون آورد و با لبخند
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نگاهش کرد .حال خوشی داشت ولی نمی خواست شبیه هول شده ها به نظر
برسه .به پدرش نگاه کرد و گفت :نمی دونم چکار کنم!
فروغ با خنده سر تکون داد محمد بدجوری ابروش رو باال فرستاد و خیره نگاه
کرد .نسیم دوباره گفت :جدی میگم! هنوز نمی دونم.
محمد نگاهی به فروغ انداخت و با اخهار گفت :فقچ التماس می کنم ک سی
از فامیل ها نفهمه! حیثیت  60ساله ام با این خواستگاری دخترم به باد میره!
گوشه ی لبش خنده بود .فروغ جواب داد :الزم نیست من چیزی بگم ...همون
روس زیزد واسه یه ایل و طایفه بسه!
نساایم بحث رو فراموش کرد و به انگشااتر خیره شااد .بعد به صااورد توی نور
کارن که حاال سااکود کرده بود و چشاامش این طرف بود .هنوز خیلی حرف
های نگفته داشااتند .تکلیف کامیار هم مشااخص نبود ...ولی می دونساات که
دوست نداره هیچوقت از زندگی کارن بیرون بره .صدای آروم پدرش رو شنید:
شرایهش خیلی وض شده .همه رو برام تو ضیح داد .االن یه بچه داره ن سیم!
اگر نمی تونی کنار بیای انگشااتر رو برگردون! هیچ اجباری نیسااات .فقچ به
خودد و زندگیت فکر کن!
 -شما دیگه از دست من دلخور نیستی؟
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 نه ...وقتی قبول کردم تنها زندگی کنی اختیارد رو هم دست خودد دادم.نساایم لبخندی زد و پدرش ادامه داد :آدم بدی به نظر نمیاد .ما زیاد تحت تانیر
ماهان قرار گرفته بودم .اون هم که...
با تاسف سر تکون داد .اضافه کرد :چکار می خوای کنی؟
نساایم دوباره ساامت کارن نگاه کرد .صااداش در حال پخش بود :بله روی یه
کتاب نمیشااه زمان تالیف گذاشاات چون مهالعه و تحقیق از خیلی وقت پیش
شروع میشه...
با دیدن چشاام های زوم کرده ی نساایم ناگهان به خنده افتاد و همهمه ی
کوتاهی بین جمعیت ایماد شااد .چند نفر ِ روی صااحنه تعم کرده بودند.
ده ای هم ساامت نساایم نگاه می کردند .فروغ و محمد آروم می خندیدند و
ن سیم می خوا ست پ شت صندلی ها قایم ب شه .کارن خودش رو کنترل کرد .با
تک ساارفه ای خیلی ادی ادامه داد :بسااترسااازی انمام میشااه و ...اووووم...
ً
ً
نهایتا چیزی می شه که ارزش چاپ دا شته با شه .یک کتاب مخ ًو صا کتاب
های لمی چند جلدی حاصاال مر حرفه ای مولف هاشااه نمیشااه زمان
تعیین کرد.
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همکار کارن و مرد مساان کنارش هم تایید کردند .ممری بعد از چند نانیه
سکود پرسید :بله ...بعد از این همه صحبت لمی و تخًًی اجازه هست
یکی دو تا سوال مومی تر هم مهرح بشه؟
ً
مخاطبش کارن بود که فرف چند لحظه حالت صورتش کامش وض شده بود
و حاال اخم داشت .اما جواب داد :خواهش می کنم.
 آقای دکتر اتهاماد کذب و پخش یه سااری اطش اد شااخًاای به قًاادتخری شما روی کار این کتاب تانیر داشت؟
کارن چند نانیه توی سکود فقچ نگاهش کرد بعد کوتاه گفت :بله .تا حدی.
ً
مرد که فاهرا منتظر جواب مفًااال تری بود .نگاهش رو به جمعیت داد و به
حرف اومد :آقای دکتر ماه ها ست که با موس سه های خیریه همکاری دارند...
حتی تو زلزله ی آذربایمان هم حضور فعال داشتند.
چند ضربه ی د ست توی سالن پخش شد و بعد بقیه هم شروع به ت شویق
کردند .نساایم به صااورد کارن زل زده بود که انگار هر لحظه ممکن بود بلند
ب شه و سالن رو ترک کنه .وقتی صدای کف زدن خوابید .ممری با لبخند ادامه
داد :اجازه داریم تبریک بگیم آقای دکتر؟
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مرد ان گار خیلی احسااااس بامزگی می کرد که رون مایی ک تاب رو ت بدیل به
صندلی داغ کرده بود! کارن دستش رو از جلوی چونه و ل هاش برداشت و با
کشفگی گفت :بابت ِ...؟
 از گو شه و کنار شنیده شده که به زودی به ریا ست یه بیمار ستان من ًوبمیشید .تبریک میگم.
ً
دوباره همهمه ای توی سااالن پیچید .نساایم به پدر و مادرش که کامش یافلگیر
شده بودند نگاهی انداخت .فروغ سری پرسید :آره؟ رئیس میشه؟
نسیم :نمی دونم.
فروغ :محمد بهت گفته بود رئیس بیمارستان میشه؟
محمد :نه.
نساایم نگران واکنش کارن بود و نمی تونساات برای مادرش توضاایح بده .کارن
ً
روی صندلی خم شد تا م سلچ تر با شه .ن سیم واقعا براش خوشحال بود .این
آرزویی بود که همیشه داشت و حاال بهش رسیده بود .کارن زندگی شخًیش
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رو توی این راه فدا کرده بود و حاال داشاات به نتیمه می رسااید .صااداش رو
شاانید :این پیشاانهاد نزدیک به سااه سااال قبل به من داده شااد .من اون موق به
صورد سربسته پذیرفتم ولی نمی دونستم با چی مواجه ام...
نگاهش رو ساامت مردم برگردوند و ادامه داد :با دنیایی که آدم های مرتبچ
بهش هر لحظه رنگ وض می کنند .آدم هایی که حتی رفاقتشااون ساایاسات
مدارانه است!...
ممری سری وسچ حرفش پرید :بسیار خ  ...فکر می کنم االن باید...
اما کارن ادامه داد :من همین جا این پیشنهاد رو رد می کنم .چون معتقدم برای
پزشک خوبی بودن نیازی به حکم و ِسمت ندارم .دوستان دیگه ای هستند که

از من محتاج ترند به این القاب!!

و به طرف یکی از ردیف های صندلی زل زد .مردم داخل سالن به همون طرف
نگاه کردند و پچ پچ ها شروع شد .نسیم بدون نگاه کردن هم می دونست چه
کساای توی اون ردیف نشااسااته .بغض ِ ته گلوش رو پس زد و پلک زد تا تاری
دیدش که از اشاااک بود از بین بره .نگاهی به لبخند روی صااورد پدرش
انداخت و انگشااتر رو داخل انگشااات حلقه اش فرو کرد .وقتی نگاه کارن
سمتش چرخید دست چرش رو باال گرفت و تکون داد .کارن دوباره زیر خنده
زد و جلوی چشم های ناباور همه از روی صندلیش بلند شد.
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با تشکر از مهسا زهیری عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا
برای دانلود رمان های بیشتر به سایت رمان فوریو مراجعه کنید

